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ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηψιακή εποχή - Τροποποίηση του

ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συμβουλίου της ΙΙης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές

ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους

κανόνες και για τη διασψάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό — Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 103 ν. 4172/2013

Στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α 167), περί της διαδικασίας διεξαγωγής της διαβούλευσης

για τον καθορισμό του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και του νομοθετημένου

κατώτατου ημερομίσθιου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες

όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας,

προστίθεται παρ. 10 ως εξής:

«10. Ειδικά για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του παρόντος κατά το έτος 2022, οι προθεσμίες

της παρ. 5 και της περ. α’ της παρ. 7 καθορίζονται ως εξής:

α) Η αποστολή έγγραψης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης,

κατά την υποπερ. αα) της περ. β’ της παρ. 5 λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου

δεκαημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2022.

β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα) της περ. β’ της παρ. 5 λαμβάνουν

χώρα το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2022.

γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την

Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών

εταίρων, με πρόσκληση για προψορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ) της περ. β’ της

παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Μαρτίου 2022.

δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς

και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών ψορέων στο Κέντρο

Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος

Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ) της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως

την 31η Μαρτίου 2022.

ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε) της περ.

β της παρ. 5, το αργότερο έως την 15η Απριλίου 2022.

στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό

Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου

ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α’ της παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του

τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Απριλίου 2022.

ζ) Κατά τα λοιπά, εψαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7.».



Άρθρο 2

Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων

τους από τον κορωνοΙό ονιο -19 — Αντικατάσταση του άρθρου 16 ν. 4722/2020

Το άρθρο 16 του ν. 4722/2020 (Α 177) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 16

Διευκσλύνσεις για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους

από τον κορωνοϊό ςονιο-ι9

1. Οι γονείς εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης από κορωνσΙό ςονιο
19 των τέκνων τους, βρεψών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ψοιτούν μέχρι και την Γ’ τάξη του Γυμνασίου, καθώς και

τέκνων που ψοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως

της ηλικίας τους, είναι ωψελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής ψροντίδας για

άτομα με αναπηρία, δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, για χρονικό

διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Εψόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εψικτή, δικαιούνται, γιατο ίδιο χρονικό

διάστημα, να κάνουν χρήση ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους από κορωνοϊό

ΟΙΟ-19 που χορηγείται, για τις τέσσερις (4) πρώτες ημέρες απουσίας, ενώ την πέμπτη (5η)

ημέρα απουσίας δύνανται να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας.

Για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής άδειας, αρκεί η απόδειξη

θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμψωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά

πρωτόκολλα.

Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αψορούν στην ασθένεια ή στη

νοσηλεία τέκνων, αλλά δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα,

έχει χορηγηθεί στον ίδιο γονέα οποιαδήποτε άλλη άδεια.

2. Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 1 λόγω νόσησης των τέκνων

τους, λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους, το οποίο κατά τις τρεις

(3) πρώτες ημέρες καταβάλλεται από τον εργοδότη και την τέταρτη (4η) ημέρα από τον

Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης.

3. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι της

άδειας αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο έτερος γονέας δεν δικαιούται

να κάνει χρήση της άδειας, εκτός εάν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για

οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από ςΟνΙΟ-19 ή είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό εξήντα

επτά τοις εκατό (67%) και άνω, σύμψωνα με απόψαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε

ισχύ, ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας. Εψόσον ένας εκ των δύο γονέων

είναι εκπαιδευτικός, η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλο γονέα, ανεξαρτήτως εάν

απασχολείται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση την περίπτωση που ο άλλος

γονέας απασχολείται σε ψορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

4. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροψοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση

της άδειας της παρ. 1, καθώς και τη διάρκεια αυτής.
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5. Με απόψαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η

διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης της άδειας της παρ. 1, τα δικαιολογητικά που

προσκομίζονται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αψορά στην εψαρμογή του παρόντος.

6. Το παρόν ισχύει έως τις 15.4.2022. Η ισχύς του δύναται να παρατείνεται με απόψαση του

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.».

2. Αποδοχές, για ημέρες άδειας νόσησης τέκνου, η οποία έχει χορηγηθεί σύμψωνα με το

άρθρο 16 του ν. 4722/2020 πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταβάλλονται και

πληρωμές διενεργούνται σύμψωνα με το ίδιο άρθρο.

Άρθρο 3

Ειδική άδεια ασθένειας εργαζόμενων λόγω νόσησης από τον κορωνοΙό ςονιο-19

1. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης από τον κορωνοϊό ςονιο-ι9,

δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ αποοτάσεως, εψόσον αυτό είναι εψικτό, για

χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Εψόσον η παροχή εξ αποοτάσεως

εργασίας δεν είναι εψικτή, δικαιούνται, για το ίδιο χρονικό διάστημα, να κάνουν χρήση

ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό ςονιο-ι9. Για την παροχή εξ

αποοτάοεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής άδειας, αρκεί η απόδειξη θετικού

διαγνωστικού ελέγχου, σύμψωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και δεν

απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αψορούν σε ασθένεια

υπαλλήλου και δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει

χορηγηθεί στον ίδιο εργαζόμενο οποιαδήποτε άλλη άδεια.

2. Η άδεια της παρ. Ι δύναται να παρατείνεται σύμψωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα

υγειονομικά πρωτόκολλα.

3. Η άδεια της παρ. Ι συνιστά άδεια ασθενείας και εψαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις ως

προς τον τρόπο πληρωμής από τον εργοδότη και επιδότησής της από τον αοψαλιστικό

ψορέα.

4. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροψοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους κάνουν χρήση της

άδειας της παρ. 1.

5. Με απόψαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται

κάθε ειδικότερος όρος και λεπτομέρεια για τη χορήγηση της άδειας, την τυχόν παράτασή της

και την εν γένει εψαρμογή του παρόντος.

6. Το παρόν ισχύει έως τις 15.4.2022. Η ισχύς του δύναται να παρατείνεται με απόψαση του

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.)).

7. Το άρθρο 15 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), περί της αναπλήρωσης του χρόνου απουσίας του

εργαζομένου από την εργασία του, καταργείται.

Άρθρο 4

Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού — Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4865/2020

Ι. Το Τελευταίο εδάψιο της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί της

υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κατά του κορωνοΙού ςΟνο-ι9 όλων των ψυσικών

προσώπων που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής



Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως καιτην 31η.12.1961, τροποποιείται, ώστε α) το σχετικό

πρόστιμο όχι μόνο να βεβαιώνεται και να εισπράπεται, αλλά και να επιβάλλεται από την

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, β) η διαδικασία να διενεργείται, σύμψωνα με τις

ειδικότερες προβλέψεις της κοινής υπουργικής απόψασης της παρ. 7 του παρόντος άρθρου

καιτον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90 [ΚΕΔΕ]), κατά περίπτωση,

και η παρ. 4 διαμσρψώνεται ως εξής:

«4. Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της Παρ. 1 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο

εκατό (100) ευρώ μηνιαίως. Στην περίπτωση διενέργειας της πρώτης δόσης έως και τη δεκάτη

πέμπτη ημέρα του μήνα και ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμψωνα με τις

προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ειδικώς για τον μήνα αυτόν,

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση διενέργειας της πρώτης

δόσης από τη δέκατη έκτη ημέρα του μήνα και εντεύθεν, επιβάλλεταιτο σύνολο της κύρωσης

του πρώτου εδαψίου. Ειδικώς για τον μήνα Ιανουάριο 2022, για την παραβίαση της

υποχρέωσης της παρ. Ι επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ. Οι κυρώσεις

της παρούσας αίρονται από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από την πραγματοποίηση

της πρώτης δόσης. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμψωνα με

τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, οι κυρώσεις επιβάλλονται

από το χρονικό σημείο θεμελί.ωσης της σχετικής υποχρέωσης, σύμψωνα με την παρ. 1. Το

σχετικό πρόστιμο επιβάλλεται, βεβαιώνεται και εισπράπεται αμελλητί από την Ανεξάρτητη

Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμψωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της κοινής απόψασης της

παρ. 7 του παρόντος και τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90

[ΚΕΔΕ]), κατά περίπτωση.».

2. Στο άρθρο 24 του ν. 4865/2021 προστίθεται παρ. 4Α ως εξής:

«4Α. Ο υπόχρεος στην καταβολή του προστίμου, εψόσον αμψισβητεί την πράξη επιβολής

του, έχει δικαίωμα να προσβάλει αυτή ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων με

προσψυγή ουσίας. Το ίδιο ισχύει και για τη ρητή απορριπτική απόψαση επί της αίτησης

ανάκλησης της πράξης επιβολής προστίμου ή για τη σιωπηρή απόρριψή της, η οποία

τεκμαίρεται μετά την πάροδο απράκτων ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της.».

