ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο κε ηίηιν
«Αζθαιηζηηθέο θαη ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, Αληηκεηώπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, Δλίζρπζε ηεο
πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, Δπηηξνπεία αζπλόδεπησλ αλειίθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
ΜΔΡΟ Α΄
ΑΦΑΛΙΣΙΚΔ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Άξζξν 1
Έλαξμε θαη ιήμε ηνπ δηθαηώκαηνο ζύληαμεο από ηνλ ΔΦΚΑ
1. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο
ησλ εληαρζέλησλ ζηνλ ΔΦΚΑ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ ΟΓΑ, απαηηείηαη ε
ππνβνιή αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο ζηνλ ΔΦΚΑ.
2. α) Σν δηθαίσκα ζχληαμεο γήξαηνο αξρίδεη απφ ηελ πξψηε ηνπ επφκελνπ ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
ζπληαμηνδφηεζεο κήλα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ηελ εκεξνκελία απηή πιεξνχληαη φιεο νη λφκηκεο
πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο, ζε αληίζεηε δε πεξίπησζε, απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κήλα πνπ έπεηαη
εθείλνπ θαηά ηνλ νπνίν πιεξνχληαη φιεο νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά
πεξίπησζε γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο ππνβάιινληαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ έθηνπ (6νπ)
κήλα πνπ έπεηαη ηνπ κήλα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο. Αλ απφ ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά
πξνθχπηεη φηη νη απαξαίηεηεο γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε πξνυπνζέζεηο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη γηα θάζε
θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΔΦΚΑ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε επφκελν εκεξνινγηαθφ ηεο αίηεζεο
ζπληαμηνδφηεζεο κήλα, σο ρξφλνο έλαξμεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζχληαμεο νξίδεηαη ε πξψηε ηνπ επφκελνπ ηεο
ζπκπιήξσζεο ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ κήλα. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ησλ έμη (6) κελψλ
γηα ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ε αίηεζε
ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο απνξξίπηεηαη θαη εθδίδεηαη ζρεηηθή απφθαζε.
β) Γηα ηα πξφζσπα γηα ηα νπνία απαηηείηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ή ε
δηαγξαθή απφ ηηο ηάμεηο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ησλ σκάησλ Αζθαιείαο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο,
πξνθεηκέλνπ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ ιφγσ γήξαηνο, ε πξνυπφζεζε απηή εμαθνινπζεί λα ηζρχεη.
γ) Οη αζθαιηζκέλνη πνπ, θαηά ηελ έλαξμε ρνξήγεζεο ηεο ζχληαμεο, ζπλερίδνπλ ηελ απαζρφιεζή ηνπο σο
κηζζσηνί ή κε κηζζσηνί, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί απαζρφιεζεο ζπληαμηνχρσλ. ηηο πεξηπηψζεηο
απηέο δελ απαηηείηαη ε δηαθνπή ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο πξνβιέπεηαη αλά πξψελ
αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη ε ζπλέρηζε ηεο απαζρφιεζεο δειψλεηαη ζηελ αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο.

δ) Δηδηθά γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο επαγγεικαηίεο νδεγνχο, εθπαηδεπηέο θαη απηνθηλεηηζηέο γηα ηνπο νπνίνπο
απαηηείηαη, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ε θαηάζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο γηα ηελ έλαξμε
ηεο ζπληαμηνδφηεζεο, ην δηθαίσκα ζχληαμεο μεθηλά ηελ πξψηε ηνπ επφκελνπ κήλα ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
ζπληαμηνδφηεζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο θαηάζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο.
ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε ρνξήγεζε ηεο ζχληαμεο μεθηλά ηελ πξψηε εκέξα ηνπ επνκέλνπ κήλα απφ εθείλνλ
εληφο ηνπ νπνίνπ θαηαηέζεθε ε επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ
πεξ. α΄.
3. Σν δηθαίσκα ζε ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνχρνπ αξρίδεη απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ
κήλα πνπ έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο ζαλάηνπ. Η ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ θαηαβάιιεηαη αλαδξνκηθά απφ ηελ
εκεξνκελία απηή, θαη δελ κπνξεί λα αλαηξέμεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ έλα (1) έηνο πξηλ απφ ην
ηέινο ηνπ κήλα πνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο.
Σν δηθαίσκα ζχληαμεο ζηνπο δηθαηνχρνπο αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνχρνπ, πνπ θεξχζζεηαη ζε αθάλεηα κε
ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε, αξρίδεη απφ ηελ πξψηε (1ε) εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ην ρξφλν έλαξμεο
ηεο αθάλεηαο, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηε δηθαζηηθή απφθαζε. Πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο
ζχληαμεο ζηα πξφζσπα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ είλαη ε ππνβνιή αίηεζεο απνλνκήο ή κεηαβίβαζεο κέζα
ζε έλα (1) έηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απφθαζεο. Αλ δελ ππνβιεζεί ηέηνηα αίηεζε
εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο δελ κπνξεί λα αλαηξέμεη ζε ρξφλν απψηεξν ηνπ ελφο
(1) έηνπο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
4. Σν δηθαίσκα ζε ζχληαμε ιήγεη:
α) ζηε ζχληαμε ιφγσ γήξαηνο, ζην ηέινο ηνπ κήλα θαηά ηνλ νπνίν επήιζε ν ζάλαηνο ηνπ ζπληαμηνχρνπ,
β) ζηε ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ, ζην ηέινο ηνπ κήλα θαηά ηνλ νπνίν επήιζε ν ζάλαηνο ή ηειέζηεθε γάκνο ή
ζπλάθζεθε ζχκθσλν ζπκβίσζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο ζχληαμεο ή απφ ηφηε πνπ, κε λεφηεξε θξίζε ηεο
πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, έπαπζε ε αληθαλφηεηα πξνο εξγαζία ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1Α θαη ηελ πεξ. β΄ ηεο
παξ. 1Β ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4387/2016 (Α΄ 85).
Όηαλ πξνβιέπεηαη ιήμε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο κε ηε ζπκπιήξσζε ειηθηαθνχ νξίνπ, ε ιήμε
επέξρεηαη ζην ηέινο ηνπ κήλα θαηά ηνλ νπνίν ζπκπιεξψλεηαη ην θαηά πεξίπησζε ειηθηαθφ απηφ φξην.
5. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη θάζε άιιε αληίζεηε εηδηθή ή γεληθή δηάηαμε. Δηδηθά γηα
ηνπο ζπληαμηνδνηνχκελνπο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ η. ΟΓΑ, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη απφ
1.1.2019, ππνινγηδφκελνπ απφ 1.1.2018 θαη εθεμήο ηνπ ηκήκαηνο ηεο κεληαίαο ζχληαμεο ηνπο, πνπ αληηζηνηρεί
ζηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο, επί ζπληάμηκσλ κελψλ.

Άξζξν 2
Έλαξμε αζθάιηζεο ζηνλ η. ΟΓΑ
1. α) Γηα ηελ εγγξαθή ζηα Μεηξψα Αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΔΦΚΑ (Κιάδνο Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ ηνπ η.
ΟΓΑ) θαη ηελ ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε, ππνβάιιεηαη Απνγξαθηθφ Γειηίν, ην νπνίν επέρεη ζέζε αίηεζεο
ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75).
Ωο εκεξνκελία έλαξμεο αζθάιηζεο ινγίδεηαη ε πξψηε ηνπ κήλα έλαξμεο άζθεζεο αζθαιηζηέαο
δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ.
Αλ δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε έλαξμεο εξγαζηψλ ζηε ΓΟΤ, σο εκεξνκελία έλαξμεο αζθάιηζεο ινγίδεηαη ε
πξψηε ηνπ κήλα ππνβνιήο ηνπ Απνγξαθηθνχ Γειηίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε δελ
κπνξεί λα αλαηξέμεη πέξαλ ηεο πεληαεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ Απνγξαθηθνχ Γειηίνπ.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη ν
ηξφπνο εμφθιεζεο ησλ ηπρφλ αλαδξνκηθά νθεηιφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα.
Οη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε θξίλνληαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3050/2002 (Α΄ 214).
β) Σα αλσηέξσ δελ εθαξκφδνληαη ζηα πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη σο εξγάηεο γεο θαη ακείβνληαη κε
εξγφζεκν, εθφζνλ δελ έρνπλ εγγξαθεί ζηα Μεηξψα Αζθαιηζκέλσλ ηνπ Κιάδνπ Κχξηαο Αζθάιηζεο ηνπ η. ΟΓΑ
γηα ηελ άζθεζε άιινπ επαγγέικαηνο.
2. Γηα ηε δηαθνπή ηεο αζθάιηζεο ζηνλ ΔΦΚΑ (Κιάδνο Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ ηνπ η. ΟΓΑ) ππνβάιιεηαη
ζρεηηθή αίηεζε - ππεχζπλε δήισζε. Ωο εκεξνκελία δηαθνπήο αζθάιηζεο ινγίδεηαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ
κήλα δηαθνπήο άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε βεβαίσζε δηαθνπήο εξγαζηψλ ηεο
αξκφδηαο ΓΟΤ.
Αλ δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε έλαξμεο εξγαζηψλ ζηε ΓΟΤ, σο εκεξνκελία δηαθνπήο αζθάιηζεο ινγίδεηαη ε
ηειεπηαία κέξα ηνπ κήλα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δηαθνπήο.
Οη πξνυπνζέζεηο δηαθνπήο ηεο αζθάιηζεο θξίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.
3050/2002.
3. α) Γηα εθθξεκείο, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, αηηήζεηο εγγξαθήο ζηα αλσηέξσ Μεηξψα θαη
ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε, σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο αζθάιηζεο ινγίδεηαη ε πξψηε εκέξα ηνπ κήλα
ππνβνιήο ηνπ Απνγξαθηθνχ Γειηίνπ.

