ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο σχέδιο νόμου με τίτλο
ιιΕξορθολογισμός ασψαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»

Άρθρο Ι
Μίσθωση εγκαταστάσεων Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας για τη στέγαση Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας
Η μίσθωση χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.)
από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (θ-Ε.Φ.Κ.Α.) για τη στέγαση και
λειτουργία Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) διενεργείται κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του π.δ. 715/1979 (Α 212), με σύμβαση που καταρτίζεται κατόπιν απόψασης των
αρμόδιων οργάνων τους, διάρκειας έως είκοσι πέντε (25) έτη, και σύμψωνα με τους όρους
που προβλέπονται στη σύμβαση αυτή. Στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής δύναται να
συμψωνείται η ανάληψη από τον μισθωτή των δαπανών που είναι απαραίτητες για τη
διαμόρψωση των μισθούμενων χώρων, ώστε να μπορεί να στεγασθεί και να λειτουργήσει
εντός αυτών ΚΕ.Π.Α., και ο συμψηψισμός τους με ισόποσα μισθώματα. Ο συμψηψισμός
μπορεί να γίνεται με το σύνολο ή με μέρος του μισθώματος που οψείλεται κάθε μήνα μέχρι
να καλυψΘεί το σύνολο των συμψηψιζομένων δαπανών.

Άρθρο 2
Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης πολίτη τρίτης χώρας νια προσωρινή
απασχόληση στην αγροτική οικονομία Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου δέκατου έκτου ν.
4783/2021
-

Στο Πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4783/2021 (Α’ 38), η
προθεσμία υποβολής αίτησης για μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για προσωρινή
απασχόληση στην αγροτική οικονομία παρατείνεται έως την 30 Ιουνίου 2023, και η Παρ. Ι
διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Εργσδότης, 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 30 Ιουνίου 2023, 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 πατέρα, επώνυμο
και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνί.α 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, σ οποίος πρέπει να μην

Ι

έχει συμπληρώσει το εξηκοστό (όΟό) έτος της ηλικίας, καθώς και ο αριθμός ψορολογικού
μητρώου του εργοδότη υποβάλλονται σε ηλεκτρονική πλατψόρμα μέσω της Ενιαίας
Ψηψι.ακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ον.8Γ ΕΨΠ).».
Άρθρο 3
Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. για την ολοκλήρωση της
διαγωνιστικής διαδικασίας Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 21 ν. 4664/2020
—

1. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α’ 32) τροποποιείται ως
προς τον χρόνο λήξης της ειδικής διαχείρισης και διαμορψώνεται ως εξής:
«10. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική
αξία) εντός είκοσι οκτώ (28) μηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των
διαψορών της παραγράψου 7 του παρόντος, τότε η ειδική διαχείριση Θεωρείται ότι έχει λήξει
και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης. Σε
περίπτωση κήρυξης του ψορέα της επιχείρησης σε πτώχευση, εάν εκκρεμεί η διάθεση
μέρους ή όλου του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, αυτή διενεργείται από τον
σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος αναλαμβάνειτην ευθύνη διανομής του στους δικαιούχους
πιστωτές, σύμψωνα με τον πίνακα κατάταξης που έχει συνταχθεί, σύμψωνα με τους όρους
του παρόντος και η διανομή αυτή δεν υπόκειται σε πτωχευτική ανάκληση.»
2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 7η.10.2022.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Εξορθολογισμός ασψαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»

Επισπεύδον Υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Στοιχεία επικοινωνίας: Ευδοξία Ανδριανοπούλου, Συνεργάτης Υψυπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Τηλ: 2103368252, ΕιτιίΙ: 5οίπ5υΓγθΓ.-

Ν

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον Τομέα

τους τομείς νομοι5έτησης

οτους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύιμισης:
ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

—

-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

Χ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Χ

Ι

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
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Τομέας νομοΘέτηπης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