3. Η υποπερ. αβ) της περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021, τροποποιείται ως

προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, και η περ. α) διαμορψώνεται ως εξής:

«α) Με κοινή απόψαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Ψηψιακής Διακυβέρνησης και

του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύνανται να καθορίζονται:

αα) η διαδικασία προοδιορισμού από την Η.Δ1Κ.Α. των ψυσικών προσώπων που εμιτί.πτουν

στο πεδίο εψαρμογής του παρόντος, τα αναγκαία δεδομένα για τον προσδιορισμό του

Αριθμού Φορολογικού Μητρώου των υπόχρεων σε εμβολιασμό ψυσικών προσώπων, ο

τρόπος διαβίβασης αυτών και σι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με μητρώα του δημοσίου

τομέα για την ταυτοποίηση των ανωτέρω προσώπων, οι ειδικότεροι όροι και τα αναγκαί.α

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο χρόνος τήρησης

αυτών, καθώς και τα ζητήματα άσκησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων,



αβ) η διαδικασία ελέγχου, η διαδικασία διαπίστωσης των παραβάσεων, η διαδικασία και ο

τρόπος επιβολής του προστίμου, η αρμοδιότητα του οργάνου επιβολής, το περιεχόμενο της

πράξης επιβολής και της πράξης ειδοποίησης, ο τρόπος και η διαδικασία κοινοποίησης της

επιβολής του προστίμου, η προθεσμία καταβολής, ο τρόπος και χρόνος βεβαίωσης του

προστίμου, η διαδικασία είσπραξης, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η προθεσμία, οι ειδικοί

λόγοι και οι συνέπειες της αίτησης ανάκλησης της πράξης επιβολής προστίμου, και

αγ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος.».
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3.

Η «Ταυτότητα» της αξιολογοόμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της επίσπευσης κατά το έτος
2022 της εκκίνησης και ολοκλήρωσης της κατά το άρθρσ 103 του ν. 4172/2013 (Α’167)
διαδικασίας νια τον ορισμό του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερσμισθίσυ νια
πλήρη απασχόληση, νια τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

Άρθρο 2: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα των διευκολύνσεων των
εργαζόμενων στον ιδιωτικό Τομέα γονέων, των οποίων τα τέκνα νσσσύν από τον κορωνσΙό
ονι ο19.

Άρθρο 3: Η αξισλογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει τσ ζήτημα της ειδικής άδειας ασθένειας
των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό ί0\!!0-19.

Άρθρο 4: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της επιβολής, βεβαίωσης και
είσπραξης του προστίμου που προβλέπεται νια την παράβαση της υποχρέωσης της παρ. 1
του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Ν 238), Περί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κατά

του κορωνοΙού ςΟνΙΟ-19 όλων των Φυσικών προσώπων που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη
διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού ςΟνιο-19 και των
έκτακτων μέτρων που έχουν ληΦθεί νια την αντιμετώπιση των συνεπειών της, αλλά και της
ενεργειακής Κρίσης και Κρίσης τιμών, είναι αναγκαία η διασψάλιση της έγκαιρης
ολοκλήρωσης της διαδικασίας προσδιορισμού του κατώτατου μισθού (στο τέλος Απριλίου
2022).

Άρθρο 2: Οι διευκολύνσεις νια τους εργαζόμενους γονείς λόγω νόσησης των τέκνων τους
από τον κορωνοϊό ίΟν0-19, λόγω του έκτακτου και προσωρινού χαρακτήρα τους,
απαιτήθηκε να προσαρμοστσύν στη Φάση της πανδημίας και τις συνθήκες που
διαμορψώνονται στην αγορά εργασίας.

Άρθρο 3: Οι συνθήκες που διαμορψώνονται από την παρούσα Φάση της ιτανδημίας και
εντεύθεν απαιτείται να αντιμετωπιστούν με διαψορσπσιημένο έναντι της αρχικής Φάσης της
πανδημίας τρόπο, όταν ελήψθησαν σχετικά έκτακτα και προσωρινά μέτρα για την αγορά
εργασίας.

Άρθρο 4: Η συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου επιβολής του προβλεπόμενου εκ του
νόμου διοικητικού προστίμου απαιτεί τη σημειακή τροποποίηση και συμπλήρωση της
σχετικής διάταξης και της περιεχόμενης σε αυτή νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αΦορά;

Άρθρο 1: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά τους εργαζόμενους υπαλλήλους και
εργατοτεχνίτες, καθώς και τους εργοδότες όλης της χώρας.

Άρθρο 2, 3: Η αξισλσγούμενη ρύθμιση αΦορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και
τους εργοδότες όλης της χώρας.

Άρθρο 4: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αΦορά τα Φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή
τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας, έχουν γεννηθεί έως και την
31η.12.1961 και δεν έχουν εκπληρώσειτην υποχρέωση εμβολιασμού τους, σύμΦωνα μετην



παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021,

Η αναγκαιοτητα της αξιολογουμενης ρυθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιοτεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Χ ΟΧΙ

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

Άρθρο 1: Οι διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α 167).

Άρθρο 2: Οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 (Α 177).

Άρθρο 3: Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4722/2020 (Α 177).

Άρθρο 4: Οι διατάξεις των παρ. 4 και 7 του ν. 4865/2021 (Α’ 238).

5. Γιατί δεν Είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

) με αλλαγή προεδρικού Απαιτείται τροποποίηση τυπικού νόμου, για την οποία δεν
διατάγματος, υπάρχει ή δεν επαρκεί η νομοθετική εξουσιοδότηση.
υπουργικής απόψασης ή
άλλης κανονιστικής
πράξης;

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
πρακτικής ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή
συμπεριλαμβανομένης διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της
της δυνατότητας νέας δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
ερμηνευτικής υψιστάμενης νομοθεσίας.
προσέγγισης της
υψιστάμενη ς
νομοθεσίας;

ΗΙ) με διάθεση περισσότερων Ομοίως, όπως παραπάνω.
ανθρώπινων και υλικών
πόρων;

Συναψεις πρακτικες

‘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:

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:



ίί) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στοχοι αξιολογουμενης ρυθμισης

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

Ιϊ

_______

Ι&Ι

___

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1: Η ταχύτερη εκκίνηση και συνολική
διεξαγωγή της διαδικασίας καθορισμού του
κατώτατου μισθού και του κατώτατου
ημερομισθίου.

Άρθρα 2, 3: 0 επιμερισμός του βάρους των
συνεπειών της τιανδημίας του κορωνοϊσύ
19 στον εργαζόμενο και στον εργοδότη, κατά το

1) βραχυτιρόθεσμοι: μέρος που τους αναλογεί σε αυτή τη ψάση που
διάγει η πανδημία, και η συμμετοχή του Κράτους
στην κάλυψη του κόστους στην αγορά Εργασίας
από τις νοοήοεις στο μέτρο του εψικτού.

Άρθρο 4: Η συμπλήρωση του πλαισίου επιβολής
κυρώσεων λόγω μη εκιτλήρωσης της υποχρέωσης
εμβολιασμού, σύμψωνα με την παρ. Ι του άρθρου
24 του ν. 4865/2021.

Άρθρο 1: Η αναπροσαρμογή του επιπέδου του
κατώτατου μισθού και του κατώτατου
ημερομισθίου σύμψωνα με τις έκτακτες συνθήκες
της διπλής Κρίσης.

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι: Άρθρα 2, 3: Η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς
εργασίας και η διατήρηση των θέσεων Εργασίας.

Άρθρο 4: Η αποτελεσματική ανάσχεση της
πανδημίαςτου κορωνοϊού ςονιο-ιό καιη επιτυχής
ολοκλήρωση της εμβολιαστικής κάλυψης του

10



πληθυσμού.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

ΆρΟρο Στόχος
Ι Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην επίσπευση της εκκίνησης

της διαδικασίας ορισμού του κατώτατου μισθού και του κατώτατου
ημερομισθίου για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και
εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται
από συλλογική σύμβαση εργασίας, κατά το έτος 2022, με στόχο την
έγκαιρη ολοκλήρωσή της, πριν από τον σήμερα προβλεπόμενο χρόνο,
λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδη μίας του κορωνοΙού ον 019,
της ενεργειακής κρίσης και Κρίσης τιμών, καθώς και των έκτακτων

____________________

μέτρων που έχουν ληψθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών τους.
2 Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη ρύθμιση του έκτακτου και

