
στο σχέδιο νόμου για την ίδρυση Εθνικού Ινστι
τούτου Εργασίας

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το παρόν νομοσχέδιο ιδρύεται το Εθνικό Ινστι
τούτο Εργασίας (Ε.Ι.Ε.) ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και καθορίζονται οι σκοποί, η διοικη
τική του διάρθρωση και οι διαδικασίες λειτουργίας του.

Η δημιουργία του Ε.Ι.Ε. υπαγορεύεται από την ανάγκη 
σύστασης ενός επιστημονικού-ερευνητικού φορέα α
ξιόπιστου και ανεξάρτητου, ο οποίος μέσω οικονομικών 
και στατιστικών ερευνών, μελετών, ενεργειών παροχής 
τεχνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, θα συμβάλλει 
στη διερεύνηση των εξελίξεων της αγοράς εργασίας, 
τη βελτίωση των δομών της άτυπης επαγγελματικής 
κατάρτισης και την ανάπτυξη προτάσεων μέτρων 
πολιτικής για την προώθηση της απασχόλησης, την 
καταπολέμηση της ανεργίας και την εν γένει βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των εργαζομέ
νων. Επίσης η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και 
η διαρκής επιμόρφωση και εκπαίδευση των κοινωνικών 
εταίρων και των εκπροσώπων του Κράτους αποτελεί 
βασικό στόχο του Ε.Ι.Ε..

Σημειώνεται ότι το υπό σύσταση όργανο είναι προϊόν 
διαβουλεύσεων και συνεργασίας του Υπουργείου Ερ
γασίας, των εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων 
και της Ε.Ο.Κ., έχει δε εγκριθεΐ από το Εθνικό 
Συμβούλιο Επαγγελματικής κατάρτισης και Απασχόλη
σης (Ε.Σ.Ε.Κ.Α) στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι όλων 
των κοινωνικών φορέων αρμοδίων σε θέματα κατάρτι
σης και απασχόλησης.

Η ίδρυση και λειτουργία του Ε.Ι.Ε. θα συμβάλλει 
αποτελεσματικά στην επιτάχυνση του ρυθμού προσαρ
μογής των εθνικών πολιτικών στα ευρωπαϊκά πρότυπα 
εν όψει της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Με βάση τα πρότυπα αυτά η αξιοποίηση του εργα
τικού δυναμικού θα πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριω
μένη γνώση των τάσεων και των εξελίξεων της 
διεθνούς αγοράς εργασίας. Στοιχεία που θα τίθενται 
από το Ε.Ι.Ε. στη διάθεση των οργάνων που διαμορ
φώνουν την πολιτική στο χώρο της άτυπης επαγγελ
ματικής κατάρτισης και απασχόλησης (Υπουργείο Ερ
γασίας, Ε.Σ.Ε.Κ.Α., Οργανισμός Απασχολήσεως Εργα
τικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Οργανισμός Τοπικής Αυτο
διοίκησης (Ο.Τ.Α.), Περιφέρεια, Κοινωνικοί Εταίροι κ.λπ.).

Το Ε.Ι.Ε. θα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, που 
θα αποτελείται από εκπροσώπους των εργαζομένων, 
των εργοδοτών και του κράτους. Όλοι θα είναι 
ειδικευμένοι σε θέματα εργασίας και πολλοί απ' αυτούς 
θα είναι και επιστήμονες. Η νομική μορφή που θα λάβει 
το Ε.Ι.Ε. θα το καταστήσει ένα ευέλικτο όργανο, το 
οποίο δεν θα ανήκει στο δημόσιο τομέα, το δε 
διοικητικό προσωπικό του θα δύναται να αποτελείται 
και από υπαλλήλους, που αποσπώνται ή μετατάσσονται 
και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το όργανο αυτό 
θα βοηθήσει στη χάραξη της πολιτικής της άτυπης 
επαγγελματικής κατάρτισης, τα δε αποτελέσματα των 
μελετών και ερευνών που θα εκπονούνται υπό την 
εποπτεία του, πρόκειται να αναβαθμίσουν τα προγράμ
ματα επαγγελματικής κατάρτισης, έτσι ώστε οι εκτα- 
μιευόμενοι πόροι από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ο.Κ., 
να συντελέσουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότη
τας του εργατικού δυναμικού της χώρας, με στόχο την 
καταπολέμηση της ανεργίας και κατ' επέκταση να

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ τονωσουν την αγορά εργασίας και να αυξήσουν την 
παραγωγικότητα. Παράλληλα η κατάρτιση και η διαρκής 
επιμόρφωση των συνδικαλιστικών στελεχών (εκπροσώ
πων των εργαζομένων και εργοδοτών) και, γενικότερα, 
των εργαζομένων, θα οδηγήσει στην αναβάθμιση του 
κοινωνικού διαλόγου.