Γηα εθθξεκείο, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, αηηήζεηο δηαθνπήο ηεο αζθάιηζεο, σο εκεξνκελία
δηαθνπήο ηεο αζθάιηζεο ινγίδεηαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο.
β) Ο έιεγρνο αλαδξνκηθήο ππαγσγήο ή δηαθνπήο ηεο αζθάιηζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3050/2002.

Άξζξν 3
Δύινγε ακθηβνιία σο πξνο ηελ ππαγσγή ζε δύν ή πεξηζζόηεξνπο θνξείο έσο 31.12.2016
1. Βεβαησκέλεο ή κε νθεηιέο πξνο πξψελ θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή ην Γεκφζην, νη νπνίεο
δεκηνπξγήζεθαλ ιφγσ εχινγεο ακθηβνιίαο σο πξνο ηελ ππνρξέσζε ππαγσγήο ή κε ζηελ παξάιιειε
αζθάιηζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ πξψελ θνξέσλ αζθάιηζεο ή ηνπ Γεκνζίνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο
31.12.2016, δχλαληαη λα δηαγξάθνληαη ή λα απαιιάζζνληαη ηπρφλ επηβιεζέλησλ πξφζζεησλ ηειψλ, ηφθσλ,
πξνζαπμήζεσλ θαη επηβαξχλζεσλ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ άξζξν. Σπρφλ
θαηαβιεζέληα απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνζά έλαληη ησλ αλσηέξσ νθεηιψλ δελ επηζηξέθνληαη θαη δελ
αλαδεηνχληαη.
2. Η εχινγε ακθηβνιία κπνξεί λα απνδεηθλχεηαη ελδεηθηηθά απφ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: α) χπαξμε δηθαζηηθήο
απφθαζεο ππέξ ηνπ αζθαιηζκέλνπ νθεηιέηε, β) χπαξμε αληίζεησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ επί ηνπ ηδίνπ
δπζρεξψο εξκελεπφκελνπ λνκηθνχ ζέκαηνο, γ) πξνεγνχκελε καθξφρξνλε πξαθηηθή ηεο δηνίθεζεο ζπλεπεία
ηεο νπνίαο είρε δεκηνπξγεζεί ζηα ππφρξεα πξφζσπα ε πεπνίζεζε πεξί κε ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε, δ)
χπαξμε δηαθνξεηηθψλ νδεγηψλ επί ηνπ ηδίνπ ζέκαηνο απφ ηε δηνίθεζε, θαη ε) πιήξεο αζθάιηζε απφ κηζζσηή
ή κε κηζζσηή απαζρφιεζε θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, γηα ηελ νπνία έρνπλ θαηαινγηζηεί εηζθνξέο απφ
θνξέα αζθάιηζεο κηζζσηψλ ή κε κηζζσηψλ.
3. Γηα ηελ επίιπζε ησλ αλσηέξσ αζθαιηζηηθψλ ακθηζβεηήζεσλ εθδίδεηαη, γηα θάζε εμεηαδφκελε θαηεγνξία
αζθαιηζκέλσλ, απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο,
χζηεξα απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη φξνη
θαη πξνυπνζέζεηο εμαίξεζεο απφ ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ησλ αλσηέξσ εμεηαδφκελσλ αζθαιηζηηθψλ
πεξηπηψζεσλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ αλαγθαίν δήηεκα.
Γηα ηελ ππαγσγή ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηελ αλσηέξσ ππνπξγηθή απφθαζε επίιπζεο αζθαιηζηηθήο
ακθηζβήηεζεο ππνβάιιεηαη ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ,
ηνπ ΔΣΔΑΔΠ θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Μεηά ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο απφ ηηο
αξκφδηεο Τπεξεζίεο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο εθδίδεηαη ζρεηηθή απφθαζε. Οη ξπζκίζεηο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη ζε πεξηπηψζεηο αζθαιηζκέλσλ ησλ νπνίσλ νη ππνζέζεηο βξίζθνληαη ζε

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, αθφκε θαη εάλ απηέο έρνπλ θξηζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ζε
πξψην ή δεχηεξν βαζκφ.

Άξζξν 4
Βεβαησκέλεο ή κε νθεηιέο ΟΣΑ θαη εθθιεζηαζηηθώλ ΝΠΓΓ πξνο ΦΚΑ
1. Βεβαησκέλεο ή κε νθεηιέο πξνο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, νη νπνίεο θαηαινγίζηεθαλ ζε ΟΣΑ ζε
ζπλέρεηα δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ έθξηλαλ φηη απαζρνινχκελνη ζε πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο
εκπεηξίαο ζρνιηθνί θχιαθεο ππάγνληαη ζηελ πιήξε αζθάιηζε ησλ θνξέσλ απηψλ, απαιιάζζνληαη ησλ
επηβιεζέλησλ πξφζζεησλ ηειψλ, ηφθσλ, πξνζαπμήζεσλ θαη επηβαξχλζεσλ.
2. Η ξχζκηζε ηεο παξ. 1 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο γηα βεβαησκέλεο ή κε νθεηιέο πξνο θνξείο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, νη νπνίεο θαηαινγίζηεθαλ ζε εθθιεζηαζηηθά ΝΠΓΓ πνπ ηεινχζαλ ζε εχινγε ακθηβνιία πεξί ηελ
ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ ιφγσ δπζρεξψο εξκελεπφκελσλ λνκηθψλ δεηεκάησλ.
3. Ο ηξφπνο θαηαβνιήο ησλ αλσηέξσ νθεηιψλ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΦΚΑ.

ΜΔΡΟ Β΄
ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΖ ΣΖ ΑΓΖΛΩΣΖ ΔΡΓΑΙΑ
Άξζξν 5
Γηνηθεηηθέο θπξώζεηο γηα αδήισηε εξγαζία
1. Δηδηθφο Δπηζεσξεηήο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ ή Δπηζεσξεηήο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ ή ειεγθηήο ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Διεγθηηθψλ Κέληξσλ Αζθάιηζεο ή αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ ΔΦΚΑ πνπ δηαπηζηψλεη ηε κε
αλαγξαθή εξγαδνκέλνπ ζε ηζρχνληα πίλαθα πξνζσπηθνχ πνπ ηεξείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε, επηβάιιεη ζηνλ
εξγνδφηε πξφζηηκν πνζνχ δέθα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (10.500) επξψ γηα θάζε αδήισην εξγαδφκελν, θαηά
δέζκηα αξκνδηφηεηα, ρσξίο πξνεγνχκελε πξφζθιεζή ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ.
2. Δηδηθφο Δπηζεσξεηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία ή Δπηζεσξεηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ
Δξγαζία πνπ, θαηά ηε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, δηαπηζηψλεη ηε κε αλαγξαθή
εξγαδνκέλνπ ζε ηζρχνληα πίλαθα πξνζσπηθνχ πνπ ηεξείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε, επηβάιιεη ζηνλ εξγνδφηε ην

πξφζηηκν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 γηα θάζε αδήισην εξγαδφκελν, θαηά δέζκηα αξκνδηφηεηα, ρσξίο
πξνεγνχκελε πξφζθιεζή ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ.
3. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηνπ εξγνδφηε, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηνλ πξψην
έιεγρν, ην πξφζηηκν ηεο παξ. 1, αλά εξγαδφκελν, επηβάιιεηαη πξνζαπμεκέλν σο εμήο:
α) θαηά 100% γηα ηελ πξψηε κεηά ηελ αξρηθή παξάβαζε, θαη
β) θαηά 200% γηα θάζε κεηαγελέζηεξε παξάβαζε απφ απηήλ ηεο πεξ. α΄. πνπ δηαπηζηψλεηαη ζε έιεγρν
δηελεξγνχκελν ζε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία.
4. ε θάζε παξάβαζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηεθκαίξεηαη φηη ε ζρέζε εξγαζίαο δηήξθεζε ηξεηο (3) κήλεο, εθηφο
εάλ ν εξγνδφηεο ή ν εξγαδφκελνο απνδείμνπλ δηαθνξεηηθά. Με πξάμε ηνπ αξκφδηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα
θαηαινγίδνληαη, άλεπ εηέξνπ θαη αλαδξνκηθά απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ειέγρνπ, ζε βάξνο ηνπ εξγνδφηε ην
ζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Ωο βάζε ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ
ιακβάλεηαη ν θαηψηαηνο κηζζφο ή ην θαηψηαην εκεξνκίζζην.
5. Οη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιινληαη πιένλ ησλ ινηπψλ θπξψζεσλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.