·“

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ό

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η ιιταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο 1: Αντιμετωπίζει το ζήτημα της μεταστέγασης του Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Πειραιά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Άρθρο 2: Με το ιτροτεινόμενο άρθρο 2 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής
αιτήματος για μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για προσωρινή απασχόληση στην
αγροτική οικονομία.
Άρθρο 3: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της
παράτασης της ειδικής διαχείρισης της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ» (εψεξής ΛΑΡΚΟ) για χρονικό
διάστημα τεσσάρων

(4)

επιπλέον

μηνών,

δηλαδή

προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η δεύτερη

μέχρι τις

7.2.2023,

(Β’) ψάση των δύο

παράλληλων διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργούνται από την Ειδική
Διαχείριση και από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
(ΤΑΙΠΕΔ), για τα περιουσιακά στοιχεία της ΛΑΡΚΟ και του Ελληνικού Δημοσίου
προς όψελοςτης εθνικής οικονομίας καιτης δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Σημειώνεται ότι έχουν ήδη υποβληθεί δεσμευτικές προσψορές των υιτοψήψιων
επενδυτών και πρόκειται στο αμέσως προσεχές διάστημα να διενεργηθεί η
διαδικασία της ιιεκατέρωθεν πλειοδοσίας», μεταξύ πρώτον του προτιμητέου
επενδυτή του διαγωνισμού που διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ, για λογαριασμό του
Ελληνικού Δημοσίου, ως προς τη μίσθωση αψενός των μεταλλευτικών
δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης επί του Δημοσίου Μεταλλείου
Λάρυμνας

και αψετέρου των

μεταλλευτικών δικαιωμάτων έρευνας

και

εκμετάλλευσης επί του Δημοσίου Μεταλλείου Λουτσίου, και δεύτερον του
προτιμητέου επενδυτή του διαγωνισμού που διενεργεί η υπό ειδική διαχείριση
ΛΑΡΚΟ, σύμψωνα μετα οριζόμενα ατην Απόψαση (2014) 1805 ίπ2Ι/27.03.2014
της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η χορηγούμενη παράταση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα
ακόλουθα:
α) η ανακήρυξη του επιτυχόντος επενδυτή, κατόπιν της λήψης των αναγκαίων
εγκρίσεων σύμψωνα με το άρθρο 21 του ν. 4664/2020 (Α’ 32),
(β) η υπογραψή της σύμβασης μεταβίβασης, και η πλήρωση των αιρέσεων που
περιλαμβάνει η σύμβαση μεταβίβασης, ήτοι έγκριση επιτροπής ανταγωνισμού,
δήλωση περί διακοπής οικονομικής συνέχειας από την ΟίΞ οιπρ, έγκριση από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμψωνα με τα άρθρα 74, 75 και 76
του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ 210/1973, Α’ 277), και
(γ) η ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων και η ικανοποίηση των πιοτωτών μέσω
του οριστικού πίνακα κατάταξης, ενώ, επιπλέον, συνεχίζεται η δραστηριότητα
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του Συγκροτήματος Εργοστασίου Λαρύμνης, που πρόκειταινα εκμισθωθεί μέσω
του εκκρεμσύς ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, που διενεργεί, παράλληλα,
μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, το Ελληνικό Δημόσιο για τη μεγιστοποίηση του τιμήματος της
μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 1: Το γενικό θεσμικό πλαίσιο για τις μισθώσεις νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου δεν επιτρέπει την απευθείας συνεργασία μεταξύ του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (ε-Ε.Φ.Κ.Α.) και του
Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) που αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου υπαγόμενο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ή την ανάληψη των
δαπανών για τη διαμόρψωση του χώρου από τον μισθωτή (ε-Ε.Φ.Κ.Α.) με
συμψηψισμό των σχετικών δαπανών με το μίσθωμα. Για τον λόγο αυτό δεν
μπορεί να ολοκληρωθεί η μίσθωση χώρων του Σ.ΕΦ., ώστε να στεγασθούν
Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που υπάγονται στον -Ε.ΦΚ.Α., με
ανάληψη, από τον μισθωτή, των δαπανών που είναι απαραίτητες για τη
διαμόρψωση των χώρων του κατά τρόπο που θα είναι κατάλληλος για τη
στέγαση των ΚΕ.Π.Α.
Άρθρο 2: ‘Οσον αψορά το προτεινόμενο άρθρο 2 παρατηρείται έλλειψη
εργατικού δυναμικού, η οποία σε συνδυασμό με την αυξημένη παραγωγή της
τρέχουσας περιόδου, δημιουργεί προβλήματα στη συγκομιδή διαψόρων
καλλιεργειών και συνακόλουθα στην επάρκεια σε γεωργικά προϊόντα, με
αρνητικές συνέπειες για την επισιτιστική ασψάλεια και την αγροτική οικονομία
της χώρας.
Άρθρο 3: Αποτελεί πρόβλημα για τους κάτωθι λόγους:
(α) Η ειδική διαχείριση, η οποία αποτελεί προπτωχευτική διαδικασία, σκοπεί στη
διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μέσω δημόσιου ανοικτού
διαγωνισμού, με σκοπό, αψενός την ανάκτηση της παράνομης κρατικής
ενίσχυσης που είχε λάβει κατά το παρελθόν η ΛΑΡΚΟ από το ελληνικό Δημόσιο
(απόψαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθ. (2014) 1818/27.03.2014),
αψετέρου την ικανοποίηση των λοιπών πιστωτών της μέσω του οριστικού πίνακα
κατάταξης.
(β) Η μη χορήγηση της παράτασης θα οδηγήσει στη ματαίωση της ήδη
εκκινηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας, για την εκποίηση των περιουσιακών
στοιχείων της υπό ειδική διαχείριση ΛΑΡΚΟ, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της
αξιολόγησης των δεσμευτικών προσψορών και κατά συνέπεια, στην αδυναμία
ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων και στη θέση της εταιρείας σε καθεστώς
πτωχεύσεως.
(γ) Η μη χορήγηση της επιπλέον τετράμηνης παράτασης Θα προκαλέσει σοβαρά
προβλήματα και στην ολοκλήρωση της εκκρεμούς διαγωνιστικής διαδικασίας
που διενεργείται από το Δημόσιο, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, μετά την ανακήρυξη του