προοωρινού μέτρου της παροχής διευκολύνσεων στους
εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα γονείς, των οποίων τα τέκνα
νοσούν από τον κορωνοίό ΟΙ0-19. Με τη διάταξη δίνεται η
δυνατότητα στους εργαζόμενους γονείς των οποίων το τέκνο
βρίσκεται θετικό στον κορωνοϊό να παρέχουν την εργασία τους εξ
αποστάσεως για διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, εψόσον
η τηλεργασία είναι εψικτή. Εψόσον η τηλεργασία δεν είναι εψικτή, με
την προωθούμενη ρύθμιση θεσπίζεται ειδική άδεια λόγω νόσησης
τέκνου από τον κορωνοΙό ίΟνΙΙ%19, επιπρόσθετη των λοιπών
προβλεπόμενων αδειών, που χορηγείται για τις τέσσερις (4) πρώτες
ημέρες απουσίας, ενώ την πέμπτη (5η) ημέρα απουσίας δύνανται να
κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας. Κατά τις ημέρες της
ειδικής αδείας καταβάλλονται αποδοχές σε ποσοστό 50% και η
κάλυψή τους επιμερίζεται μεταξύ του εργοδότη κατά τις τρεις (3)
πρώτες ημέρες και του Κράτους κατά την τέταρτη. Με τη ρύθμιση
λαμβάνεται πρόνοια για την περίπτωση οώρευσης αδειών (η ειδική
άδεια της παρούσας δεν χορηγείται εψόσον έχει χορηγηθεί άλλη στον
ίδιο γονέα γιατο ίδιο διάστημα), για την περίπτωση που ενδέχεται να
είναι δικαιούχοι και οι δύο γονείς (η ειδική άδεια χορηγείται μόνο
στον έναν), καθώς και για την περίπτωση κατά την οποία εργάζεται
μόνο ο ένας γονέας αλλά ο άλλος εμποδίζεται να ψροντίσει το τέκνο

___________________

για συγκεκριμένους, ειδικά προβλεπόμενους λόγους.
3 Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη ρύθμιση του έκτακτου και

προσωρινού μέτρου της παροχής στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό
τομέα ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό
ςονιοι9, διάρκειας έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με
προϋπόθεση τον θετικό διαγωνιστικό έλεγχο, και εψόσον η παροχή
εργασίας εξ αποοτάσεως δεν είναι εψικτή, Προβλέπεται ρητά ότι η
άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα των λοιπών αδειών που
αψορούν σε ασθένεια εργαζομένου και κατά τα λοιπά εψαρμόζονται
οι γενικές διατάξεις ως προς τις αποδοχές και την κάλυψή τους από
τον εργοδότη και τον ασψαλιστικό ψορέα.

4 Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη συμπλήρωση του
κανονιστικού πλαισίου επιβολής του προβλεπόμενου εκ του νόμου
διοικητικού προστίμου. Συγκεκριμένα, (α) το τελευταίο εδάψιο της
παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 τροποποιείται, ώστε να

1.1.



προβλεφθεί ρητώς ότι το σχετικό πρόστιμο όχι μόνο βεβαιώνεται και
εισπράττεται, αλλά και επιβάλλεται από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων, και ότι η διαδικασία διενεργείται, κατά
περίπτωση, σύμψωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της Κοινής
υπουργικής απόψασης της παρ. 7 του συγκεκριμένου άρθρου και τον
Κώδικα Είσττραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90 [ΚΕΔΕ]),
(β) προστίθεται παρ. 4Α, ώστε σ υπόχρεος στην καταβολή του
ιτροστίμου, εψόσσν αμφισβητεί την πράξη επιβολής του, νιτ έχει
δικαίωμα να προσβάλει ενώπιον των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων με προοψυγή ουσίας τόσο αυτή όσο και τη ρητή
απορριπτική απόφαση επί της αίτησης ανάκλησης της πράξης
επιβολής ιτροστίμου ή τη σιωπηρή ατιόρριψή της, η οποία
τεκμαίρεται μετά την πάροδο απράκτων ενενήντα (90> ημερών από
την υποβολή της, και (γ) τροποποιείται η υποπερ. αβ) της περ. α) της
παρ. 7, ως προς το αντικείμενο της εξσυσιοδότησης, ώστε νιτ γίνει
ρητή αναφορά, μεταξύ άλλων, στο περιεχόμενο της πράξης επιβολής
και της πράξης ειδσπσίησης, στον τρόπο και στη διαδικασία
κοινσποίησης της επιβολής του προστίμου, στη διαδικασία
είσπραξης, στις προϋποθέσεις, στη διαδικασία, στην Προθεσμία,
στους ειδικούς λόγους και στις συνέπειες της αίτησης ανάκλησης της
πράξης επιβολής προστίμου, για τη διασψάλιση της χρηστής
διοίκησης και της ιτρσστατευόμενης εμπιστοσύνης του δισικουμένου.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Έκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξισλσγσύμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΦΥΣΙΚΟ,

ΔΙΟΗ<ΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αύξηση εσόδων Χ Χ

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση χρόνου Χ Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα / Χ Χ

αποτελεσματικότητα

ΑΜΕΣΑ

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜ Μ ΕΣΑ

Άλλο

Βελτίωση παρεχόμενων

υπηρεσιών

Δίκαιη μεταχείριση

πολιτών

12.



Αυξημενη αξιοιτιστια /
διαψάνεια θεσμών

Βελτιωμένη διαχείριση
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Η έγκαιρη ανταπόκριση στις κοινωνικές συνι9ήκες μέσω της ταχείας εκκίνησης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας
καορισμού τον κατώτατου μισδού και ημερομισιίου, καώς και μέσω των ττροόλέψεων για ειδικές άδειες λόγω
νόσησης είτε του εργαζομένου είτε τέκνου Του από τον κορωνοϊό. Η επιόολή των νόμιμων κυρώσεων στου ς παραόάτες
της υποχρεωτικότητας του εμόολιασμού, σύμφωνα με το άριρο 24 του ν. 4865/2021.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΦΥΣΙΚΟ,ΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΔΙΟΊΚΗΣΗ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

Προσλήψεις /
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κινητικότητα
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ενημέρωση
εκΠαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ Άλλο
ΡΥΘΜ!ΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την εκτέλεση
& ΑΠΟΔΟΣΗ Κόστος

ΤΗΣ συμμετοχής
ΡΥΘΜΙΣΗΣ στη νέα

ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν εντοπίζεται κόστος εκ των μεταόολών αυτών και Πάντως αυτό σταιμίζεται με την κοινωνική ωφέλεια εκ των
αποτελεσμάτων τους και ιδίως με λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνδέονται με την προστασία του κοινωνικού



συνόλου (δημόσια υνεία, Κοινωνική ευημερία).

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στους στόχους
ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός

αποτροπής /
αντιστάθμισης

κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΠιλοτικήΡΥΘΜΙΣΗΣ

εψαρμογή

Ανάδειξη
καλών

πρακτικών
Χ Χ

κατά την
υλοποίηση τηςΜΕΙΩΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ρύθμισης
Συνεχής

αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Οι κίνδυνοι συνδέονται Ιδίως με τη διαχείριση της αλλαγής εκ των ρυ3μίσεων που εισάγονται και αντιμετωπίζονται
με την επαρκή προετοιμασία του διοικητικού μηχανισμού ώστε να τις εφαρμόσει και να τις υποστηρίξει.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

21. εττισύναψη).

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης και της



αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 21, 22 και 25 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

1 (συμιτεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

ι Κανονισμός

ι Οδηγία

Ατιόψαοη

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

1
Διεθνείς συμβάσεις

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

των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης



Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο (αναφέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή διεθνή
δικαστήρια ή διαιτητικά
όργανα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάαση — συμπλήρωση διατάξεων

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόυενο απόιρασηξ

Νομολογία Δικαστηρίου
ΕΕ.

Διατάξεις αξιολο’ούμενης ρύιμισης Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι

Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό —

Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 103 ν.
4172/2013

Στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α
167), Περί της διαδικασίας
διεξαγωγής της διαβούλευσης για
τον καθορισμό του νομοθετημένου
κατώτατου μισθού και του
νομοθετημένου κατώτατου
ημερομίσθιου, για πλήρη
απασχόληση, για τους υπαλλήλους

Άρθρο 103 ν. 4172/2013 (Α’167)

Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό

1. α. ‘Επειτα από διαβούλευση, που
διεξάγεται σύμψωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα, ορίζεται ο
νομοθετη μένος κατώτατος μισθός και
το νομοθετημένο κατώτατο
ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση,
για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες
όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή
δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση
εργασίας και ως τέτοιος νοείται μία
μοναδική αξία ( ποσό ) αναψοράς.
β. Ατομικές συμβάσεις εργασίας και

1.



και εργατοτεχνί.τες όλης της χώρας,
των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται
από συλλογική σύμβαση εργασίας,
προστίθεται παρ. 10 ως εξής:

«10. Ειδικά για τη διεξαγωγή της
διαδικασίας Του παρόντος κατά Το
έτος 2022, οι προθεσμίες της παρ. 5
και της περ. α της παρ. 7
καθορίζονται ως εξής:

α) Η αποστολή έγγραψης
πρόσκλησης από την Επιτροπή
Συντονισμού της διαβούλευσης,
κατά την υποπερ. αα) της περ. β’ της
παρ. 5 λαμβάνει χώρα εντός του
τελευταίου δεκαημέρου του μηνός
Ιανουαρίου 2022.