Άξζξν 6
Γηθαίσκα θαη πξνϋπνζέζεηο έθπησζεο
1. Αλ, εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ηνπ ειέγρνπ, ν εξγνδφηεο πξνβεί ζηελ πξφζιεςε
ηνπ εξγαδνκέλνπ ή ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ σο αδήισηνη κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
πιήξνπο απαζρφιεζεο, ην πξφζηηκν ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 κεηψλεηαη σο εμήο:
α) ζην πνζφ ησλ επηά ρηιηάδσλ (7.000) επξψ, ζε πεξίπησζε πξφζιεςεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο δηάξθεηαο
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ,
β) ζην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ, ζε πεξίπησζε πξφζιεςεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο δηάξθεηαο
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ, θαη
γ) ζην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ, ζε πεξίπησζε πξφζιεςεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο δηάξθεηαο
ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο.
2. ηηο πεξηπηψζεηο επνρηθψλ εξγαζηψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην εδ. γ΄ ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ λ. 1545/1985 (Α΄ 91), εθφζνλ ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο δελ επαξθεί γηα ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ ειάρηζηα απαηηνχκελνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ησλ πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 1, ν εξγνδφηεο
κπνξεί λα πξνβεί ζε θαηάηκεζε ηεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ζηελ νπνία

δηελεξγήζεθε ν έιεγρνο θαη θαηά ηελ επφκελε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο. Γηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί
ππνρξέσζεο επαλαπξφζιεςεο εξγαδνκέλσλ επνρηθψλ επηρεηξήζεσλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
3. Σν δηθαίσκα έθπησζεο ηεο παξ. 1 δηαηεξείηαη αλ ν εξγαδφκελνο κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ, πνπ θέξεη
ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, δειψζεη φηη δελ επηζπκεί ηελ πξφζιεςε θαη ν εξγνδφηεο, εληφο πέληε
(5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ηνπ ειέγρνπ, πξνβεί ζηελ πξφζιεςε άιινπ εξγαδνκέλνπ κε ζχκβαζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο.
4. Ο εξγνδφηεο δελ επηηξέπεηαη λα πξνβεί ζε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ
ειέγρνπ θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ ηεο παξ. 1, θαηά πεξίπησζε.
5. Ωο κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4, ζεσξείηαη: α) ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο ζε αξηζκφ κηθξφηεξν απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
απαζρνινχληαλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ ειέγρνπ, πξνζαπμεκέλν θαηά ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ
πνπ πξνζέιαβε ν εξγνδφηεο πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη ηεο έθπησζεο, β) ε αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο απαζρφιεζεο
ησλ εξγαδνκέλσλ απφ πιήξε ζε κεξηθή ή εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε, γ) ε ζέζε εξγαδνκέλσλ ζε
δηαζεζηκφηεηα, δ) ε εζεινχζηα έμνδνο πνπ γίλεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ εξγνδφηε, κέζσ πξνγξακκάησλ
παξνρήο θηλήηξσλ εζεινχζηαο εμφδνπ, θαη ε) ε νηθεηνζειήο απνρψξεζε εξγαδνκέλνπ.
Αλ κεησζεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηηο πεξ. α΄, δ΄ θαη ε΄, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη, εληφο δέθα πέληε (15)
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ επήιζε ε κείσζε, λα πξνβεί ζε λέα πξφζιεςε κε ηνπο ίδηνπο
φξνπο εξγαζίαο, ψζηε λα δηαηεξεζεί ζηαζεξφο ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο.
6. ηελ έλλνηα ηεο κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο παξ. 4 δελ πεξηιακβάλνληαη: α) ε ζπληαμηνδφηεζε
εξγαδνκέλνπ, β) ε ιήμε ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ είρε ζπλαθζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ
ειέγρνπ, ιφγσ παξφδνπ ηεο ζπκθσλεζείζαο δηάξθεηαο, γ) ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο χζηεξα απφ
ηελ ππνβνιή κήλπζεο ηνπ εξγνδφηε θαηά εξγαδνκέλνπ γηα αμηφπνηλε πξάμε πνπ ηέιεζε θαηά ηελ άζθεζε ηεο
εξγαζίαο ηνπ, δ) ε θπιάθηζε θαη ν ζάλαηνο εξγαδνκέλνπ, θαη ε) ε αδπλακία αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο
θαη πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο αιινδαπνχ εξγαδνκέλνπ.
7. Σν δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ παξέρεηαη εθφζνλ ν εξγνδφηεο απνδερζεί ην πξφζηηκν θαη
παξαηηεζεί απφ ηελ άζθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ. Γηθαίσκα έθπησζεο δελ παξέρεηαη
φηαλ ν εξγνδφηεο είλαη ππφηξνπνο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5.
8. ε πεξίπησζε κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, επηβάιιεηαη ζε
βάξνο ηνπ εξγνδφηε, γηα θάζε αδήισην εξγαδφκελν, θαηά δέζκηα αξκνδηφηεηα, ρσξίο πξνεγνχκελε
πξφζθιεζή ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ, ην ππνιεηπφκελν ηνπ αξρηθνχ πξνζηίκνπ πνζφ.

Άξζξν 7
Άπαμ θαηαβνιή πξνζηίκνπ
Αλ απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ ΔΠΔ θαη ηνπ ΔΦΚΑ επηβιεζνχλ ζε κία επηρείξεζε, εθκεηάιιεπζε ή άιιε
εξγαζία πεξηζζφηεξα απφ έλα πξφζηηκα γηα αδήισηε εξγαζία ηνπ ίδηνπ εξγαδνκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ίδηαο εκέξαο, ε θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη άπαμ βάζεη ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ
θνηλνπνηήζεθε πξψηε ζηνλ εξγνδφηε.

Άξζξν 8
Δμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο - Έλαξμε ηζρύνο
1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ξπζκίδεηαη ε
δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, ε δηαδηθαζία γηα ηελ παξνρή ηνπ
δηθαηψκαηνο έθπησζεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηνπ κεησκέλνπ πξνζηίκνπ ζε πεξίπησζε
ρνξήγεζεο έθπησζεο, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο ηεο
έθπησζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ.
2. Η ηζρχο ησλ άξζξσλ 5 έσο 7 αξρίδεη απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 1.
3. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ άξζξσλ 5 έσο 7, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2, θαηαξγείηαη ην άξζξν 1 ηεο ππ’ αξηζκ.
27397/122/19.8.2013 ππνπξγηθήο απφθαζεο (Β΄ 2062) θαη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζηηο
πεξί αδήισηεο εξγαζίαο ξπζκίζεηο θαη θπξψζεηο ηεο ππνπξγηθήο απηήο απφθαζεο λνείηαη σο αλαθνξά ζηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 έσο 7 ηνπ παξφληνο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΝΙΥΤΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ
Άξζξν 9
Δπζύλε αλαζέηνληνο, εξγνιάβνπ θαη ππεξγνιάβνπ έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ
1. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ αλαζέηεη, ζην πιαίζην ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, ηελ
εθηέιεζε έξγνπ ή ηκήκαηνο έξγνπ (αλαζέησλ) ζε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν (εξγνιάβν) επζχλεηαη εηο
νιφθιεξνλ θαη αιιειεγγχσο κε ηνλ εξγνιάβν έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ
νθεηιφκελσλ απνδνρψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ νθεηιφκελσλ απνδεκηψζεσλ
απφιπζεο.

Η αλσηέξσ επζχλε πεξηνξίδεηαη ζηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε
κεηαμχ ηνπ αλαζέηνληα θαη ηνπ εξγνιάβνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ή ηκήκα έξγνπ.
ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ εξγνιάβν ζε ππεξγνιάβν, ε
εηο νιφθιεξνλ θαη αιιειέγγπα επζχλε αθνξά ηνλ αλαζέηνληα, ηνλ εξγνιάβν θαη ηνλ ππεξγνιάβν, ππφ ηελ
επηθχιαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.
2. Δξγνιάβνο πνπ αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ζε ππεξγνιάβν, ν νπνίνο ζα
απαζρνιήζεη πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ, ππνρξενχηαη άκεζα λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ αλαζέηνληα.
3. ηε ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ ή ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη εηδηθφο φξνο γηα ηελ ππνρξέσζε
ηήξεζεο απφ ηνλ εξγνιάβν ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, ηεο λνκνζεζίαο γηα
ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ επαγγεικαηηθνχ
θηλδχλνπ.
Ο ίδηνο εηδηθφο φξνο πεξηιακβάλεηαη θαη ζηε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεη ν εξγνιάβνο κε ηνλ ππεξγνιάβν.
4. Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα απνζηέιιεη θάζε κήλα ζηνλ αλαζέηνληα απνδείμεηο θαηαβνιήο ησλ απνδνρψλ
θαη ησλ ηπρφλ νθεηιφκελσλ απνδεκηψζεσλ απφιπζεο θαη βεβαηψζεηο θαηαβνιήο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ
ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ππεξγνιάβνπ ζε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο.
Σελ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ έρεη θαη ν ππεξγνιάβνο έλαληη ηνπ εξγνιάβνπ.
5. Ο αλαζέησλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαγσγήο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηδίσο εάλ επέδεημε ηε
δένπζα επηκέιεηα σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνιάβνπ θαη ηνπ ηπρφλ ππεξγνιάβνπ
πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο. Γένπζα επηκέιεηα ζεσξείηαη φηη ππάξρεη, ηδίσο φηαλ ν αλαζέησλ ζσξεπηηθά:
α) αμηψλεη απφ ηνλ εξγνιάβν, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4, ηελ απνζηνιή ησλ κεληαίσλ απνδείμεσλ θαηαβνιήο ησλ
απνδνρψλ θαη ησλ ηπρφλ νθεηιφκελσλ απνδεκηψζεσλ απφιπζεο θαζψο θαη ησλ κεληαίσλ βεβαηψζεσλ
θαηαβνιήο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ εξγνιάβνπ θαη ηνπ ηπρφλ ππεξγνιάβνπ,
β) απνζηέιιεη εμψδηθε δήισζε ζηνλ εξγνιάβν θαη ηνλ ηπρφλ ππεξγνιάβν ακέζσο κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο
παξάβαζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο ή ηεο κε ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο ηεο πεξ.
α΄, θαιψληαο ηνπο λα ζπκκνξθσζνχλ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ, θαη
γ) θαηαγγέιιεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ εξγνιάβν ακέζσο κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εμψδηθεο δήισζεο ηεο πεξ. β΄.
Γηθαίσκα αλαγσγήο, ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο, έρεη θαη ν εξγνιάβνο έλαληη ηνπ ππεξγνιάβνπ.
6. α) Ο εξγνιάβνο ή θαη ν ππεξγνιάβνο ππνρξενχληαη λα αλαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ αλαζέηνληα ή ηνπ
εξγνιάβνπ, αληίζηνηρα, ζηνλ πίλαθα πξνζσπηθνχ πνπ ππνβάιινπλ ζην ΔΠΔ, γηα θάζε εξγαδφκελν πνπ