έ

προτιμητέου επενδυτή για την εκμίσθωση του δημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας,
καθώς μέχρι την εγκατάσταση του πλειοδότη, η Ειδική Διαχείριση έχει την
ευθύνη της λειτουργίας του δημόσιου μεταλλείου Λάρυμνας, δυνάμει της περ.
α’ της παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), ενώ διακυβεύεται και η
συνέχιση της δραστηριότητας εξόρυξης και παραγωγής νικελίου στην Ελλάδα, με
συνέπειες τόσο για την τοπική, όσο ιδίως και για την εθνική οικονομία.
3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Τον -Ε.Φ.Κ.Α., το Σ.Ε.Φ., τους ιατρούς και τους εξεταζόμενσυς στο
ΚΕ.Π.Α. του Πειραιά.
Άρθρο 2: Τους αγρότες, τους προσωρινά απασχσλούμενους στην αγροτική
οικονομία, αλλά και τους καταναλωτές.
Άρθρο 3: Τους νυν απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου,
μηνιαίας ή διμηνιαί.ας διάρκειας, για τη ψύλαξη του εργοστασίου της Λάρυμνας
καιτων εγκαταστάσεών του μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης
των περιουσιακών στοιχείων από την ειδική διαχείριση.
Η αναγκαιοτητα της αξιολογουμενης ρυθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ [Χ] ΟΧΙ [1
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό Πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο 1: Το π.δ. 715/1979 (Α’ 212).
Άρθρο 2: Άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4783/2021 (Α’ 38), όπως τροποποιήθηκε με τσ
άρθρο 62 του ν. 4950/2022 (Α’ 128).
Άρθρο 3: Άρθρο 56 ν 4818/2021 (Α’ 124) και άρθρο 34 ν. 4599/2019 (Α’ 40)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης

ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Πρόκειται για διατάξεις που τροποποιούν τυπικό
νόμο.