Για την Ιδρυση και λειτουργία του Ε.Ι.Ε. έχει υπο
βληθεί και κατ' αρχήν εγκριθεί ποσό Θ20 εκατ. δρχ. 
περίπου, από την Ε.Ο.Κ., που περιλαμβάνεται στο 
λειτουργικό πρόγραμμα 'Βελτίωση Δομών Κατάρτισης'.

Ειδικό Μέρος.
Σχετικά με τις επί μέρους διατάξεις του νομοσχεδίου 

πρέπει ν’ αναφερθούν τα εξής:

Αρθρο 1

Με το άρθρο 1 ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου με την επωνυμία 'Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας' 
(Ε.Ι.Ε.) και έδρα την Αθήνα. Το Ε.Ι.Ε. έχει πλήρη 
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια ώστε να μπορεί 
να ανταποκριθεί απερίσπαστα στην ερευνητική και 
επιμορφωτική αποστολή του. Το έργο του είναι επιτε
λικού χαρακτήρα.

Αρθρο 2

Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι σκοποί του Ε.Ι.Ε. 
και τίθενται τα γενικά πλαίσια μέσα στα οποία θα ασκεί 
τις δραστηριότητές του. Στο άρθρο αυτό αναφέρονται 
οι σκοποί που θα καλύπτουν όλο το φάσμα των 
θεμάτων, τα οποία σχετίζονται με την απασχόληση και 
την επαγγελματική κατάρτιση.

Ειδικότερα το Ε.Ι.Ε.: α) καταρτίζει μελέτες με τις 
οποίες ερευνά και παρακολουθεί την εξέλιξη των 
συντελεστών της παραγωγής, τη συμμετοχή τους στην 
παραγωγή, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, τις 
επιπτώσεις τους στην οικονομία και στις εργασιακές 
σχέσεις, την εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων σε κάθε 
τομέα οικονομικής δραστηριότητας κ.λπ. και β) καταρ
τίζει και εφαρμόζει ενημερωτικά και επιμορφωτικά 
προγράμματα για θέματα απασχόλησης, εργασιακών 
σχέσεων, κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα θέματα 
σχετικά με του σκοπούς του Ε.Ι.Ε.. Για την αποτελε
σματικότερη ανάπτυξη των μελετών και των ερευνών 
του. το Ε.Ι.Ε. θα βρίσκεται σε επαφή και συνεργασία 
με ανάλογους φορείς του εσωτερικού και του εξωτε
ρικού, καθώς και με φορείς που σχετίζονται με το 
αντικείμενό του. Ειδικότερα παρέχεται η δυνατότητα 
στο Ε.Ι.Ε. να ανπτύσσει κάθε μορφής δραστηριότητα 
επιστημονικού και επιμορρφωτικού χαρακτήρα, όπως η 
δημιουργία τράπεζας πληροφοριών και τεκμηρίωσης, η 
διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, δημόσιων συζητή
σεων, η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου, η χορή
γηση υποτροφιών και οικονομικής βοήθειας σε φοιτητές 
και ερευνητές για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικών με 
τους σκοπούς του, η ανταλλαγή επιστημόνων με 
ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, 
η έκδοση περιοδικού, η εκπόνηση και εκτέλεση ενη
μερωτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων κ.λπ..

Άρθρο 3

Η σύνθεση του Δ.Σ. στηρίζεται στην αρχή της 
τριμερούς εκπροσώπησης εργαζομένων, εργοδοτών και 
κράτους. Οι εκπρόσωποι πρέπει να είναι ειδικευμένοι 
σε θέματα εργασίας και πολλοί απ' αυτούς επιστήμονες.

Ος πρόεδρος του Δ.Σ. επιλέγεται επιστήμονας
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αναγνωρισμένου κύρους, με τεκμηριωμένη ικανότητα 
και εμπειρία οργάνωσης προγραμμάτων, μεταξύ τριών 
επιστημόνων, τους οποίους προτείνει ο Υπουργός 
Εργασίας. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και των 
εργοδοτών έχουν δικαίωμα να εξαιρέσουν από έναν 
(1) υποψήφιο. Ο απομένων γίνεται πρόεδρος του Δ.Σ..