απαζρνινχλ εθηφο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Ο εξγνιάβνο ή θαη ν ππεξγνιάβνο, πνπ απαζρνινχλ
εξγαδφκελνπο ζε δχν ή πεξηζζφηεξα έξγα, ππνρξενχληαη λα αλαγξάθνπλ ζηνλ πίλαθα πξνζσπηθνχ ην
σξάξην απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θάζε έξγν ρσξηζηά, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία θαζελφο αλαζέηνληα ή
εξγνιάβνπ, αληίζηνηρα.
β) Ο εξγνιάβνο ή θαη ν ππεξγνιάβνο ππνρξενχληαη λα εθνδηάδνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε αληίγξαθν ή
απφζπαζκα ηνπ πίλαθα πξνζσπηθνχ, φηαλ εξγάδνληαη εθηφο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζήο ηνπο.
γ) Όηαλ νη εξγαδφκελνη ηνπ εξγνιάβνπ ή θαη ηνπ ππεξγνιάβνπ εξγάδνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαζέηνληα,
ν ηειεπηαίνο αλαξηά ζηνλ ρψξν εξγαζίαο αληίγξαθν ηνπ πίλαθα πξνζσπηθνχ ηεο πεξ. β΄.
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3996/2011 (Α΄ 170).
7. Αλ ε εξγαζία παξέρεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αλαζέηνληα, ν
ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη απφ θνηλνχ κε ηνλ εξγνιάβν ή θαη ηνλ ππεξγνιάβν λα ηεξεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, ηα κέηξα πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, επζπλφκελνο εηο νιφθιεξνλ θαη αιιειεγγχσο κε ηνλ
εξγνιάβν ή θαη ηνλ ππεξγνιάβν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεκαηηθψλ αμηψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο, θαζψο θαη απφ ηηο δηαηάμεηο γηα ην εξγαηηθφ αηχρεκα.
8. Η εηο νιφθιεξνλ θαη αιιειέγγπα επζχλε ηεο παξ. 1 ηζρχεη γηα ηξία (3) έηε απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ
αλαζέηνληα θαη εξγνιάβνπ.
9. Οπνηαδήπνηε ζπκθσλία ησλ κεξψλ πνπ απνθιείεη ή πεξηνξίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ην
παξφλ άξζξν είλαη απηνδηθαίσο άθπξε.
10. Δηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, εθφζνλ δελ είλαη αληίζεηεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο,
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.

Άξζξν 10
Πξαθηηθή άζθεζε θαη καζεηεία
1. O εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξεί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «ΔΡΓΑΝΗ» ηνπο καζεηέο,
ζπνπδαζηέο θαη θνηηεηέο πνπ απαζρνιεί γηα πξαθηηθή άζθεζε ή καζεηεία, θαζψο θαη θάζε κεηαβνιή ηεο
απαζρφιεζεο απηήο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε πξαγκαηνπνίεζήο ηεο.
2. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεηψλ, ζπνπδαζηψλ θαη θνηηεηψλ πνπ απαζρνινχληαη γηα πξαθηηθή άζθεζε ή
καζεηεία ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3667/2008 (Α΄ 114) θαη
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 4403/2016 (Α΄ 125) θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηψλ θνηλψλ ππνπξγηθψλ

απνθάζεσλ, δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη πνζνζηφ 17% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζσπηθνχ θάζε επηρείξεζεο ή
εθκεηάιιεπζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηα ζαξάληα (40) άηνκα.
3. Αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο είλαη ην ΔΠΔ, ην νπνίν επηβάιεη
θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ λ. 3996/2011 (Α΄ 170) θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί αδήισηεο
εξγαζίαο.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη ε
δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο, ηα ζηνηρεία πνπ γλσζηνπνηνχληαη θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
5. Η ηζρχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 4.

Άξζξν 11
Μέηξα πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ηεο ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ
ην άξζξν 73 ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν
πξψην ηνπ λ. 3850/2010 (Α΄ 84), πξνζηίζεηαη παξ. 4 σο εμήο:
«4. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ, δχλαηαη λα εμεηδηθεχνληαη νη
πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο Κψδηθα ή θαη λα πξνζδηνξίδνληαη πέξαλ απηψλ εηδηθφηεξα δεηήκαηα πξφιεςεο θαη
αληηκεηψπηζεο ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην ζέξνο. Με ηηο απνθάζεηο απηέο
θαζνξίδνληαη ηδίσο ε δηαδηθαζία θαη ε κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ θπζηθψλ κεγεζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
ζεξκηθή θαηαπφλεζε, φπσο ε ζεξκνθξαζία θαη ε πγξαζία, ην είδνο εξγαζηψλ θαη νη θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ
πνπ εθηίζεληαη ζε πςειή ζεξκηθή θαηαπφλεζε, ηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη,
θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.»

Άξζξν 12
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4144/2013 (Α΄ 88)
Η πεξ. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4144/2013 (Α΄ 88) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«β. Όηαλ δηαπηζηψλεηαη απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ή
ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ρσξίο απηή λα έρεη θαηαρσξεζεί, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α΄, πξηλ απφ ηελ
έλαξμε πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, επηβάιινληαη κε πξάμε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ζε βάξνο ηνπ εξγνδφηε
θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 24 θαη 28 ηνπ λ. 3996/2011. Γηα θάζε εξγαδφκελν, γηα ηνλ νπνίν
δηαπηζηψλεηαη απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα απαζρφιεζε ζε ππεξσξία ή ππεξεξγαζία ρσξίο απηή λα

έρεη θαηαρσξεζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α΄, επηβάιινληαη κε
πξάμε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ζε βάξνο ηνπ εξγνδφηε θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 24 θαη 28 ηνπ λ.
3996/2011.»

ΜΔΡΟ Γ΄
ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΠΙΣΡΟΠΔΙΑ ΑΤΝΟΓΔΤΣΩΝ ΑΝΖΛΙΚΩΝ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΠΙΣΡΟΠΔΙΑ ΑΤΝΟΓΔΤΣΩΝ ΑΝΖΛΙΚΩΝ
Άξζξν 13
Πεδίν εθαξκνγήο - Οξηζκνί
1. Τπφ επηηξνπεία, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Μέξνπο, ηειεί ν αιινδαπφο ή αληζαγελήο ειηθίαο θάησ ησλ
18 εηψλ, ν νπνίνο θζάλεη ζην ειιεληθφ έδαθνο, ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απφ πξφζσπν πνπ αζθεί, ζχκθσλα κε
ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα ή ηελ επηκέιεηά ηνπ ή ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απφ ελήιηθν
ζπγγελή πνπ αζθεί ζηελ πξάμε ηε θξνληίδα ηνπ θαη γηα φζν ρξφλν ε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ απηψλ δελ έρεη
αλαηεζεί ζε θάπνην άιιν πξφζσπν ζχκθσλα κε ην λφκν.
Ωο αζπλφδεπηνο λνείηαη θαη ν αλήιηθνο πνπ εγθαηαιείπεηαη αζπλφδεπηνο κεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ Διιάδα,
θαζψο θαη ν αλήιηθνο πνπ έρεη ρσξηζηεί απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ. 2.
2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Μέξνπο ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:
α) Αξκφδηα αξρή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ θαη ησλ ρσξηζκέλσλ αλήιηθσλ νξίδεηαη ε
Γεληθή Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο.
β) Αζπλφδεπηνο αλήιηθνο είλαη ν αλήιηθνο, ν νπνίνο θζάλεη ζηελ Διιάδα ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απφ
πξφζσπν πνπ αζθεί, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα ή ηελ επηκέιεηά ηνπ ή ρσξίο
λα ζπλνδεχεηαη απφ ελήιηθν ζπγγελή πνπ αζθεί ζηελ πξάμε ηε θξνληίδα ηνπ θαη γηα φζν ρξφλν ε άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ απηψλ δελ έρεη αλαηεζεί ζε θάπνην άιιν πξφζσπν ζχκθσλα κε ην λφκν. ηνλ νξηζκφ απηφ
πεξηιακβάλεηαη θαη ν αλήιηθνο πνπ παχεη λα ζπλνδεχεηαη κεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ Διιάδα.
γ) Υσξηζκέλνο απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ αλήιηθνο ή ρσξηζκέλνο αλήιηθνο είλαη ν αλήιηθνο ν νπνίνο θζάλεη ζηελ
Διιάδα, ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απφ πξφζσπν πνπ αζθεί ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή

λνκνζεζία ή ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απφ άιιν πξφζσπν ζην νπνίν απηή έρεη αλαηεζεί ζχκθσλα κε ην λφκν,
αιιά ζπλνδεχεηαη απφ ελήιηθν ζπγγελή πνπ αζθεί ζηελ πξάμε ηε θξνληίδα ηνπ.
δ) Ωο θνξείο παξαπνκπήο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο, ε Τπεξεζία
Αζχινπ θαη ε Διιεληθή Αζηπλνκία.