Η) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής

συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υιστάμενης
νομοθεσίας;
Η) με διάθεση
περισσότερων ανθρώπινων
και υλικών πόρων;

Τα

ρυθμιζόμενα
δεν
Θέματα
μπορούν
να
αντιμετωπιοτούν με αλλαγή δισ ικητικής πρακτικής και
οι υψιστάμενες διατάξεις νόμων δεν επιδέχονται νέα
ερμηνευτική προσέγγιση.

Η διάθεση υψιστάμενων ανθρώπινων και υλικών
πόρων δεν δύναται να ειτιδράσει στο περιεχόμενο των
ρυθμίσεων.

Άρθρο 3: Η συνέχιση της ειδικής διαχείρισης
της ΛΑΡΚΟ, αψενός για την ολοκλήρωση της
διαγωνιστικής
που
διαδικασίας,
έχει
προκηρυχθεί από την ειδική διαχείριση για την
διάθεση των μεταλλείων, αψετέρου για τη
συνέχιση της λειτουργίας του Συγκροτήματος
Εργοστασίου Λαρύμνης μέχρι την ολοκλήρωση
της διαγωνιστικής διαδικασίας που διενεργεί
το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό του Δημοσίου.
Άρθρο 1: Η καλύτερη εξυπηρέτηση όσων
απευθύνονται στο ΚΕ.Π.Α. στην ευρύτερη
περιοχή του Πειραιά.
Άρθρο 2: Η στήριξη της αγρστικής παραγωγής,
ανάπτυξης και οικονομίας, σε συνάρτηση με
την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασψάλειας
καιτηνπροστασίατης δημόσιας υγείας, καθώς
και η αποτροπή τυχόν δυσμενών συνεπειών
στην επισιτιστική ασψάλεια της χώρας.
Άρθρο 3: Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των
πιστωτων της ΛΑΡΚΟ, μεσω του οριστικου
πίνακα κατάταξης, η εγκατάσταση νέου
επενδυτή για την αξιοποίηση και τον

ιι) μακροπροθεσμοι:

εξορθολογισμό
των
μεταλλείων
που
εμπίπτουν στον διαγωνισμό που διενεργείται
από την υπό ειδική διαχείριση ΛΑΡΚΟ, καθώς
και
συνέχιση
η
της
δραστηριότητας
παραγωγής σιδηρονικελίου στη χώρα, που
αποκτά ιδιαίτερη σημασία, στο πλαίσιο των
διεθνών εξελίξεων του τρέχοντος έτους στις
τιμές του εν λόγω μεταλλεύματος και των
παραγώγων του
Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψηστόχωνκάθεάρθρου
Άριρο

Στόχος

Ι

Με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται ότι η
μίσθωση χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών του Σ.Ε.Φ. για τη
στέγαση και λειτουργία ΚΕ.Π.Α. διενεργείται με σύμβαση που
καταρτίζεται μεταξύ του ε-Ε.Φ.Κ.Α. και του Σ.Ε.Φ., χωρίς να έχει
προηγηθεί διαγωνιστική/μειοδοτική διαδικασία. Επίσης, για τους
όρους της σύμβασης αυτής δεν εψαρμόζονται οι περιορισμοί του
π.δ. 715/1979(Α’ 212). Η μίσθωση αυτή μπορείνα προβλέπει καιτην

9

ανάληψη των δαπανών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του
ΚΕ.Π.Α. από τον ε-Ε.Φ.Κ.Α. και τον συμψηψισμό τους με το μίσθωμα.

2

Με στόχο να καλυψθούν σι αυξημένες καλλιεργητικές ανάγκες της
χώρας, το προτεινόμενο άρθρο δίνει παράταση έως την 30ή Ιουνίου
2023 στη δυνατότητα των εργοδοτών να υποβάλουν, αίτηση στην
αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής τους, προκειμένου
να μετακαλέσουν πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση στην
εποχιακή αγροτική οικονομία, σύμψωνα με το άρθρο δέκατο έκτο
του ν. 4783/202 1.

