ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
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 διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη το ύψος της οποίας σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο,
εκτιμάται στο ποσό των 15,8 εκατ. ευρώ, περίπου, από την αντιμετώπιση του
κόστους υλοποίησης της δράσης «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός
επιχειρήσεων». (άρθρο 48)
2.
σε:

Δαπάνη συνολικού ύψους 1,041 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται

110 χιλ. ευρώ Περίπου από την παράταση για έξι (6) μήνές της
λειτουργίας της Μονάδας Υποστήριξης της προσωρινής διοικούσας επιτροπής
του Τ.Ε.Κ,Α. (άρθρο 52)
931 χιλ. ευρώ περίπου, για την εξόφληση πραγματοποιηθεισών δαπανών
που αφορούν συνδρομή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
σε προγράμματα Διεθνών Οργανισμών (όπως Ο.Ο.Σ.Α.), καθώς επίσης και
πραγματοποιηθεισών δαπανών μισθωμάτων, χρι ματοδοτικής μίσθωσης
οχημάτων και πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. (άρθρο 52 και 60)
-

-

Δαπάνη από την καταβολή των αξιών τοποθέτησης «νουΙττ» στους
3.
φορείς Κ.Δ.Α.Π. Αμελ και Κ.Δ.Η.Φ, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να
προσδιοριστεί επακριβώς διότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
δικαιούχων κ.λπ). Εκτιμάται Πάντως, σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο,
στο ποσό των 4 εκατ. ευρώ περίπου. (άρθρο 51)
4.

Δαπάνη από τη(ν):
χρηματοδότηση της υλοποίησης δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα από τη
Δ.ΥΠ.Α., για τη διεύρυνση του πλέγματος Προστασίας των αναζητούντων
εργασία και τη δικαιότερη Κατανομή των επιδομάτων ανεργίας.(άρθρο 24)
δημιουργία της ειδικής πλατφόρμας για τη διαχείριση του «Ατομικού
λογαριασμού δεξιοτήτων». (άρθρο 35)
δημιουργία και λειτουργία του «Μητρώου επιλέξιμων παρόχων
επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης» (άρθρο 37)
ανάθεση πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
-

-

-

-

2όί

των καταρτισθέντων σε ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης (άρθρο 39)
δημιουργία Ψηφιακής Πύλης για τις Δεξιότητες (άρθρο 40)
δημιουργία ηλεκτρονικού αποθετηρίου εκπαιδευτικού υλικού για την
επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (άρθρο 42)
αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας λόγω καθιέρωσης της
ψηφιακής απονομής και του μερίσματος Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών
Υπαλλήλων (ΜΤ.Π.Υ.), για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων
Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α. (άρθρο 54)
-

-

-

5.
Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα παράτασης της καταβολής των
αξιών τοποθέτησης «νουΙιΓ» στους φορείς Κ.Δ.Α.Π. Αμελ και Κ.Δ.Η.Φ, το
ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την έκδοση της
σχετικής κ.υ.α. (άρθρο 63 παρ.16 και 17)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
Κρατικού προϋπολογισμού.
11.
Επί του προϋπολογισμού του πρώην Ο.Α.Ε.Δ. (φορέας της Γενικής
Κυβέρνησης) νυν Δημόσιας Υπηρεσίας Απασ)’όλησης (Δ.ΥΠ.Α./ ν.π.δ.δ. /
φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
—

1.
Ετήσια δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του
Συμβουλίου Κοινωνικών Εταίρων, το ύψος της οποίας καθορίζεται με
υπουργική απόφαση. (άρθρα 13 και 63)
2.

Δαπάνη από τη(ν):
κάλυψη των εξόδων μετονομασίας του Ο.Α.Ε.Δ. σε Δ.ΥΠ.Α. (έξοδα
αλλαγής διακριτικών σε κτίρια, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, ενδεχόμενη
καμπάνια ενημέρωσης κ.λπ.) (άρθρο 3)
δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος,
σχετικά με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης. (άρθρο 17)
καταβολή της εφάπαξ χρηματικής παροχής των τριακοσίων (300) ευρώ
ανά πρόσωπο που καταρτίζει Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.(άρθρο 17)
δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος
σχετικά με το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. καθώς και την μετάπτωση σε αυτό
των δεδομένων των υφιστάμενων Μητρώων Ανεργίας που τηρεί ο Ο.Α.Ε.Δ.
(άρΟρο 18)
παράταση καταβολής, κατά το ήμισυ και μέχρι τη λήξη της ανώτατης
χρονικής διάρκειας, των οριζόμενων παροχών [του επιδόματος ανεργίας ή της
ενίσχυσης των αυτοτελώς και ανεξάρτητων απασχολουμένων (παρ. 2 άρθρου 44
ν.3986/201 1)], σε περίπτωση ανεύρεσης εργασίας εκ μέρους του αναζητούντος
εργασία, πριν από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας.(άρθρο 25)
-

-

-

-

-

2

καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων
Εργατικού Δυναμικού της Δ.ΥΠ.Α. και της Επιστημονικής Επιτροπής
Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού της Δ.ΥΠ.Α. (άρθρα 27, 28 και 63 παρ. 1)
αγορά ακινήτων αναγκαίων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την
επίτευξη των σκοπών της Δ.ΥΠ.Α. (άρθρο 44)

-

-

3.
Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα ανάθεσης από το Εθνικό
Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού της Δ.ΥΠ.Α. σε λοιπούς φορείς
του έργου της διενέργειας μελετών και της παροχής σχετικών υπηρεσιών που
είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση της αποστολής του. (άρθρο 27)
Οι παραπάνω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του ανωτέρω φορέα.
ΙΙΙ.
Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών φορέων
Γενικής Κυβέρνησης
Ι.
Ενδεχόμενη δαπάνη, από την κάλυψη του κόστους της νομικής
υποστήριξης του Υπεύθυνου Προστασίας, που απασχολείται στους οριζόμενους
φορείς κοινωνικής πρόνοιας, σε περίπτωση που απαιτηΘεί.(άρθρο 55)
Η ανιοτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης
κατά περίπτωση.
2.
Απώλεια εσόδων λόγω της απαλλαγής των αναφερόμενων περιπτώσεων
επιδότησης από φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις. (άρθρο 59)
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων Θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων
του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης κατά περίπτωση.

ιν.

Επί του προϋπολογισμού του -Ε.Φ.Κ.Α. (φορέας της Γενικής
Κυβέρνησης)
Μείωση των εσόδων του -ΕΦΚλ (Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης),
από τη διεύρυνση των κατηγοριών προσώπων που υπάγονται (υποχρεωτικά
αλλά και προαιρετικά) στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής
Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.). (άρθρο 58)
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων Θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων
του προϋπολογισμού του -ΕΦΚΛ.
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