β) Η σύνταξη και η υποβολή της
έκθεσης της υποπερ. αα) της περ. β’
της παρ. 5 λαμβάνουν χώρα το
αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου
2022.

γ) Η δι.αβίβαση του υπομνήματος
και της τεκμηρίωσης κάθε
διαβουλευομένου απότην Επιτροπή
Συντονισμού της διαβούλευσης
προς τους λοιπούς εκπροσώπους
των κοινωνικών εταίρων, με
πρόσκληση για προψορική
διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ)
της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει
χώρα το αργότερο έως την 15η
Μαρτίου 2022.

δ) Η διαβίβαση όλων των
υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης
των διαβουλευομένων, καθώς και
της έκθεσης των εξειδικευμένων
επιστημονικών και ερευνητικών

στο
Προγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.) προς σύνταξη
Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης,
κατά την υποπερ. δδ) της περ. β’ της

συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε
είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν
μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή
ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης,
υπολειπόμενες από το νομοθετικώς
καθορισμένο κατώτατο μισθό και
ημερομίσθιο ή της αντίστοιχης
προκύπτουσας αναλογίας για τις
συμβάσεις μερικής απασχόλησης.
2. Η νέα διαδικασία - μηχανισμός

διαμόρψωσης νομοθετικώς
καθορισμένου νόμιμου κατώτατου
μισθού και κατώτατου ημερομισθίου
για τους εργαζόμενους ιδιωτικού
δικαίου όλης της χώρας τίθεται σε ισχύ
μετά τα προγράμματα Δημοσιονομικής
Προσαρμογής, δηλαδή όχι πριν από την
1.1.2017.
3. Το ύψος του νομοθετημένου
κατώτατου μισθού και νομοθετη μένου
ημερομισθίου θα πρέπεινα καθορίζεται
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της
ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές
της για ανάπτυξη από την άποψη της
παραγωγικότητας, των τιμών, και της
ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης,
του ποσοστού της ανεργίας, των
εισοδημάτων και μισθών.
4. α. Γιατονορισμότου νομοθετημένου
κατώτατου μισθού και νομοθετη μένου
κατώτατου η μερομισθίου διεξάγεται
διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών
εταίρων και της Κυβέρνησης με την
τεχνική και επιστημονική υποστήριξη,
εξειδικευμένων επιστημονικών,
ερευνητικών και συναψών ψορέων και
εμπειρογνωμόνων, σε θέματα
οικονομίας και ιδίως οικονομίας της
εργασίας, κοινωνικής πολιτικής καθώς
και εργασιακών σχέσεων και το
συντονισμό από επιτροπή, που ορίζεται
στην παράγραψο 5 του παρόντος
άρθρου.
β. Οι κοινωνικοί εταίροι που μετέχουν

στη διαβούλευση είναι:
αα) εκ μέρους των εργαζομένων όλης

της χώρας η Γενική Συνομοσπονδία
Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και λοιπές
δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές

ψορέων Κέντρο

Παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο



ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος
Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά
την υποπερ. εε) της περ. β’ της παρ.
5, το αργότερο έως την Ι5η Απριλίου
2022.

οτ) Η εισήγηση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων προς το Υπουργικό
Συμβούλιο, για τον καθορισμό του
κατώτατου μισθού υπαλλήλων και
του κατώτατου ημερομισθίου των
εργατοτεχνιτών, κατάτηνπερ. α’ της
παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του
τελευταίου δεκαπενθημέρου του
μηνός Απριλίου 2022.

ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι
παρ. Ι έως 7.».

έως την 31η Μαρτίου 2022. οργανώσεις κλαδικές ή
ομοιοεπαγγελματικές που
εκπροσωπούν εργαζομένους του
ιδιωτικού τομέα σε εθνικό επίπεδο ιτου
προτείνονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και
καλούνται από την Επιτροπή
Συντονισμού της διαβούλευσης,
ββ) εκ μέρους των οργανώσεων των

εργοδοτών ευρείας εκπροσώπησης
εργοδοτικές οργανώσεις, μεταξύ των
οποίων, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), η Γενική
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών,
Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος
(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), η Εθνική Συνομοσπονδία
Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ.), ο
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και λοιπές
εργοδοτικές οργανώσεις που
προτείνονται από αυτούς και καλούνται
από την Επιτροπή Συντονισμού της
διαβούλευσης.
5. α. Η διαβούλευση συντονίζεται από

τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από
τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ., ως Πρόεδρο,
ένα πρόσωπο κύρους ως εκπρόσωπο
του Υπουργού Οικονομικών και ένα
πρόσωπο κύρους ως εκπρόσωπο του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασψάλισης και Πρόνοιας, με τη
γραμματειακή υποστήριξη των
υπηρεσιώντου Ο.ΜΕ.Δ..
β. ‘Εργο της Επιτροπής Συντονισμού της

διαβούλευσης είναι:
αα) η αποοτολή έγγραψης πρόσκλησης
εντός του τελευταίου δεκαημέρου του
Φεβρουαρίου κάθε έτους προς
εξειδικευμένους επιστημονικούς
ερευνητικούς και λοιπούς ψορείς,
μεταξύ των οποίων, η Τράπεζα της
Ελλάδος, η Εθνική Στατιοτική Υπηρεσία,
ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το Ινστιτούτο
Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε/ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ
Γ.Σ.Ε.Ε.), το Ινστιτούτο ΙΜΕ- Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.,
το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και
Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το
Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ), το Κέντρο
Προγραμματισμού και Οικονομικών



Ερευνών (ΚΕΠΕ), ο Οργανισμός
Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ),
το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού
Εμπορίου (ΙΝ. ΕΜΥ. - ΕΣΕΕ) να
συντάξουν έκθεση προς υποβολή έως
την 31η Μαρτίου κάθε έτους, για την
αξιολόγηση του ισχύοντος
νομοθετημένου κατώτατου μισθού και
ημερομισθίου με εκτιμήσεις για την
προσαρμογή τους στις επίκαιρες
οικονομικές συνθήκες λαμβάνοντας
υπόψη τα οριζόμενα στην παράγρα4ο 3
του παρόντος,
ββ) ο σχηματισμός ακέλου με τις

ανωτέρω εκθέσεις των εξειδικευμένων
επιστημονικών και ερευνητικών
ψορέων και των παραγόντων
διαψοροποίησης του κατωτάτου
μισθού και ημερομισθίου και αποστολή
αυτού προς τους εκπροσώπους των
κοινωνικών εταίρων της παραγράψου 4
του παρόντος, για την έκψραση της
γνώμης τους, με υποβολή υπομνήματος
και της κατά την κρίση τους
τεκμηρίωσης για την αναπροσαρμογή
του ισχύοντος νομοθετημένου
κατώτατου μισθού και ημερομισθίου,
γγ) η διαβίβαση του υπομνήματος και

της τεκμηρίωσης κάθε
διαβουλευόμενου προς τους λοιπούς
εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων
της παραγράψου 4 του παρόντος, με
πρόσκληση για προψορική
διαβούλευση, το αργότερο μέχριτη 15η
Απριλίου κάθε έτους σε σχέση με την
τυχόν αναπροσαρμογή του εκάστοτε
ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου
μισθού και ημερομισθίου,
δδ) η διαβίβαση όλων των
υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των
διαβουλευομένων της παραγράψου 4
του παρόντος, καθώς και η έκθεση των
εξειδικευμένων επιστημονικών,
ερευνητικών ψορέων υπό του α’
ανωτέρω εδαψίου, το αργότερο μέχρι
την 30ή Απριλίου κάθε έτους, στο
Κέντρο Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), προς



σύνταξη από αυτό του Σχεδίου
Πορίσματος Διαβούλευσης, σε
συνεργασία με επιτροπή αποτελούμενη
από πέντε (5) ανεξάρτητους
εμπειρογνώμονες σε Θέματα
οικονομίας και κυρίως οικονομίας της
εργασίας, Κοινωνικής πολιτικής καθώς
και εργασιακών σχέσεων, που ορίζονται
δύο (2) από αυτούς από τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασψάλισης και
Πρόνοιας, δύο (2) από τον Υπουργό
Οικονομικών και ένας (1) από τον
Υπουργό Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, με κοινή απόφαση
τους. Ο ορισμός τους έχει διάρκεια τρία
(3) έτη. Το Σχέδιο Πορίσματος
Διαβούλευσης σχετικά με τις
δυνατότητες προσαρμογής του
νομοθετημένου κατώτατου μισθού και
νομοθετημένου ημερομισθίου Θα
πρέπει να περιέχει ιδίως τη
συστηματική καταγραψή των
προτάσεων των διαβουλευομένων
κοινωνικών εταίρων, τα σημεία
συμψωνίας τους, τεκμηρίωση ως προς
την κατάσταση της ελληνικής
οικονομίας και της αγοράς εργασίας και
τους παράγοντες που επιδρούν στον
καθορισμό του προτεινόμενου
νομοθετημένου κατωτάτου μισθού και
ημερομισθίου. Η γνώμη που Θα
διατυπώνεται στο Σχέδιο Πσρίσματος
Διαβούλευσης, μπορεί να αποκλίνει
ή/και να διαψοροποιείται από τις
εκθέσεις που υποβάλλονται από τους
λοιπούς ψορείς του εδαψίου αα) της
παρούσας παραγράψου,
εε) το Σχέδιο του Πορίσματος
Διαβούλευσης ολοκληρώνεται το
αργότερο μέχρι την 31η Μίου κάθε
έτους και διαβιβάζεται αμελλητί στην
Επιτροπή Συντονισμού της
διαβούλευσης, που ορίζεται ανωτέρω
στην παράγραψο 5α του παρόντος,
προς διαπίστωση της ολοκλήρωσης της
διαδικασίας, και
στστ) το Σχέδιο του Πορίσματος
Διαβούλευσης υποβάλλεται στον
Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό
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Εργασίας, Κοινωνικής Ασψάλισης και
Πρόνοιας.
6, Το Σχέδιο του Πορίσματσς
Διαβούλευσης καθώς και όλες σι
εκθέσεις, τα υπομνήματα και κάθε άλλο
σχετικό έγγραψο τεκμηρίωσης που
αψορά την ανωτέρω διαδικασία
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Αψάλισης και Πρόνοιας.
7. α. Εντός του τελευταίου

δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουνίου
κάθε έτους ο Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασψάλισης και Πρόνοιας
εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο,
τον κατώτατο μισθό υπαλλήλων και το
κατώτατο ημερομίσθιο των
εργατοτεχνιτων, λαμβάνοντας υπόψη
το Πόρισμα Διαβούλευσης, όπως αυτό
υποβλήθηκε και συντάχθηκε κατά την
ανωτέρω διαδικασία.
β. Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής

Ασψάλισης και Πρόνοιας εκδίδει
απόψαση καθορισμού του κατωτάτου
μισθού για τους υπαλλήλους και του
κατώτατου ημερομισθίου για τους
εργατοτεχνίτες, μετά από τη σύμψωνη
γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου.
8 Ειδικά για την εκκίνηση της
διαδικασίας του παρόντος άρθρου κατά
το έτος 2018, σι προθεσμίες της
παραγράψου 5 και της περίπτωσης α’
της παραγράψου 7 καθορίζονται ως
εξής:
α) Η αποστολή έγγραψης πρόσκλησης
από την Επιτροπή Συντονισμού της
διαβούλευσης, κατά την υποπερίπτωση
αα ‘ της περίπτωσης β’ της παραγράψου
5, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου
δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου
του 2018.
β) Η σύνταξη και υποβολή της έκθεσης

της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης
β’ της παραγράψου 5, λαμβάνει χώρα
το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου
του 2018.
γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και

της τεκμηρίωσης κάθε
διαβουλευόμενου από την Επιτροπή
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Συντονισμού της διαβούλευσης προς
τους λοιπούς εκπροσώπους των
κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για
προψορική διαβούλευση, κατά την
υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης β’
της παραγράψου 5, λαμβάνει χώρα το
αργότερο έως την 15η Νοεμβρίου του
2018.
5) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων
και της τεκμηρίωσης των
διαβουλευομένων, καθώς και της
έκθεσης των εξειδικευμένων
επιστημονικών, ερευνητικών ψορέων
στο Κέντρο Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς
σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος
Διαβούλευσης, κατά την υποπερίπτωση
55’ της περίπτωσης β’ της παραγράου 5,
λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την
30ή Νοεμβρίου του 2018.
ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος
Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά
την υποπερίπτωση εε’ της περίπτωσης
β’ της παραγράψου 5, το αργότερο έως
την 31η Δεκεμβρίου του 2018.
στ) Η εισήγηση, από τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασψάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργικό
Συμβούλιο, του κατώτατου μισθού
υπαλλήλων και του κατώτατου
ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών,
κατά την περίπτωση α’ της παραγράψου
7, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου
δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου
του 2019.
ζ) Κατά τα λοιπά, εψαρμόζονται οι
προβλέψεις των παραγράψων Ι έως 7
του παρόντος άρθρου.
9. Ένεκα των έκτακτων και αναγκαίων
μέτρων για τον περιορισμό της
διάδοσης της πανδη μίας του κορωνοϊού
ςονιο-ι9, η διαδικασία του παρόντος
κατά το έτος 2021 ορίζεται ως εξής:
α) Η αποστολή έγγραψης πρόσκλησης

από την Επιτροπή Συντονισμού της
διαβούλευσης, κατά την υποπερ. αα’
της περ. β’ της παρ. 5 λαμβάνει χώρα
εντός του τελευταίου δεκαημέρου του
μηνός Μαρτίου 2021.
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β) Η σύνταξη και η υποβολή της
έκθεσης της υποπερ. αα’ της περ. β’ της
παρ. 5 λαμβάνουν χώρα το αργότερο
έως την 30η Απριλίου 2021.

ν) Η διαβίβαση του υπομνήματος και
της τεκμηρίωσης κάθε
διαβουλευσμένου από την Επιτροπή
Συντονισμού της διαβούλευσης προς
τους λοιπούς εκπροσώπους των
κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για
προψορική διαβούλευση, κατά την
υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 5,
λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την
15η Μίου 2021.
δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων
και της τεκμηρίωσης των
διαβουλευομένων, καθώς και της
έκθεσης των εξειδικευμένων
επιστημονικών και ερευνητικών
ψορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού
και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.)
προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος
Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ’
τηςπερ. β’τηςπαρ. 5,λαμβάνειχώρατο
αργότερο έως την 31η Μίου 2021.
ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος
Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά
την υποπερ. εε’ της περ. β’ της παρ. 5,
το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2021.
στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το
Υπουργικό Συμβούλιο, για τον
καθορισμό του κατώτατου μισθού
υπαλλήλων και του κατώτατου
ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών,
κατά την περ. α’ της παρ. 7, λαμβάνει
χώρα εντός του τελευταίου
δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουλίου
2021.
ζ) Κατά τα λοιπά, εψαρμόζονται οι παρ.

1 έως 7.

Άρθρο 2 Άρθρο 16 ν. 4722/2020 (Α’ 177)
Διευκολύνσεις για γονείς Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των
εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα τέκνων από τον κορωνοΙό ονιο -19
λόγω νόσησης των τέκνων τους από
τον κορωνοΙό ονιο -19 — 1. Οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση
Αντικατάσταση του άρθρου 16 ν. νόσησης από κορωνοϊό ςΟνΙΟ-19, των
4722/2020 τέκνων τους, βρεψών, προνηπίων και
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Το άρθρο 16 του ν. 4722/2020 (Α’
177) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 16
Διευκολύνσεις για γονείς
εργαζόμενους στον ιδιωτικό Τομέα
λόγω νόσησης των τέκνων τους από
τον κορωνοϊό Ο’]Ο-19

1. Οι γονείς εργαζόμενοι στον
ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση
νόσησης από κορωνοΙό ςΟνιο-19
των τέκνων τους, βρεψών,
προνηπίων και νηπίων, μαθητών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, που φοιτούν μέχρι και
την Γ’ τάξη του Γυμνασίου, καθώς
και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά
σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης,
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών,
καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα
οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας
τους, είναι ωιελούμενοι σε δομές
παροχής υπηρεσιών ανοικτής
φροντίδας για άτομα με αναπηρία,
δικαιούνται να παρέχουν την
εργασία τους εξ αποστάσεως, για
χρονικό διάστημα έως πέντε (5)
εργάσιμων ημερών.
Εψόσον η παροχή εξ αποστάσεως
εργασίας δεν είναι εψικτή,
δικαιούνται, για το ίδιο χρονικό
διάστημα, να κάνουν χρήση ειδικής
άδειας λόγω νόσησης των τέκνων
τους από κορωνοΙό ςΟνΙο-19 που
χορηγείται, για τις Τέσσερις (4)
πρώτες ημέρες απουσίας, ενώ την
πέμπτη (5η) ημέρα απουσίας
δύνανται να κάνουν χρήση
οποιασδήποτε άλλης άδειας.
Για την παροχή εξ αποστάσεως
εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής
άδειας, αρκεί η απόδειξη θετικού
διαγνωστικού ελέγχου, σύμψωνα με
τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά
πρωτόκολλα.
Η άδεια αυτή χορηγείται
επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που

νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς
και τέκνων που ψοιτούν σε ειδικά
σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως
ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων
με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως
της ηλικίας τους, είναι ωψελούμενοι σε
δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής
ψροντίδας για άτομα με αναπηρία,
δικαιούνται να κάνουν χρήσης ειδικής
άδειας για την ασθένεια των τέκνων για
δεκατέσσερις (14) ημέρες ή και για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε
περίπτωση που αυτό κρίνεται
απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή
σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου. Η
άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα
προς άλλες άδειες που αψορούν στην
ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων.
2. Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη

διάρκεια της άδειας της Παρ. Ι λόγω
νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν
αποδοχές: κατά τα δύο τρίτα (2/3) από
τον εργοδότη και κατάτο ένα τρίτο (1/3)
από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά
από διασταύρωση με τα στοιχεία των
Υπου ργείων Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και
Εσωτερικών, ο τρόπος της οποίας
ορίζεται σε κοινή απόψαση των
αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και
Εσωτερικών. Ειδικότερα για τους
εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου
τομέα και των επιχειρήσεων του
Κεψαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314),
η ανωτέρω άδεια καλύπτεται εξ
ολοκλήρου από τον εργοδότη. Με κοινή
απόψαση των Υπουργών Οικονομικών,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας
καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια που αψορά στην
εψαρμογή της παρούσας.
3. Η άδεια της παρ. Ι χορηγείται

ανεξάρτητα από άλλα μέτρα για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού ςΟνιο-ι9
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αψορούν στην ασθένεια ή στη
νοσηλεία τέκνων, αλλά δεν
επιτρέπεται να χορηγείται όταν,
ΚαΤά ΤΟ ίδιο χρονικό διάστημα, έχει
χορηγηθεί στον ίδιο γονέα
οποιαδήποτε άλλη άδεια.
2. Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη
διάρκεια της άδειας της παρ. Ι λόγω
νόσησης των τέκνων τους,
λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό
(50%) των αποδοχών τους, το οποίο
κατά τις τρεις (3) πρώτες ημέρες
καταβάλλεται από τον εργοδότη και
την τέταρτη (4η) ημέρα από τον
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασψάλισης.
3. Η άδεια της παρ. Ι χορηγείται
μόνο στον έναν εκ των δύο γονέων
που είναι δικαιούχοι της άδειας
αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων
δεν εργάζεται, ο έτερος γονέας δεν
δικαιούται να κάνει χρήση της
άδειας, εκτός εάν ο γονέας που δεν
εργάζεται νοσηλεύεται για
οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από
ςΟνΙΟ-19 ή είναι άτομο με
αναπηρία με ποσοστό εξήντα επτά
τοις εκατό (67%) και άνω, σύμψωνα
με απόψαση αρμόδιας υγειονομικής
Επιτροπής σε ισχύ, ή λαμβάνει
αναπηρικό επίδομα από τον
Οργανισμό Προνοιακών
Επιδομάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη
αναπηρίας. Εψόσον ένας εκ των δύο
γονέων είναι εκπαιδευτικός, η άδεια
χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλο
γονέα, ανεξαρτήτως εάν
απασχολείται στον δημόσιο ή τον
ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση την
περίπτωση που ο άλλος γονέας
απασχολείται σε ψορείς παροχής
υπηρεσιών υγείας.
4. Οι εργοδότες υποχρεούνται να
δηλώνουν στο Πληροψοριακό
Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων όσους εργαζομένους
τους κάνουν χρήση της άδειας της
παρ. 1, καθώς καιτη διάρκεια αυτής.

στην αγορά εργασίας. Για τη χορήγησή
της δεν απαιτείται προϋπηρεσία.
4. Οι εργοδότες υποχρεούνται να
δηλώνουν στο Πληροψοριακό Σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους
εργαζομένους τους κάνουν χρήση της
άδειας της παρ. 1, καθώς και τη
διάρκεια αυτής.
5. Με απόψαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
δύναται να καθορίζεται κάθε
ειδικότερος όρος και λεπτομέρεια για
την εψαρμογή του παρόντος.
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5. Με απόψαση του Υιτουργού
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων καθορίζονται η
διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης
της άδειας της παρ. 1, τα
δικαιολογητικά που προσκομίζονται
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που
αψορά στην εψαρμογή του
παρόντος.
6. Το παρόν ισχύει έως τις 15.4.2022.
Η ισχύς του δύναταιναπαρατείνεται
με απόψαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.».
2. Αποδοχές, για ημέρες άδειας
νόσησης τέκνου, η οποία έχει
χορηγηθεί σύμψωνα με το άρθρο 16
του ν. 4722/2020 πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος,
καταβάλλονται και πληρωμές
διενεργούνται σύμψωνα με το ίδιο
άρθρο.
Άρθρο 4
Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού —

Τροποποίηση άρθρου 24 ν.
4865/2020

1. Το τελευταίο εδάψιο της παρ. 4
του άρθρου 24 του ν, 4865/2021 (Α’
238), περί της υποχρεωτικότητας
του εμβολιασμού κατά του
κορωνοϊού ςονιο-19 όλων των
ψυσικών προσώπων που έχουν την
κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους
εντός της Ελληνικής Επικράτειας και
έχουν γεννηθεί έως και την
31η.12.1961, τροποποιείται, ώστε α)
το σχετικό πρόστιμο όχι μόνο να
βεβαιώνεται και να εισπράττεται,
αλλά και να επιβάλλεται από την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων, β) η διαδικασία να
διενεργείται, κατά περίπτωση,
σύμψωνα με τις ειδικότερες
προβλέψεις της κοινής υπουργικής
απόψασης της παρ. 7 του παρόντος
άρθρου και τον Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’
90 [ΚΕΔΕ]), κατά περίπτωση, και η

Άρθρο 24 ν. 4865/2021 (Α’ 238)
Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

1. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας
της δημόσιας υγείας, εμβολιάζονται
υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού
ςονιο-ι9 όλα τα ψυσικά πρόσωπα που
έχουντην κατοικία ή τη συνήθη διαμονή
τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας
και έχουν γεννηθεί έως και την
31η.12.1961. Τα πρόσωπα του πρώτου
εδαψίου πρέπει να έχουν λάβει την
πρώτη ή τη μοναδική δόση έως και την
16η Ιανουαρίου 2022, η δε ολοκλήρωση
του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να
γίνει σύμψωνα με τις προβλεπόμενες
διαδικασίες και στον προβλεπόμενο
χρόνο.

2. Δεν υπέχουν την υποχρέωση της παρ.
1:

(α)όσοιέχουννοσήσεικαιγιαδιάστημα
ενενήντα (90) ημερών από τη νόσηση
και

(β) όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους

26.



παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:

ιι4. Στην περίπτωση μη τήρησης της
υποχρέωσης της παρ. 1 επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο εκατό (100)
ευρώ μηνιαίως. Στην περίπτωση
διενέργειας της πρώτης δόσης έως
και τη δεκάτη πέμπτη ημέρα του
μήνα και ολοκλήρωσης του
εμβολιαστικού κύκλου σύμψωνα με
τις προβλεπόμενες διαδικασίες και
στον προβλεπόμενο χρόνο, ειδικώς
για τον μήνα αυτόν, επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50)
ευρώ. Σε περίπτωση διενέργειας της
πρώτης δόσης από τη δέκατη έκτη
ημέρα του μήνα και εντεύθεν,
επιβάλλεται το σύνολο της κύρωσης
του πρώτου εδαψίου. Ειδικώς για
τον μήνα Ιανουάριο 2022, για την
παραβίαση της υποχρέωσης της
παρ. 1 επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ. Οι
κυρώσεις της παρούσας αίρονται
από την πρώτη μέρα του επόμενου
μήνα από την πραγματοποίηση της
πρώτης δόσης. Σε περίπτωση μη
ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού
κύκλου, σύμψωνα με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες και
στον προβλεπόμενο χρόνο, οι
κυρώσεις επιβάλλονται από το
χρονικό σημείο θεμελίωσης της
σχετικής υποχρέωσης, σύμψωνα με
την παρ. 1. Το σχετικό πρόστιμο
επιβάλλεται, βεβαιώνεται και
εισπράπεται αμελλητί από την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
σύμψωνα με τις ειδικότερες
προβλέψεις της κοινής απόψασης
της παρ. 7 του παρόντος και τον
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90
[ΚΕΔΕ)), κατά περίπτωση.».

2. Στο άρθρο 24 του ν. 4865/2021
προστίθεται παρ. 4Α ως εξής:
«4Α. Ο υπόχρεος στην καταβολή του
προστίμου, εψόσον αμψισβ ητεί την

υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια
του εμβολίου, σύμψωνα με την υπό
στοιχεία ΔΙα/ Γ.Π.οικ.50933/13,8.2021
κοινή απόψαση του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’
3794), όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικώς,
τα άτομα με αναπηρία που αδυνατούν
να υποβληθούν στη διαδικασία του
εμβολιασμού για αντικειμενικούς
λόγους, που σχετίζονται με την
πραγματική τους κατάσταση, ως
συνέπεια των παθήσεών τους, όπως οι
βαριές περιπτώσεις αυτισμού και
επιληψίας, δύνανται να εξαιρούνται
από την υποχρέωση εμβολιασμού,
ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση
του θεράποντος ιατρού τους και
κατόπιν έγκρισης από τις επιτροπές ανά
υγειονομική περιψέρεια της ανωτέρω
κοινής υπουργικής απόψασης. Δεν
εμπίπτουν, επίσης, στο πεδίο
εψαρμογής του παρόντος οι κατηγορίες
εργαζομένων που υποχρεούνται σε
εμβολιασμό κατ’εψαρμογή του άρθρου
206 του ν. 4820/202 1 (Α’ 130).