Άξζξν 14
Όξγαλα ηεο επηηξνπείαο αζπλόδεπησλ αλειίθσλ
Όξγαλα ηεο επηηξνπείαο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ είλαη ν εηζαγγειέαο αλειίθσλ ή φπνπ δελ ππάξρεη, ν θαηά
ηφπν αξκφδηνο εηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ, ν επίηξνπνο αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ θαη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην
Δπηηξνπείαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ ηνπ άξζξνπ 19.

Άξζξν 15
Αξκνδηόηεηεο ηνπ Δηζαγγειέα
Πξνθεηκέλνπ πεξί αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ δηθαζηεξίνπ θαηά ηα άξζξα 1589 έσο 1654 ΑΚ
αζθνχληαη απφ ηνλ θαηά ηφπν αξκφδην εηζαγγειέα αλειίθσλ θαη, φπνπ δελ ππάξρεη, απφ ηνλ θαηά ηφπν
αξκφδην εηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ. Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο άξζεο ηεο δηαθσλίαο κεηαμχ ηνπ επηηξφπνπ
αζπλφδεπησλ αλειίθσλ θαη ηνπ επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ επηηξνπείαο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ απνθαζίδεη ν
αξκφδηνο θαηά ηφπν εηζαγγειέαο αλειίθσλ θαη, φπνπ δελ ππάξρεη, ν θαηά ηφπν αξκφδηνο εηζαγγειέαο
Πξσηνδηθψλ.

Άξζξν 16
Γηνξηζκόο επηηξόπνπ αζπλόδεπησλ αλειίθσλ
1. Πξνθεηκέλνπ πεξί αζπλφδεπησλ αλειίθσλ νη θνξείο παξαπνκπήο ελεκεξψλνπλ δίρσο θαζπζηέξεζε ηνλ
αξκφδην εηζαγγειέα, ν νπνίνο ελεξγεί σο πξνζσξηλφο επίηξνπνο, θαη ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο (ΔΚΚΑ). Ο εηζαγγειέαο, ελεξγψληαο σο πξνζσξηλφο επίηξνπνο θαη κέρξη ηνλ δηνξηζκφ
επηηξφπνπ, κεξηκλά γηα ηελ άκεζε αλάζεζε ηεο λνκηθήο εθπξνζψπεζεο ηνπ αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ ζε
θαηάιιειν θπζηθφ πξφζσπν, ψζηε ην ηειεπηαίν λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ηδίσο ζε απηέο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 44 ηνπ λ. 4375/2016 (Α΄ 51).
2. Ο αξκφδηνο εηζαγγειέαο δηνξίδεη ηνλ επίηξνπν ηνπ αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν.
Αλ δελ βξίζθεηαη θαηάιιειν θπζηθφ πξφζσπν γηα λα δηνξηζηεί επίηξνπνο, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ

άξζξνπ 1592 ΑΚ, ε επηηξνπεία ηνπ αλειίθνπ αλαηίζεηαη ζε επαγγεικαηία επίηξνπν πνπ ππνδεηθλχεη ην ΔΚΚΑ.
Η δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1600 ΑΚ δελ εθαξκφδεηαη θαηά ηελ επηηξνπεία αζπλφδεπησλ αλειίθσλ.
3. πγρξφλσο, ν αξκφδηνο εηζαγγειέαο αλαζέηεη ηα έξγα ηνπ επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην
Δπηηξνπείαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ δηνξίζηεθε σο επίηξνπνο ηνπ αζπλφδεπηνπ
αλειίθνπ επαγγεικαηίαο επίηξνπνο ή άιιν πξφζσπν, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 1592 ΑΚ.
4. Ο δηνξηζκφο ηνπ επηηξφπνπ αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ θαηαρσξίδεηαη ζε εηδηθφ δεκφζην βηβιίν πνπ ηεξείηαη
ζηε γξακκαηεία ηεο εηζαγγειίαο πξσηνδηθψλ. Η γξακκαηεία ηεο εηζαγγειίαο ελεκεξψλεη κε θάζε πξφζθνξν
κέζν ηνλ επίηξνπν θαη ην ΔΚΚΑ γηα ηνλ δηνξηζκφ. Σν ΔΚΚΑ ελεκεξψλεη ην θνξέα παξαπνκπήο γηα ην
δηνξηζκφ ηνπ επηηξφπνπ θαη ν θνξέαο παξαπνκπήο ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ αλήιηθν ζε γιψζζα πνπ θαηαλνεί.
5. Οη δηαδηθαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νθείινπλ λα δηελεξγνχληαη δίρσο θαζπζηέξεζε, ζην ζπληνκφηεξν
δπλαηφ ρξφλν.

Άξζξν 17
Γηνξηζκόο ππό όξνπο θαη αληηθαηάζηαζε επαγγεικαηία επηηξόπνπ
1. Ο δηνξηζκφο ηνπ επαγγεικαηία επηηξφπνπ γίλεηαη πάληνηε ππφ ηελ επηθχιαμε αληηθαηάζηαζεο ηνπ, κε πξάμε
ηνπ αξκνδίνπ εηζαγγειέα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1597 ΑΚ, είηε απφ άιινλ επαγγεικαηία επίηξνπν ζε
πεξίπησζε πνπ αιιάμεη ν ηφπνο δηακνλήο ηνπ αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ, είηε απφ ζπγγελή ή απφ άιιν
θαηάιιειν θπζηθφ πξφζσπν, θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1592 ΑΚ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν
αξρηθψο δηνξηζκέλνο επίηξνπνο κεξηκλά εγθαίξσο θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε ηνπ αλειίθνπ,
ψζηε λα εηδνπνηεζνχλ ηφζν ν αξκφδηνο εηζαγγειέαο ηνπ λένπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ φζν
θαη ην ΔΚΚΑ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζην δηνξηζκφ λένπ επηηξφπνπ.
2. Ο δηνξηζκφο λένπ επηηξφπνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε παχζε ηνπ πξνεγνχκελνπ απφ ηα θαζήθνληα ηνπ.
Με επηκέιεηα ηεο εηζαγγειίαο ηνπ λένπ ηφπνπ δηακνλήο, ελεκεξψλνληαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ν
πξνεγνχκελνο επίηξνπνο, ν εηζαγγειέαο ηνπ πξνεγνχκελνπ ηφπνπ δηακνλήο θαη ην ΔΚΚΑ γηα ην λέν
δηνξηζκφ.
3. ηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ην ζπκθέξνλ ηνπ αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ επηβάιιεη ηελ αιιαγή
ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ θαη ζην λέν ηφπν δηακνλήο δελ αλεπξίζθεηαη εγθαίξσο επαγγεικαηίαο επίηξνπνο ή
άιιν θαηάιιειν θπζηθφ πξφζσπν θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1592 ΑΚ, νξίδεηαη σο πξνζσξηλφο
επίηξνπνο ηνπ αλειίθνπ ν εηζαγγειέαο αλειίθσλ ή φπνπ δελ ππάξρεη, ν θαηά ηφπν αξκφδηνο εηζαγγειέαο
πξσηνδηθψλ θαη επέξρεηαη ε απηνδίθαηε παχζε ηνπ πξνεγνχκελνπ απφ ηα θαζήθνληά ηνπ.

Άξζξν 18
Αξκνδηόηεηεο ηνπ επηηξόπνπ
1. Ο επαγγεικαηίαο επίηξνπνο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο παξ. 2 ζηελ έθηαζε θαη ππφ
ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη εηδηθφηεξα ζηε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεη κε ην ΔΚΚΑ.
2. Ο επίηξνπνο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ αζθεί ηδίσο ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
α) Δθπξνζσπεί θαη ζπλδξάκεη ηνλ αλήιηθν ζε φιεο ηηο δηθαζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ηδίσο ζηε
δηαδηθαζία αζχινπ, νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, επηζηξνθήο θαη ρνξήγεζεο άδεηαο παξακνλήο. Ο επίηξνπνο
αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζεσξείηαη θαη εθπξφζσπνο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
4375/2016.
β) πλεπηθνπξεί ηνλ αλήιηθν ελψπηνλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο θαηά ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο.
γ) Γχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε αζχινπ ή ρνξήγεζεο άδεηαο παξακνλήο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλειίθνπ,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επηζπκία ηνπ αλάινγα κε ηελ σξηκφηεηά ηνπ. Ο αλήιηθνο άλσ ησλ 15 εηψλ δχλαηαη λα
ππνβάιεη ν ίδηνο αίηεζε αζχινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 36 θαη 45 ηνπ λ. 4375/2016.
δ) Αζθεί ηα πξνβιεπφκελα έλδηθα κέζα θαη βνεζήκαηα θαηά δηνηθεηηθψλ ή δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ
αθνξνχλ ηνλ αλήιηθν, θαζψο θαη δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο.
ε) Μεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αλειίθνπ θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηε ρψξα θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία
επηζηξνθήο ηνπ ζηε ρψξα θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3907/2011 (Α΄ 7).
ζη) Μεξηκλά γηα ηελ δηαζθάιηζε δσξεάλ λνκηθήο ζπλδξνκήο θαη δηεξκελείαο πξνο ηνλ αλήιηθν.
δ) Μεξηκλά γηα ηε δηαζθάιηζε ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο πξνο ηνλ
αλήιηθν.
ε) Μεξηκλά γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη κφξθσζε ηνπ αλειίθνπ.
ζ) Μεξηκλά γηα ηε δηαζθάιηζε θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ππνδνρήο θαη θηινμελίαο.
η) Αηηείηαη πξνο ην δηθαζηήξην ηελ αλάζεζε ηεο πξαγκαηηθήο θξνληίδαο ηνπ αλειίθνπ ζε θαηάιιειε νηθνγέλεηα
(αλάδνρε νηθνγέλεηα), ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
ηα) Μεξηκλά γηα ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε θαη αλάπηπμε ησλ πνιηηηθψλ, θηινζνθηθψλ θαη
ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ηνπ αλειίθνπ.
ηβ) Μεξηκλά γηα ηελ αλεχξεζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αλειίθνπ θαη ηελ επαλέλσζή ηνπ κε απηήλ, εθφζνλ ζπλάδεη
κε ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ.