3

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται η ειδική διαχείριση της
εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ Μ ΕΤΑΜΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ Μ ΕΤΑΜΟΥΡΓΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜ Η
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ» για χρονικό διάστημα τεσσάρων επιπλέον (4)
μηνών, δηλαδή μέχρι τις 7.2.2023, προκειμένου να ολοκληρωθεί
επιτυχώς η δεύτερη (Β’) ψάση των δύο παράλληλων διαγωνιστικών
διαδικασιών που διενεργούνται από την Ειδική Διαχείριση και από
το ΤΑΙΠΕΔ για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και του
Ελληνικού Δημοσίου, προς όψελος της εθνικής Οικονομίας και της
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙ
Α
ΔΙΟΙΚΗΣ
Η,
ΔΙΑΦΑΝ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ
ΜΟΣ

ΚΟΙΝΟΝΙ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ

ΚΕΣ

ΚΟ

ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛ

ΗΙΑ

ΟΝ

Αύξηση εσόδων

Χ

Μείωση
δαπανών
Εξοικονόμηση

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜ!Σ
ΗΣ

ΑΜΕΣΑ

ΑΣΤΙΚΟ

Α&

χρονου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικό
τητα
Άλλο

ήί)

Χ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ

ίοο

Βελτίωση
παρεχόμενων

Χ

υπηρεσιών
Δίκαιη
μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕ
ΣΑ

Αυξη μένη
αξιοπιστία

/

διαψάνεια
θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση

Χ

κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 2: Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών καιτων προσωρινά
απασχολούμενων στην αγροτική οικονομία που αποτελούν αδύναμα οικονομικά στρώματα και την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγροτικής παραγωγής προς όψελσς της αγροτικής οικονομίας και
ανάπτυξης.
Άρθρο 3: Η προτεινόμενη ρύθμιση εξυπηρετείτην ανάγκη επιτυχούς ολοκλήρωσηςτης δεύτερης (Β’) ψάσηςτων
δύο παράλληλων διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργούνται από την Ειδική Διαχείριση και από το ΤΑΙΠΕΔ
για τη διάθεση των μεταλλείων από την εταιρεία και το Ελληνικό Δημόσιο αντίστοιχα, προς όψελος της εθνικής
οικονομίας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙ
Α

Σχεδιασμός

/

τιρσετσιμασί
α
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ

Υποδομή

/

εξοπλισμός

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Σ ΤΗΣ

Προσλήψεις

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

κινητικότητα

/
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομέν

ων

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΓΟΡΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

&

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ

ΑΝ ΤΑΓΩ Ν Ι Σ Μ

ΚΟΙΝ Ω Ν ΙΚ Ε

Ο

Α

ΟΣ

Σ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ίί

Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
Διαχείριση

ΓΙΑ ΤΗ

αλλαγών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

κατά την

&
ΑΠΟΔΟΣΗ

εκτέλεση

ΤΗΣ

συμμετοχής

Κόστος

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Ως προς το δημοσιονομικό κόστος ή όψελος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, ορίζεται ειδικότερα στην έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (παρ. 2 άρθρου 75 του Συντάγματος) και στην ειδική έκθεση της παρ. 3
του άρθρου 75 του Συντάγματος.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙ
Α

/

Αναγνώριση
εντοπισμός
κινδύνου
Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στου
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Σχεδιασμός
αποτροπής

/

αντιστάθμισης
ΚΙΝΔΥΝΟΙ

κινδύνων

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Άλλο

Πιλοτική
εαρμσγή
ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΟΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΛ,

&

ΓΙ ΟΛΙΤΙΣΤΙ Κ

Ν Η Σ ΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ

Ο

Α

Σ

ΣΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ί2

υλστιοίηση
της ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν προκαλούνται κίνδυνοι από την εψαρμογή του προτεινόμενου άρθρου 2, αλλά αντιθέτως
αντιμετωπίζονται θέματα που έχουν προκύψει λόγω των αυξημένων καλλιεργητικών αναγκών της τρέχουσας
περιόδου.
Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας
24.