‘Οπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1
Άρθρο 64 ΝΟΜΟΣ 4872/2021 με ισχύ
την 10/12/2021
Δες την εξέλιξη της παραγράψου
3. Η συμμόρψωση με την υποχρέωση
του παρόντος άρθρου αποδεικνύεται
διαζευκτικά μέσω:

α) Ψηψιακού Πιστοποιητικού ςονιο-ι9

της Ε.Ε. (Ευ Οί8ίΙ ονιο ςθΓίι.θ

υοςς του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της Ι4ης Ιουνίου 2021 και
του άρθρου πρώτου της από 305.2021
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’
87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι
του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με
πληροψορίες σχετικά με την κατάσταση
του ψυσικού προσώπου-κατόχου του
όσον αψορά στον εμβολιασμό ή στη
νόσηση από τον κορωνοϊό ςΟνΙο-ι9,

β) βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5



πράξη επιβολής του, έχει δικαίωμα
να προσβάλει αυτή ενώπιον των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
με προσψυγή ουσίας. Το ίδιο ισχύει
και για τη ρητή απορριπτική
απόψαση επί της αίτησης
ανάκλησης της πράξης επιβολής
προστίμου ή για τη σιωπηρή
απόρριψή της, η οποία τεκμαίρεται
μετά την πάροδο απράκτων
ενενήντα (90) ημερών από την
υποβολή της.».

3. Η υποπερ. αβ) της περ. α) της παρ.
7 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021,
τροποποιείται ως προς το
αντικείμενο της εξου σιοδότησης,
και η περ. α) διαμορψώνεται ως
εξής:

«α) Με Κοινή απόψαση των
Υπουργών Υγείας, Οικονομικών,
Ψηψιακής Διακυβέρνησης και του
Διοικητή της ΛΑΔΕ, δύνανται να
καθορίζονται:

αα) η διαδικασία προσδιορισμού
από την Η.ΔΙ,Κ.Α. των ψυσικών
προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο
εψαρμογής του παρόντος, τα
αναγκαία δεδομένα για τον
προσδιορισμό του Αριθμού
Φορολογικού Μητρώου των
υπόχρεων σε εμβολιασμό ψυσικών
προσώπων, ο τρόπος διαβίβασης
αυτών και οι αναγκαίες
διαλειτουργικότητες με μητρώα του
δημοσίου τομέα για την
ταυτοποίηση των ανωτέρω
προσώπων, οι ειδικότεροι όροι και
τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα προστασίας των προσωπικών
δεδομένων, ο χρόνος τήρησης
αυτών, καθώς και τα ζητήματα
άσκησης των δικαιωμάτων των
υποκειμένων,
αβ) η διαδικασία ελέγχου, η
διαδικασία διαπίστωσης των
παραβάσεων, η διαδικασία και ο

του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’
256),

γ) βεβαίωσης νόσησης που
επιβεβαιώνεται με θετικό διαγνωστικό
έλεγχο της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’
αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής
απόψασης των Υπουργών Υγείας και
Επικρατείας,

δ) ισοδύναμου πιστοποιητικού ή
βεβαίωσης τρίτης χώρας.

4. Στην περίπτωση μη τήρησης της
υποχρέωσης της παρ. Ι επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ
μηνιαίως. Στην περίπτωση διενέργειας
της πρώτης δόσης έως και τη δεκάτη
πέμπτη ημέρα του μήνα και
ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού
κύκλου σύμψωνα με τις προβλεπόμενες
διαδικασίες και στον προβλεπόμενο
χρόνο, ειδικώς για τον μήνα αυτόν,
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση
διενέργειας της πρώτης δόσης από τη
δέκατη έκτη ημέρα του μήνα και
εντεύθεν, επιβάλλεται το σύνολο της
κύρωσης του πρώτου εδαψίου. Ειδικώς
για τον μήνα Ιανουάριο 2022, για την
παραβίαση της υποχρέωσης της παρ. Ι
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
πενήντα (50) ευρώ. Οι κυρώσεις της
παρούσας αίρονται από την πρώτη
μέρα του επόμενου μήνα από την
πραγματοποίηση της πρώτης δόσης. Σε
περίπτωση μη ολοκλήρωσης του
εμβολιαστικού κύκλου, σύμψωνα με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες και στον
προβλεπόμενο χρόνο, οι κυρώσεις
επιβάλλονται από το χρονικό σημείο
θεμελίωσης της σχετικής υποχρέωσης,
σύμψωνα με την παρ. 1. Το σχετικό
πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράπεται
αμελλητί από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων σύμψωνα με τον
Κώδικα Είοπραξης Δημοσίων Εσόδων
(ν.δ. 356/1974, Α’ 90 [ΚΕΔΕ3).

2



τρόπος επιβολής του ιτροστίμου, η
αρμοδιότητα του οργάνου εττιβολής,
το περιεχόμενο της πράξης επιβολής
και της πράξης ειδοποίησης, ο
Τρόπος και η διαδικασία
κοινοποίησης της επιβολής του
προστίμου, η προθεσμία καταβολή ς,
ο τρόπος και χρόνος βεβαίωσης του
προστίμου, η διαδικασία είσπραξης,
οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η
προθεσμία, οι ειδικοί λόγοι και οι
συνέπειες της αίτησης ανάκλησης
της πράξης επιβολής προστίμου, και
αγ) κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εψαρμογή του
παρόντος.)>.

5. Για την επιβολή του διοικητικού
προστίμου της Παρ. 4 διαβιβάζονται
περιοδικά τα αναγκαία Προσωπικά
δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία
γέννησης και Αριθμός Μητρώου
Κοινωνικής Ασψάλισης, με τήρηση όλων
των σχετικών εγγυήσεων και
εψαρμοζομένου του άρθρου 22 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016,
για την προστασία των ψυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
για την ελεύθερη κυκλοψορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση
της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την
Προστασία Δεδομένων [ΓΚΠΔ] (1 119),
από την εταιρεία με την επωνυμία
«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασψάλισης» (ΗΔΙΚΑ ΑΕ.)
στη Γενική Γραμματεία Πληροψοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηψιακής
Διακυβέρνησης, προκειμένου να
προσδιορισθεί ο Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου των υπόχρεων ψυσικών
προσώπων. Στη συνέχεια, η ΓΓΠΣΔΔ
διαβιβάζει τα στοιχεία του πρώτου
εδαψίου στην ΑΑΔΕ. Το Υπουργείο
Υγείας και η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχουν την
ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας
και της Εκτελούσας την Επεξεργασία,
σύμψωνα με τις περ. 7 και 8 του άρθρου
Ι του ΓΚΠΔ αντίστοιχα, όπως ορίζεται
στα άρθρα 55 και 55Α του ν. 4764/2020
(Α’ 256) και στο άρθρο 29 της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν.
4684/2020 (Α’ 86). Η ΑΜΕ ορίζεται ως
ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας
αποκλειστικά για τον σκοπό της
βεβαίωσης και είσπραξης των
δημοσίων εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ και
υπό αυτήν την ιδιότητα διασψαλίζει την
προστασία των δικαιωμάτων των
προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των



δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
σύμψωνα με Το ενωσιακό και εθνικό
δίκαιο και, ιδίως, σύμψωνα με Τις
διατάξεις του ΓΚΠΔ καιτου ν. 4624/2019
(Α’ 137). Η ΓΓΠΣΔΔ ορίζεται ως
ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας
για τον σκοπό της ταυτοποίησης των
υπόχρεων ψυσικών προσώπων.

6. Οι πόροι που συγκεντρώνονται από
την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 4
αξιοποιούνται αποκλειστικά για την
ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης
του κορωνοΙού ςΟνιι-19.

7. α) Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Υγείας, Οικονομικών, Ψηψιακής
Διακυβέρνησης και του Διοικητή της
ΛΑΔΕ, δύνανται να καθορίζονται:

αα) η διαδικασία προσδιορισμού από
την Η.ΔΙ.Κ.Α. των ψυσικών προσώπων
που εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής
του παρόντος, τα αναγκαία δεδομένα
για τον προσδιορισμό του Αριθμού
Φορολογικού Μητρώου των υπόχρεων
σε εμβολιασμό ψυσικών προσώπων, ο
τρόπος διαβίβασης αυτών και οι
αναγκαίες διαλειτουργικότητες με
μητρώα του δημοσίου τομέα για την
ταυτοποίηση των ανωτέρω προσώπων,
οι ειδικότεροι όροι και τα αναγκαία
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
προστασίας των προσωπικών
δεδομένων, ο χρόνος τήρησης αυτών,
καθώς και τα ζητήματα άσκησης των
δικαιωμάτων των υποκειμένων,

αβ) οι διαδικασίες ελέγχων,
διαπίστωσης των παραβάσεων,
βεβαίωσης και είσπραξης του
διοικητικού προστίμου, και

αγ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
για την εψαρμογή του παρόντος.

β) Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Υγείας και Οικονομικών, καθορίζονται ο



τρόπος και η διαδικασία διάθεσης των
πόρων που προέρχονται από την
επιβολή των κυρώσεων του παρόντος
άρθρου.

γ) Με απόψαση του Υπουργού Υγείας,
δύναται να τροποποιείται η ημερομηνία
του πρώτου εδαψίου της παρ. 1,
προκειμένου το παρόν να εψαρμόζεται
σε ψυσικά πρόσωπα που
συμπληρώνουν το εξηκόοτό (όΟό) έτος
της ηλικίας τους μετά την 31η.12.2021.

δ) Με απόψαση του Υπουργού Υγείας,
λαμβανομένων υπόψη των επίκαιρων
επιδημιολογικών δεδομένων,
καθορίζεται ο χρόνος λήξης της ισχύος
του παρόντος.

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολο’ούμενης ρύϋμισης

που προόλέττουν κατάρ’ηση

Άρθρο 3

Καταρούμενες διατάξεις

Ειδική άδεια ασθένειας
εργαζόμενων λόγω νόσησης από
τον κορωνοΙό ςονοι9

Άρθρο 15 ν. 4722/2020 (Α’ 177)

1. [...].

2. 1.].

Αναπλήρωση χρόνου απουσίας του
εργαζομένου από την εργασία του,
λόγω περιορισμού του εργαζομένου
κατ’ οίκον προς τον σκοπό της
αποψυγής της διάδοσης του
κορωνοϊσύ ςΟνΙο-19.

3. 1.].

4 ι·.].

5. 1...]

6. [...]

1. Εργοδότης, που απασχολεί
εργαζόμενο ο οποίος τίθεται σε
περιορισμό επτά (7) ή δεκατεσσάρων
(14) ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων
προληπτικού ελέγχου για τον
περιορισμό της διάδοσης του
κορωνοΙού ςονιο-ι9, σύμψωνα με τις
επίσημες συστάσεις του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ),
δύναται:

7. Το άρθρο 15 του ν. 4722/2020 (Α’
177), περί της αναιτλήρωσης του
χρόνου απουσίας του εργαζομένου
από την εργασία του, καταργείται.

α) να καθορίσει με απόψασή του, ότι η
εργασία που παρέχεται από τον



εργαζόμενο αυτόν, στον προβλεπόμενο
από την ατομική σύμβαση τόπο
εργασίας, Θα πραγματοποιείται με το
σύστημα της εξ απσστάσεως εργασίας
της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της
από 11.32020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 55), Π οποία
κυρώθηκε με το άρΘρο 2 του ν.
4682/2020 (Α’ 6), ή

β) εάν δεν είναι εψικτή η εψαρμογή της
εξ αποστάσεως εργασίας σύμψωνα με
την περ. α), να απασχολεί τον
εργαζόμενο, σύμψωνα με τις ανάγκες
της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου
συμβατικού ωραρίου του, κατά μία (1)
ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες
ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού
του εργαζόμενου μέχριτη συμπλήρωση
του ημίσεος των ωρών που
αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες
παραμονής κατ’ οίκον.

ο χρόνος αναπλήρωσης που
προβλέπεται στο προηγούμενο εδάψιο
δεν λογίζεται ως υπερεργασία ή
υιτερωριακή απασχόληση, σε
περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ούτε
ως πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση
μερικής απασχόλησης. Ο εργαζόμενος
δεν δικαιούται, κατά τον χρόνο
αναπλήρωσης του ημίσεος των
εργάσιμων ωρών που αντιστοιχούν στο
χρονικό διάστημα παραμονής κατ’
οίκον, καμία προσαύξηση ή αμοιβή για
πρόσθετη εργασία.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
τηρούνται οι σχετικές προστατε υτικές
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για
τα χρονικά όρια εργασίας των
εργαζομένων.

2. Ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά
για το χρονικό διάστημα παραμονής
κατ’ οίκον του εργαζομένου το σύνολο
των αποδοχών και ασψαλιστικών
ε ισψορών.



3. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Υγείας δύναται να
ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία
λεπτομέρεια για την εψαρμογή του
παρόντος.

4. Το παρόν τίθεται σε ισχύ από την Ιη
Σεπτεμβρίου 2020.
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Αριθμ. 11 / 1 / 2022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΧ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την
ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/Ι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της ΙΙης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων
στις αρχές ανταγωνισμού των Κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν
αποτελεσματικότερα τους Κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς».

Λ. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, ρυθμίζονται τα ακόλουθα
θέματα:

1. Καθορίζεται, ειδικά για το έτος 2022, το χρονοδιάγραμμα και η
διαδικασία διαμόρφωσης του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και του
νομοθετημένου κατώτατου ημερομίσθιου, για πλήρη απασχόληση, για τους
υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν
ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας (άρθρο 103 ν.4172/2013).

2.α. Αναμορφώνονται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, τα μέτρα
διευκόλυνσης των γονέων εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση
νόσησης από κορωνοΙό ίΞΟν1ΙΞ-Ι9 των τέκνων τους. Συγκεκριμένα, μέχρι την
1511.4.2022 δικαιούνται, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ημερών:
- να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι
εφικτό, ή
- να κάνουν χρήση ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους από
κορωνοΙό ιονιο-ι9 (επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην
ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων), που χορηγείται για τις τέσσερις (4) πρώτες
ημέρες απουσίας, ενώ την πέμπτη (5η) ημέρα απουσίας δύνανται να κάνουν
χρήση οποιασδήποτε άλλης νόμιμης άδειας.
β. Οι εργαζόμενοι γονείς λαμβάνουν, κατά τη διάρκεια της ανωτέρω
ειδικής άδειας, το 50% των αποδοχών τους, το οποίο κατά τις τρεις (3) πρώτες
ημέρες καταβάλλεται από τον εργοδότη και την τέταρτη (4η) ημέρα από τον
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (-ΕΦΚΑ).
γ. Με υ.α. καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης της άδειας,
τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Ι



3.α. Παρέχεται, μέχρι την 15η42022, η δυνατότητα στους εργαζόμενους
στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης από κορωνοΙό ίΞΟνΙΟ-19, για
χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, δυνάμενο να παρατείνεται
σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα πρωτόκολλα:
- να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι
εφικτό, ή
- να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης από τον
κορωνοΙό ΟΥ1-19.
β. Χορηγείται η ανωτέρω ειδική άδεια επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που
αφορούν σε ασθένεια υπαλλήλου, αναγνωρίζεται ως άδεια ασθενείας και
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο πληρωμής από τον
εργοδότη και επιδότησής της από τον ασφαλιστικό φορέα.
γ. Με υ.α. δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερος όρος και λεπτομέρεια
για τη χορήγηση της άδειας και την τυχόν παράτασή της.

4. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις σχετικά με την
υποχρεωτικότιτα εμβολιασμού κατά του κορωνοΙού ίονιΠ—ι 9 των
γεννημένων έως και την 3 1 η 12. 1961 φυσικών προσώπων που έχουν την
κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της ελληνικής επικράτειας.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
- καθορίζονται με κυ.α. ο τρόπος επιβολής του διοικητικού προστίμου, η
αρμοδιότητα του οργάνου επιβολής, η προθεσμία καταβολής. ο τρόπος και
χρόνος βεβαίωσης του προστίμου, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η προθεσμία
και οι ειδικοί λόγοι και οι συνέπειες της αίτησης ανάκλησης της πράξης
επιβολής του.
- προβλέπεται η δυνατότητα του υπόχρεου αναφορικά με την καταβολή
του προστίμου, να προσφύγει εναντίον της πράξης επιβολής, ενώπιον των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Αντίστοιχη δυνατότητα προβλέπεται και
εναντίον της ρητής απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης ανάκλησης της
πράξης επιβολής προστίμου ή της σιωπηρής απόρριψής της.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλείται επί του κρατικού
προϋπολογισμού ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, σε περίπτωση επιστροφής του
προβλεπόμενου προστίμου στους δικαιούχους που προσέφυγαν ενώπιον των
αρμόδιων δικαστηρίων και δικαιώθηκαν.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2022

Π Γενική Διευθύντρια
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός του
δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση
του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/Ι του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΙΙης
Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές
ανταγωνισμού των Κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν
αποτελεσματικότερα τους Κανόνες και για τη διασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλείται επί του
Κρατικού προϋπολογισμού ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, σε περίπτωση
επιστροφής του προβλεπόμενου προστίμου στους δικαιούχους που
προσέφυγαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και δικαιώθηκαν.

Η ανωτέρω ενδεχόμενη απώλεια εσόδων Θα αναπληρωθεί από άλλες
πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
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