ηγ) Δίλαη ζε επηθνηλσλία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα θάζε δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηνλ αλήιηθν, κε εθπξφζσπν
ηνπ θέληξνπ θηινμελίαο ηνπ ή κε ηνπο αλαδφρνπο ηνπ αλειίθνπ, κε ηνλ θαηά ηφπν αξκφδην Δηζαγγειέα, κε ηνλ
λνκηθφ εθπξφζσπν ηνπ αλειίθνπ, κε θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη κε δηεζλείο νξγαληζκνχο
γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηνλ αλήιηθν.
ηδ) Γηαηεξεί ηαθηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ αλήιηθν, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, θαη κεξηκλά γηα ηελ
αλάπηπμε ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κε ηνλ αλήιηθν θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ.
ηε) Δλεκεξψλεη ηνλ αλήιηθν γηα ηηο δηθαζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη γηα φιεο ηηο ππνζέζεηο πνπ ηνλ
αθνξνχλ. Ο επίηξνπνο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ λνκηθφ ζπκπαξαζηάηε ηνπ αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ. Δπίζεο,
δηαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ αλειίθνπ λα ζπκκεηέρεη νπζηαζηηθά ζε φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ ηνλ αθνξνχλ.
ηζη) Μεξηκλά ψζηε ν αλήιηθνο λα επσθειεζεί απφ θάζε θνηλσληθή παξνρή.
ηδ) Δπηιακβάλεηαη ακέζσο ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ αλήιηθν επζχο κφιηο εηδνπνηεζεί απφ
νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή ή ηξίην.
ηε) πκπεξηθέξεηαη ζηνλ αζπλφδεπην αλήιηθν κε ζηνξγή θαη ζεβαζκφ, ρσξίο θακία δηάθξηζε ιφγσ θπιήο,
ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, ζξεζθεπηηθψλ,
πνιηηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο θχινπ ή
ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ.
ηζ) Δλεκεξψλεηαη θαη ελεξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ’ αξηζκ. 1982/15.2.2016 θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε (Β΄ 335), ζε πεξίπησζε θίλεζεο δηαδηθαζηψλ δηαπίζησζεο αλειηθφηεηάο

Άξζξν 19
ύζηαζε, ζύλζεζε θαη ιεηηνπξγία Δπνπηηθνύ πκβνπιίνπ Δπηηξνπείαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ
1. πζηήλεηαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Δπνπηηθφ
πκβνχιην Δπηηξνπείαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ απνηεινχκελν απφ ηξία (3) κέιε πνπ δηνξίδνληαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.
2. Μέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Δπαγγεικαηηθήο Δπηηξνπείαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ νξίδνληαη:
α) Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζηαζίαο Παηδηνχ θαη
Οηθνγέλεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο σο Πξφεδξνο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ
Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Αλαδνρήο θαη Τηνζεζίαο.
β) Ο Πξφεδξνο ηνπ ΔΚΚΑ ή άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΚΚΑ πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ
Πξφεδξν, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.

γ) Ο Πξφεδξνο ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Αηηηθήο ή άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πνπ
ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
Υξέε γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ εθηειεί ππάιιεινο ηνπ ΔΚΚΑ πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ
ΔΚΚΑ.
3. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ Δπηηξνπείαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ είλαη δηεηήο.
4. Σν πκβνχιην ζπλεδξηάδεη εληφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΔΚΚΑ ή ζε ρξφλν
πνπ θαιχπηεηαη απφ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, ζε θηίξην, πνπ ζηεγάδνληαη ππεξεζίεο απηνχ, πνπ ζα νξίδεη ν
Πξφεδξφο ηνπ. ηα κέιε ηνπ δελ θαηαβάιιεηαη θακία απνδεκίσζε.
5. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αμηνιφγεζε θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ
βέιηηζηνπ ζπκθέξνληνο, χζηεξα απφ ηελ ππνβνιή αηηηνινγεκέλεο πξφηαζεο ηνπ επηηξφπνπ, ζε πεξηπηψζεηο
πνπ επίθεηηαη ε ιήςε ζνβαξψλ απνθάζεσλ γηα ην κέιινλ ηνπ αζπλφδεπηνπ αλήιηθνπ, φπσο ηδίσο ζε ζέκαηα
πνπ άπηνληαη ζνβαξψλ κε επεηγφλησλ πξνβιεκάησλ πγείαο (φπσο πηζαλή κεηάβαζε ή εγθαηάζηαζε ζην
εμσηεξηθφ), ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ, κεηαβνιήο αζηηθήο θαηάζηαζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ππφλνηα
γηα θαθνπνίεζε, παξακέιεζε ή εθκεηάιιεπζε ηνπ αλειίθνπ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην θέληξν θηινμελίαο ή
αζθείηαη απφ ζπγγελή ηνπ πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ πξαγκαηηθή θξνληίδα, ζε πεξίπησζε κεηεγθαηάζηαζεο, ζε
πεξηπηψζεηο ακθηβνιίαο γηα ην θαηά πφζν ε νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ζπλάδεη κε ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ
παηδηνχ, ζε πεξίπησζε νηθεηνζεινχο ή κε επηζηξνθήο ζηε ρψξα θαηαγσγήο, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε
ζνβαξήο ακθηβνιίαο σο πξνο ηελ αλειηθφηεηα ηνπ παηδηνχ.
6. Οη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη κε
Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, πνπ θαηαξηίδεη ην Γ ηνπ ΔΚΚΑ θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ σο άλσ Καλνληζκνχ ην Δπνπηηθφ
πκβνχιην ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 2690/1999, Α΄ 45).

Άξζξν 20
Γηαβίσζε ηνπ αζπλόδεπηνπ αλειίθνπ ζε ηξίηνπο
1. Ο επίηξνπνο αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ εκπηζηεχεηαη ηε δηαβίσζε θαη ηελ πξαγκαηηθή θξνληίδα ηνπ αλειίθνπ
ζε θαηάιιειν θέληξν θηινμελίαο κεηά ηελ πξάμε ηνπνζέηεζεο ηνπ ΔΚΚΑ.
2. Ο επίηξνπνο αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ κπνξεί, κε ηελ άδεηα ηνπ επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ αξκφδηνπ
εηζαγγειέα, λα εκπηζηεχεηαη ηε δηαβίσζε θαη ηελ πξαγκαηηθή θξνληίδα ηνπ αλειίθνπ ζε θαηάιιειε κνλάδα
εκηαπηφλνκεο δηαβίσζεο ή ζε θαηάιιεινπο αλαδφρνπο γνλείο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο.

3. Δθφζνλ νξίζηεθε επαγγεικαηίαο επίηξνπνο, ε δηαβίσζε θαη πξαγκαηηθή θξνληίδα ηνπ αλειίθνπ αλαηίζεηαη
πάληνηε ζε ηξίηνπο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.

Άξζξν 21
Αμηνιόγεζε θαη θαζνξηζκόο βέιηηζηνπ ζπκθέξνληνο αζπλόδεπηνπ αλειίθνπ
1. Κάζε απφθαζε νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ ηεο επηηξνπείαο ιακβάλεηαη κεηά απφ αμηνιφγεζε ηνπ βέιηηζηνπ
ζπκθέξνληνο ηνπ αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ. Η δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1647 ΑΚ εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο
αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο, ε αμηνιφγεζε θαη ν
θαζνξηζκφο ηνπ βέιηηζηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ αλειίθνπ δηελεξγείηαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην Δπηηξνπείαο
Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ, θαηφπηλ ππνβνιήο αηηηνινγεκέλεο πξφηαζεο απφ ηνλ επίηξνπν.
2. Οη απνθάζεηο ηεο παξ. 1 ιακβάλνληαη βάζεη πξνηχπσλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο θαη θαζνξηζκνχ ηνπ
βέιηηζηνπ ζπκθέξνληνο, ηα νπνία εθπνλνχληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ ηνπ
ΔΚΚΑ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο ησλ επαγγεικαηηψλ επηηξφπσλ θαη κέξνο ηνπ
Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ.

Άξζξν 22
πκπιεξσκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα
Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1589 έσο 1654 ΑΚ εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ παξφληνο.