ΣυναΦείς συνταγματικές διατάξεις
Παρ. Ι των άρθρων 5, 22 και 106

1

25.

Ενωσιακό δίκαιο

Π

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός
Π

Οδηγία
Π

Απόψαση
Π
26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των &καιωμάτων του
Ανθρώπου
Π

27

Διεθνείς συμβάσεις
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς
και αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Π

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

28.

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.
Νομολογία

Π

Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποισύ μενων

ή

ή

καταργού μενων διατάξεων

Τροποποίηση

29.

—

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξισλοιούμενης ρύι2μισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 2
Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης πολίτη τρίτης χώρας
για προσωρινή απασχόληση στην αγροτική οικονομία
Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου δέκατου έκτου ν. 4783/2021
Στο ιτρώτο εδάψιο της ιταρ. 1 του άρθρου δέκατου έκτου του ν.
4783/2021 (Α 38), η Προθεσμία υποβολής αίτησης για μετάκληση
πολίτη τρίτης χώρας για Προσωρινή απασχόληση ατην αγροτική
οικονομία παρατείνεται έως την 30 Ιουνίου 2023, και η παρ. Ι

1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας που
απολλάσοετοι από την υποχρέωση Θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) μπορεί να υποβάλει, μέχρι την

-

διαμορφώνεται ως εξής:

ιιΙ. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας,

30ή Σεπτεμβρίου 2022, Κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση
οτην ορμόδια
υπηρεσία
Αλλοδαπών
και
Μετανάοτευσης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, με βάση τις Θέσεις
απασχόλησης, όπως καθορίζονται με την Κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 11 του ν. 4251/2014, Προκειμένου να τον μετακολέοει για
αιιασχόληοη στην εποχιακή αγροτική οικονομία. Η αίτηση, η οποία επέχει
Θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και στην οποία

που

απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, αναγράφονται τα πλήρη στοιχείο (επώνυμο, όνομα, επώνυμα και όνομα
σύμψωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α 80), πατέρο, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννησης,
μπορεί να υποβάλει, μέχρι την 30 Ιουνίου 2023, κατά ιταρέκκλιοη της ιθαγένεια, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και λήξης, χώρα
κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκηοης του τόπου

έκδσοης, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμός Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) που τους έχουν χορηγηθεί Κατά Το παρελθόν
στην Ελλάδα) του προς οπασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος Πρέπει

διαμονής του, με βάοη τις θέσεις απασχόλησης, όπως καθορίζονται
να μην έχει συμπληρώσει Το εξηκοστό (όΟό) έτος της ηλικίας, καθώς και ο
με την Κοινή υπουργική απόψαση του άρθρου 11 του ν. 4251/2014,

Προκειμένου να τον μετακαλέσει για αιτασχόληοη οτην εποχιακή
αγροτική οικονομία. Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α 75) και ατην οποία αναγράφονται τα
πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα,
επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννηοης,

ιμ

αριθμός φορολογικού μητρώου του εργοδότη, υποβάλλονταισε ηλεκτρονική
πλατψόρμα μέσω της Ενιαίος Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(Κον.ΚΓ ΕΨΠ).
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ιθαγένεια, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και λήξης,
χώρα έκδοσης, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμός
Μητρώου Κοινωνικής ΑσΦάλισης (ΑΜΚΑ) που τους έχουν χορηγηθεί
κατά το παρελθόν στην Ελλάδα) του προς απασχόληση πολίτη Τρίτης
χώρας, ο οποίος ιτρέπει να μην έχει συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό)
έτος της ηλικίας, καθώς και ο αριθμός Φορολογικού μητρώου του
εργοδότη υποβάλλονται σε ηλεκτρονική ιτλατψόρμα μέσω της
Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ον.8Γ ΕΨΠ).».
Άρθρο 3
Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. για την
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας Τροποποίηση Παρ.
10 άρθρου 21 ν. 4664/2020
—