Το άρθρο 4 ορίζει τις αρμοδιότητες του Δ.Σ , το 
οποίο είναι αρμόδιο σε θέματα αναγόμενα στη διοίκηση 
του Ε.Ι.Ε., τη διαχείριση των πόρων και της περιουσίας 
του, καθώς και τη λήψη κάθε μέτρου για την εκπλήρωση 
των σκοπών του.

Το άρθρο 5 καθορίζει τις αρμοδιότητες του διευθυντή 
του Ε.Ι.Ε. και των προϊσταμένων των τμημάτων. Ο 
διευθυντής είναι επιστήμονας ειδικός στον τομέα της 
αγοράς εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης 
και οι προϊστάμενοι των τμημάτων είναι επιστήμονες 
ειδικοί σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Ε.Ι.Ε. 
και έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα και εμπειρία οργά
νωσης και συντονισμού των σχετικών προγραμμάτων 
(επιστημονικών, ερευνητικών, επιμορφωτικών).

Το άρθρο 6 ρυθμίζει τη διοικητική διάρθρωση του 
Ε.Ι.Ε. σε: α) Τμήμα Μελετών και Ερευνών, β) Τμήμα 
Προώθησης κοινωνικού διαλόγου. Κατάρτισης, Επιμόρ
φωσης και Εκπαίδευσης, γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και 
Πληροφόρησης και δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.

Το άρθρο 7 προσδιορίζει τους πόρους του Ε.Ι.Ε., ε
νώ το άρθρο 8 ρυθμίζει θέματα ελέγχου της οικονομικής 
του διαχείρισης και συντάξεως ισολογισμού και προϋ
πολογισμού.

Το άρθρο 9 ορίζει τα της συγκρότησης επιστημονικής 
επιτροπής αποτελούμενης από το διευθυντή του Ε.Ι.Ε. 
και τους τέσσερις (4) προϊσταμένους των τμημάτων.

Το άρθρο 10 ρυθμίζει θέματα προσωπικού συνεργα
τών και συμμετοχής ξένων επιστημόνων και εμπειρο
γνωμόνων.

Το άρθρο 11 εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Εργασίας 
να εκδίδει με αποφάσεις του ορισμένους κανονισμούς, 
που καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του 
Ε.Ι.Ε.. Με την παρ. 2 του άρθρου 11 παρέχεται η 
εξουσία στον Υπουργό Εργασίας, ύστερα από γνώμη 
του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε., να ρυθμίζει θέματα, αναγόμενα στη 
λειτουργία, οργάνωση και διάρθρωσή του και κάθε 
σχετική λεπτομέρεια.

Τέλος το άρθρο 12 προσδιορίζει την έναρξη ισχύος 
του νόμου από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήαεως.

Αθήνα, 12 Μαίου 1992 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γεώρ. Σουφλιάς Αρ. Καλαντζάκος

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση αριθμός 87 της 14 Απριλίου 1992, ώρα 
6.00 μ.μ.

Συνεδρίασε το τμήμα Β της Κεντρικής Νομοπαρα
σκευαστικής Επιτροπής και παρευρέθηκαν οι Α. Τσού- 
τσος. Επίτιμος Αντιπρόεδρος ΣτΕ, X. Πλουμής, Αντι
πρόεδρος Α.Π.. Α. Φαρμάκης και Σ. Χαραλαμπίδης, 
σύμβουλοι επικράτειας, Κ. Τράκας, σύμβουλος Ε.Σ., Μ. 
Βεκρής, νομικός σύμβουλος του Κράτους, Κ. Λυμπε- 
ρόπουλος, πρόεδρος εφετών (εισηγητής) και Γ. Μα
γουλάς, επίκουρος καθηγητής πανεπιστημίου γλωσσο
λογίας και επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου του Υπουρ

γείου Εργασίας με τίτλο 'Για την ίδρυση Εθνικού 
Ινστιτούτου Εργασίας και Επαγγελματικής Κατάρτισης'.

Κλήθηκαν αλλά δεν παρευρέθηκαν οι Δ. Κονδύλης. 
αρεοπαγίτης και Γ. Παπαμεντζελόπουλος. πάρεδρος 
ΣτΕ, λόγω κωλύματος.