Άξζξν 23
Δπζύλε επαγγεικαηία επηηξόπνπ
Ο επαγγεικαηίαο επίηξνπνο επζχλεηαη κφλν γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζήο ηνπ, ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ζηνπο νπνίνπο έρεη ζπλνκνινγήζεη θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΔΙΑ ΑΤΝΟΓΔΤΣΩΝ ΑΝΖΛΙΚΩΝ

Άξζξν 24
Μεηξών Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ
1. Σν ΔΚΚΑ ηεξεί Μεηξψν Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ, σο ππνθαηεγνξία ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ Παηδηθήο
Πξνζηαζίαο, πνπ ηεξείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3961/2011 (Α΄ 97), ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα
ζηνηρεία φισλ ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πνπ δηαβηβάδνληαη ζε απηφ απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή ή
ηξίην, κε αλαθνξά ζηελ πεγή θαηαρψξηζεο θαη δηαβίβαζεο θάζε ζηνηρείνπ θαη κε ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
2. ην Μεηξψν Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ ηεξνχληαη ηα εμήο ζηνηρεία:
α) Ολνκαηεπψλπκν αλειίθνπ.
β) Φχιν.
γ) Ηκεξνκελία θαη ηφπνο γέλλεζεο.
δ) Δζληθφηεηα, εζλνηηθή θαηαγσγή θαη γισζζηθέο δεμηφηεηεο.
ε) ηνηρεία ησλ γνλέσλ ή αζθνχλησλ ηε γνληθή κέξηκλα.
ζη) Ηκεξνκελία εηζφδνπ ζηε ρψξα.
δ) Ηκεξνκελία, αξηζκφο θαη θνξέαο ηαπηνπνίεζεο.
ε) Ηκεξνκελία παξαπνκπήο ζην ΔΚΚΑ θαη θνξέαο παξαπνκπήο.
ζ) ηνηρεία Δπηηξφπνπ θαη θάζε κεηαβνιή ηνπ θαζεζηψηνο επηηξνπείαο θαη νη ιφγνη ηεο κεηαβνιήο.
η) Ηκεξνκελία αλαρψξεζεο απφ ηε ρψξα, εθφζνλ είλαη γλσζηή, ή επηζηξνθήο ζηε ρψξα θαηαγσγήο ή ζε άιιε
ρψξα.
ηα) Άδεηα παξακνλήο ή άιια λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα.
ηβ) Τπνβνιή αηηήκαηνο αζχινπ, αξηζκφο ππφζεζεο θαη έθβαζε απηνχ.
ηγ) Κέληξν θηινμελίαο ή ρψξνο πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο ή ζηνηρεία αλαδφρνπ γνλέα.
ηδ) Ηκεξνκελίεο θαηά ηηο νπνίεο παξαπέκθζεθε θαη εηζήρζε ζην θέληξν θηινμελίαο ν αλήιηθνο, εκεξνκελία
νξηζηηθήο απνρψξεζεο, θαζψο θαη ε αηηία απηήο.
ηε) Δπίπεδν εθπαίδεπζεο.
ηζη) Καηάζηαζε πγείαο θαη ινηπά ζηνηρεία θνηλσληθνχ ηζηνξηθνχ.
ηδ) Πξφζζεηε επαισηφηεηα,

ηε) Φσηνγξαθία.
ηζ) Κάζε δηελέξγεηα αμηνιφγεζεο αλαγθψλ ηνπ αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έθζεζεο
αμηνιφγεζεο θαη ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο.
θ) Ο πξνζσπηθφο θάθεινο ηνπ παηδηνχ, πνπ πεξηιακβάλεη ηα αηνκηθά ζρέδηα θαη θάζε ζπλνδεπηηθφ ζε απηά
έγγξαθν.
3. Όινη νη αξκφδηνη θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επαγγεικαηία επηηξφπνπ,

ππνρξενχληαη λα

ελεκεξψλνπλ άκεζα ην ΔΚΚΑ γηα ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο θαη γηα
θάζε κεηαβνιή απηψλ. Η αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο πεξ. ηδ΄ ηεο παξ. 2 γίλεηαη εληφο ζαξάληα νθηψ (48)
σξψλ απφ ηελ παξαπνκπή ηνπ αλειίθνπ ζην Κέληξν Φηινμελίαο ή ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απνρψξεζεο
απηνχ.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ξπζκίδνληαη
ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ κεηξψνπ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

Άξζξν 25
Μεηξών Δπαγγεικαηηώλ Δπηηξόπσλ
1. Σν ΔΚΚΑ ηεξεί Μεηξψν Δπαγγεικαηηψλ Δπηηξφπσλ, ζην νπνίν ηεξνχληαη ηα εμήο ζηνηρεία:
α) Ολνκαηεπψλπκν Δπαγγεικαηία Δπηηξφπνπ.
β) Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη γισζζηθέο δεμηφηεηεο.
γ) ηνηρεία επηθνηλσλίαο.
δ) Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο.
ε) Απφθαζε εγγξαθήο ηνπ ζην Μεηξψν Δπαγγεικαηηψλ Δπηηξφπσλ.
ζη) Γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα άζθεζεο θαζεθφλησλ.
δ) Αληίγξαθν ηεο ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο εξγαζίαο κε ην Δ.Κ.Κ.Α..
ε) ηνηρεία αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, γηα ηνπο νπνίνπο έρεη νξηζηεί Δπαγγεικαηίαο Δπίηξνπνο, θαη ηζηνξηθφ
επηηξνπείαο.
ζ) Αλαθνξέο ηνπ Δπαγγεικαηία Δπηηξφπνπ, νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο
Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο.

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη ε
δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ θαη ελεκέξσζεο ησλ αιιαγψλ, νη πξνυπνζέζεηο θαηαζηξνθήο κε επζχλε
ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ Μεηξψνπ ηπρφλ εζθαικέλσλ ζηνηρείσλ, νη ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ
Μεηξψνπ, δεηήκαηα απεπζείαο ελεκέξσζεο θαη δηαζχλδεζεο ησλ Μεηξψσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ άξζξσλ 24,
25 θαη 26 ηνπ παξφληνο, ε δηαδηθαζία φριεζεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο
ελεκέξσζεο ή πιεκκεινχο ελεκέξσζεο απφ ηνπο ππφρξενπο, νξγαλσηηθά θαη ηερληθά ζέκαηα απνξξήηνπ θαη
πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ παξφληνο, φπσο δηθαίσκα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο,
θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ, αζθάιεηα επηθνηλσληψλ, εκπηζηεπηηθφηεηα, ρξήζε ηερληθψλ αλσλπκνπνίεζεο,
θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο.

Άξζξν 26
Μεηξών Κέληξσλ Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ
1. πληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί Μεηξψν Κέληξσλ Φηινμελίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ, ην νπνίν ηεξείηαη ζην
ΔΚΚΑ, ζην νπνίν εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά φια ηα Κέληξα Φηινμελίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ θαη
θαηαρσξίδνληαη ηα θάησζη ζηνηρεία. πγθεθξηκέλα:
α) ηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ, επί ηνπ νπνίνπ ζηεγάδεηαη ην Κέληξν θαη ζπγθεθξηκέλα, ην αθξηβέο εκβαδφλ ηνπ
αθηλήηνπ, ε δηεχζπλζε απηνχ, πιήξε ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ αθηλήηνπ θαη αλαγξαθή ησλ ηίηισλ θπξηφηεηαο.
β) Πιήξεο θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε Κέληξνπ, εθφζνλ ππάξρεη.
γ) Πεξηγξαθή ηεο δπλακηθφηεηαο θηινμελίαο ηνπ θάζε Κέληξνπ, ήηνη αλαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θιηλψλ,
πνπ απηή δηαζέηεη θαη αλαθνξά ζε κέγηζην αξηζκφ αλειίθσλ, πνπ δχλαηαη λα θηινμελήζεη.
δ) Καηαγξαθή ηεο ειηθηαθήο νκάδαο, ηνπ θχινπ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ησλ αλειίθσλ πνπ δχλαηαη λα
θηινμελήζεη.
ε) Πιήξεο θαηαγξαθή ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο πιεξφηεηαο ηνπ Κέληξνπ Φηινμελίαο κε ην ζχλνιν ησλ
ζηνηρείσλ θηινμελνπκέλσλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ.
ζη) Πιήξεο θαηαγξαθή ησλ πξνζψπσλ πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην Κέληξν Φηινμελίαο, είηε επ’
ακνηβή είηε σο εζεινληέο.
δ) ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θάζε Κέληξνπ Φηινμελίαο.
2. Σν ΔΚΚΑ έρεη ηελ ππνρξέσζε αλαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ησλ πεξ. α΄ έσο δ΄ ηεο παξ. 1 ζην Μεηξψν, εληφο
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εθ κέξνπο ησλ ππεπζχλσλ ηνπ Κέληξνπ Φηινμελίαο, ψζηε
απηφ λα ιεηηνπξγήζεη σο Κέληξν Φηινμελίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ.

3. Τπεχζπλνο επεμεξγαζίαο ηνπ Μεηξψνπ είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ ηνπ ΔΚΚΑ, ελψ κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ
ΔΚΚΑ νξίδνληαη νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη ε
δηαδηθαζία εγγξαθήο, ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ θαη ελεκέξσζεο ησλ αιιαγψλ, νη πξνυπνζέζεηο θαηαζηξνθήο
κε επζχλε ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ Μεηξψνπ ηπρφλ εζθαικέλσλ ζηνηρείσλ, νη ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο
ηνπ Μεηξψνπ, δεηήκαηα απεπζείαο ελεκέξσζεο θαη δηαζχλδεζεο ησλ Μεηξψσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ
άξζξσλ 25 θαη 26 ηνπ παξφληνο, ε δηαδηθαζία φριεζεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ζε πεξίπησζε
παξάιεηςεο ελεκέξσζεο ή πιεκκεινχο ελεκέξσζεο απφ ηνπο ππφρξενπο, νξγαλσηηθά θαη ηερληθά ζέκαηα
απνξξήηνπ θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ παξφληνο, φπσο δηθαίσκα
πξφζβαζεο θαη ρξήζεο, πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε, γηα πνην ζθνπφ θαη ππφ πνηνπο
φξνπο,

θξππηνγξάθεζε

δεδνκέλσλ,

αζθάιεηα

επηθνηλσληψλ,

εκπηζηεπηηθφηεηα,

ρξήζε

ηερληθψλ

αλσλπκνπνίεζεο, θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο.