1. Το Πρώτο εδάψιο της παρ 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α’
32) τροποποιείται ως προς τον χρόνο λήξης της ειδικής διαχείρισης
και διαμορψώνεται ως εξής:
«10. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης
τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου
του ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική αξία) εντός είκοσι οκτώ
(28) μηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των
διαψορών της παραγράψου 7 του παρόντος, τότε η ειδική
διαχείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής
υποχρεούται να υποβάλει αίτηση τιτώχευσης της επιχείρησης. Σε
περίπτωση κήρυξης του Φορέα της επιχείρησης οκ τιτώχευοη, εάν
εκκρεμεί η διάθεση μέρους ή όλου του προϊόντος ρευοτοπσίησης
στους πιστωτές, αυτή διενεργείται από τον σύνδικο της πτώχευσης,
ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη διανομής του στους δικαιούχους
πιστωτές, σύμΦωνα με τον πίνακα κατάταξης που έχει συνταχθεί,
σύμψωνα με τους όρους του παρόντος και η διανομή αυτή δεν
υπόκειται σε πτωχευτική ανάκληση»

Η παρ. 10 του άρθρου 21 του ν, 4664/2020 (Α’ 32) έχει ως εξής:
«10. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης
τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του
ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική αξία) εντός είκοσι τεσσάρων
(24) μηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των
διαΦορών της παρ. 7 του παρόντος, τότε η ειδική διαχείριση
θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να
υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης. Σε περίπτωση κήρυξης
του ψορέα της επιχείρησης οκ πτώχευση, εάν εκκρεμεί η διάθεση
μέρους ή όλου του προϊόντος ρευστοποίηοης στους πιστωτές, αυτή
διενεργείται από τον σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος αναλαμβάνει
την ευθύνη διανομής του στους δικαιούχους πιστωτές, σύμΦωνα με
τον πίνακα κατάταξης που έχει συνταχθεί, σύμψωνα με τους όρους
του παρόντος και η διανομή αυτή δεν υπόκειται οκ πτωχευτική
ανάκληση.».

2. Η ισχύς της παρ. Ι αρχίζει από την 7η.10.2022.
Κατάργηση διατάξεων
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ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής
και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
και άλλες διατάξεις»
Α.
Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται μεταξύ άλλων
τα ακόλουθα:

1.
Προβλέπεται ότι η μίσθωση χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών του
Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (-Ε.Φ.Κ.Α.) για τη στέγαση και λειτουργία Κένιρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) διενεργείται, κατά παρέκκλιση ιων
διατάξεων του π.δ.715/1θ79, με σύμβαση που καταρτίζεται κατόπιν απόφασης
των αρμόδιων Οργάνων των προαναφερόμενων φορέων.
2.

Παρατείνονται:
κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και έως την οριζόμενη
ημερομηνία, η προθεσμία υποβολής αίτησης εργοδοτών για μετάκληση πολίτη
τρίτης χώρας για προσωρινή απασχόληση στην αγροτική οικονομία, σύμφωνα
με το άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4783/2021,
εκ νέου [κατά τέσσερις (4) μήνες] η καταληκτική ημερομηνία της
διαδικασίας ειδικής διαχείρισης της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ» (ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.) και
Θεωρείται ότι η ειδική διαχείριση έχει λήξει, σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η
διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του εβδομήντα τοις εκατό (75%) του
συνόλου του ενεργητικού εντός είκοσι οκτώ (28) μηνών αντί εικοσιτεσσάρων
(24) που ισχύει σήμερα, από ιο πέρας προβλεπόμενης διαιτητικής διαδικασίας
επίλυσης των διαφορών Περί του ενεργητικού και παθητικού εταιρείας.
-

-

Ι

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις, σύμφωνα με τα επισπεύδοντα
Υπουργεία, δεν προκαλούνται πρόσθετες δημοσιονομικές επιπτώσεις επί του
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων Γενικής
Κυβέρνησης.
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2022
Η Γενική Διευθύντρια κ.α.α.
ΟΙΜΙΤΚΙΟΞ ΚΑΙΛΙ7Λ
23Η.2022 17:28

Δημήτρης Καρατζάς
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