Γραμματέας ο Σ. Κοτσιώνης.
Παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι του υπουργού Μ. 

Ιωαννίδου και Γ. Βιτάλης.
Η Επιτροπή επεξεργάστηκε το σχέδιο νόμου και 

διετύπωσε τις εξής παρατηρήσεις:

Α' Γενικές παρατηρήσεις
1. Το σχέδιο νόμου πρέπει να υπογράφει και από 

τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Οι τίτλοι των άρθρων να γραφούν στο μέσον του 

στίχου, χωρίς υπογράμμιση.
3. Οπου αναφέρεται νόμος και απόφαση να παρα

τεθεί σε παρένθεση ο αριθμός του φύλλου της Εφ. 
Κυβ. λχ ν. 1682/1987 (Α 14).

4. Όπου γίνεται παραπομπή σε παράγραφο αντί του 
σημείου της παραγράφου (&) να γραφεί λ.χ. παρ. 8 και 
όπου γίνεται παραπομπή σε στοιχεία ή περιπτώσεις (α), 
(β) να απαλειφθούν οι παρενθέσεις.

5. Παρατηρείται ότι το κείμενο εδαφίων δεν γράφεται 
στη συνέχεια, αλλά αρχίζει από νέο στίχο, ως να μην 
αποτελεί συνέχεια της ίδιας παραγράφου και εφιστάται 
η προσοχή για τις διορθώσεις κατά την καθαρογραφή 
του νομοσχεδίου.

6. Γίνεται χρήση κεφαλαίων γραμμάτων σε λέξεις του 
κειμένου, χωρίς να πρέπει, λχ αρμόδιους οργανισμούς 
και Υπηρεσίες. Υπουργείων, Οργανισμών, Κοινωνικών 
Εταίρων, Παραγωγικών Τάξεων, Τράπεζας πληροφο
ριών, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κ.λπ.

7. Όπου γίνεται σύντμηση τίτλων να αναγράφεται, 
μόνο κατά την πρώτη μνεία, πληρης ο τίτλος και σε 
παρένθεση τα αρχικά γράμματα.

8. Όπου στο κείμενο αναφέρεται: 'το Εθνικό Ινστι
τούτο'. 'το Ιντιστούτο', 'ο Οργανισμός' να τεθεί ο 
συντετμημένος τίτλος: ΈΙΕΕΚ'.

9. Όπου αναφέρονται αριθμοί ημερών, ετών, μελών, 
ποσοστών να γραφούν πρώτα ολογράφως και μετά σε 
παρένθεση αριθμητικώς λχ είκοσι (20) ημερών.

Β' Ειδικές παρατηρήσεις
1. Ο τίτλος του νομοσχεδίου να διατυπωθεί ως εξής: 

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Επαγγελματικής Κα
τάρτισης'.

2. Στο άρθρο 1 να τεθεί ως τίτλος: 'Ίδρυση'.
3. Στο άρθρο 2:
α) Να τεθεί ως τίτλος: 'Σκοποί'.
β) Να προταχθεί του κειμένου η φράση: 'Σκοποί του 

ΕΙΕΕΚ είναι:'.
γ) Στην περ. ι. πρώτο στίχο, αντί της λέξης: 

'κωδικοποίηση' να τεθούν οι λέξεις: 'συστηματική 
κατάταξη'.

4. Στο άρθρο 3:
α) Στην παρ. 1, περ. α, να απαλειφθούν οι λέξεις: 

'του ΔΣ του Εθνικού Ισντιτούτου' και περ. δ. στίχοι 
1-2, να απαλειφθούν οι λέξεις: 'θα είναι εκπρόσωποι'.

β) Στην παρ. 2, πρώτο εδάφιο, τρίτο στίχο, μετά τη 
λέξη: 'ημερών' να προστεθούν οι λέξεις: 'από την 
παράδοση της πρόσκλησης.'.

γ) Στην παρ. 4. τέταρτο στίχο, να απαλειφθούν ο: 
λέξεις: 'του ίδιου κύρους, ικανότητας και εμπειρίας'.

δ) Στην παρ. 5, δεύτερο στίχο, αντί των λέξεων, 
"τους σε σώμα' να τεθούν οι λέξεις: ‘του ΔΣ'. στον 
τέταρτο στίχο να προστεθεί: 'ν' στη λέξη: 'ένα' και