Άξζξν 27
Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ
1. πζηήλεηαη Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ ζην ΔΚΚΑ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα εμήο
Σκήκαηα:
α) Σκήκα ζπληνληζκνχ, ππνζηήξημεο θαη αμηνιφγεζεο επαγγεικαηηψλ επηηξφπσλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ.
β) Σκήκα δηαρείξηζεο αηηεκάησλ ζηέγαζεο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ.
γ) Σκήκα αμηνιφγεζεο θαη επνπηείαο θέληξσλ θηινμελίαο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ.
2. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο αλσηέξσ Γηεχζπλζεο είλαη νη εμήο:
α) Η ηήξεζε ησλ Μεηξψσλ ησλ άξζξσλ 24, 25 θαη 26 ηνπ παξφληνο.
β) Η κέξηκλα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ επαγγεικαηηψλ επηηξφπσλ, πνπ εγγξάθνληαη
ζην ζρεηηθφ Μεηξψν.
γ) Η θαηάξηηζε θαη δηαξθήο επηκφξθσζε ησλ επαγγεικαηηψλ επηηξφπσλ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο.
δ) Ο ζπληνληζκφο θαη παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο νξηζκνχ θαη αληηθαηάζηαζεο επαγγεικαηηψλ
επηηξφπσλ, κέζσ ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα.
ε) Η παξαθνινχζεζε, ππνζηήξημε θαη ηαθηηθή αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ επαγγεικαηηψλ επηηξφπσλ κέζσ ησλ
αλαθνξψλ πνπ ππνβάιινπλ νη ίδηνη, θαζψο θαη κέζσ δηελέξγεηαο επηηφπησλ ειέγρσλ θαη αθξνάζεσλ ζηα
θέληξα θηινμελίαο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ.

ζη) Η ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ άξζξνπ 19 κε ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ.
δ) Η κέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ ππφ επηηξνπεία αζπλφδεπησλ αλειίθσλ λα εθθξάδνπλ
ηελ άπνςή ηνπο γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ Δπηηξφπνπ θαη λα αμηνινγνχλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ ζην πιαίζην
ηνπ άξζξνπ 1647 ΑΚ.
ε) Η δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ ζηέγαζεο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, ε πξνηεξαηνπνίεζή ηνπο κε θξηηήξηα
επαισηφηεηαο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ κεηάβαζεο, ηνπνζέηεζεο θαη θηινμελίαο ηνπο ζε θαηάιιεια
δηακνξθσκέλα θέληξα θηινμελίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπλεξγαδφκελνη θξαηηθνί θαη κε θνξείο.
ζ) Ο έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ θηινμελίαο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
η) Η παξαθνινχζεζε θαη ηαθηηθή αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα θέληξα
θηινμελίαο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ.
ηα) Η κέξηκλα γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ησλ θέληξσλ θηινμελίαο
αζπλφδεπησλ αλειίθσλ κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ηελ
παξνρή δηαξθνχο εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο.

Άξζξν 28
Γηαδηθαζία επηινγήο επαγγεικαηηώλ επηηξόπσλ
1. Η πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα εγγξαθή ζην Μεηξψν απεπζχλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε
επαγγεικαηίεο κε ηελ εηδηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ή ςπρνιφγσλ ή θνηλσληνιφγσλ. Λακβάλεηαη
εηδηθή κέξηκλα γηα ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ επαγγεικαηηψλ επηηξφπσλ αλά εηζαγγειία πξσηνδηθψλ,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εηδηθφηεξεο αλάγθεο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζηελ εθάζηνηε
πεξηθέξεηα.
2. Σα απαηηνχκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηελ επηινγή ελφο
πξνζψπνπ σο επαγγεικαηία επηηξφπνπ, φπσο ελδεηθηηθά ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη νη γισζζηθέο
δεμηφηεηεο, ηα θσιχκαηα, ν θαζνξηζκφο αξηζκνχ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ αλά επαγγεικαηία επίηξνπν, νη
ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο εθπαίδεπζεο, δηαξθνχο επηκφξθσζήο ηνπο θαζψο θαη ηεο ηαθηηθήο αμηνιφγεζήο ηνπο, ην
είδνο, νη φξνη, ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο, ε ακνηβή ηνπο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ παξφληνο θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.

Άξζξν 29
Αλαζηνιή, παύζε θαη ιήμε επηηξνπείαο
1. Η επηηξνπεία αλαζηέιιεηαη κε ηελ ππνβνιή δήισζεο εμαθάληζεο ηνπ αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ ελψπηνλ ησλ
αξκφδησλ αξρψλ θαη κέρξη ηελ εχξεζε ηνπ αλειίθνπ ή ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ιήμε ηεο επηηξνπείαο.
2. Η επηηξνπεία ιήγεη πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ Αζηηθφ Κψδηθα θαη κε ηελ κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν αλαρψξεζε ηνπ αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ απφ ηε ρψξα.
3. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1650 θαη 1651 ΑΚ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ επηηξνπεία αζπλφδεπησλ αλειίθσλ κε
ηελ έθδνζε πξάμεο ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα.

Άξζξν 30
Γηαγξαθή από ην Μεηξών Δπαγγεικαηηώλ Δπηηξόπσλ
Η δηαγξαθή απφ ην Μεηξψν Δπαγγεικαηηψλ Δπηηξφπσλ ηνπ άξζξνπ 25 πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ ΔΚΚΑ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Δπηηξνπείαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ, ζηηο
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) Μεηά απφ αίηεκα ηνπ επαγγεικαηία επηηξφπνπ.
β) ε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο ή ζαλάηνπ ηνπ επηηξφπνπ.
γ) ε πεξίπησζε θαηαδίθεο ή άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο γηα θαθνχξγεκα, θαζψο θαη γηα ηα αδηθήκαηα εθείλα
πνπ επηζχξνπλ έθπησζε απφ ηε γνληθή κέξηκλα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1537 ΑΚ, ηδίσο γηα θαθνπνίεζε ή
παξακέιεζε αλειίθνπ, γηα ην αδίθεκα ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ, καζηξνπείαο, ζσκαηεκπνξίαο, αζέιγεηαο
κε αλήιηθν έλαληη ακνηβήο, απνπιάλεζεο παηδηψλ, θαζψο θαη γηα φζα πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηα
λαξθσηηθά ή ηελ εκπνξία νξγάλσλ.
δ) ε πεξίπησζε ζνβαξήο πιεκκέιεηαο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ επηηξφπνπ, θαηά παξάβαζε
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.

Άξζξν 31
Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο
Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ π.δ. 220/2007 (Α΄ 251) θαηαξγείηαη.

Άξζξν 32
Έλαξμε ηζρύνο
Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Μέξνπο αξρίδεη απφ ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα
άξζξα 19, 24, 25, 26 θαη 28.

ΜΔΡΟ Γ΄
ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Άξζξν 33
Δπίδνκα αθεξεγγπόηεηαο ΟΑΔΓ
1. Η πεξ. δ΄ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 1836/1989 (Α΄ 79) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«δ) θάζε εξγνδφηεο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ ε επηρείξεζή ηνπ ηέζεθε θαηά ην λφκν ζε ζπιινγηθή
δηαδηθαζία αθεξεγγπφηεηαο, πέξαλ ηεο πεξ. α΄, πνπ νδεγεί ζε απαιινηξίσζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ εξγνδφηε
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ ηνπ.»
2. Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 1/1990 (Α΄ 1) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. θνπφο ηνπ "Λνγαξηαζκνχ πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ απφ ηελ αθεξεγγπφηεηα ηνπ εξγνδφηε" είλαη ε
πιεξσκή αλεμφθιεησλ, ιφγσ αθεξεγγπφηεηαο ηνπ εξγνδφηε, απνδνρψλ κέρξη ηξηψλ (3) κελψλ, πνπ
πξνέξρνληαη απφ ζχκβαζε ή ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη εκπίπηνπλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ,
πνπ πξνεγείηαη ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ή ηεο δήισζεο γηα θήξπμε ηεο πηψρεπζεο, εθφζνλ εθδνζεί
απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηνλ εξγνδφηε ζε πηψρεπζε ή δηαπηζησζεί φηη ε επηρείξεζε έθιεηζε νξηζηηθά θαη φηη
ιφγσ αλεπάξθεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ δελ δηθαηνινγείηαη ε έλαξμε δηαδηθαζίαο πησρεχζεσο, ή απφ ηε
δεκνζίεπζε ηεο πξνβιεπφκελεο, απφ ηε λνκνζεζία ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ππνπξγηθήο απφθαζεο πεξί
αζθαιηζηηθήο εθθαζάξηζεο, ή απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο, κε ηελ νπνία ν εξγνδφηεο ηίζεηαη ζε
ζπιινγηθή δηαδηθαζία αθεξεγγπφηεηαο, πέξαλ ηεο πηψρεπζεο, πνπ νδεγεί ζε απαιινηξίσζε ηεο πεξηνπζίαο
ηνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ ηνπ.»
3. Η πεξ. δ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 1/1990 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«δ) ε επηρείξεζή ηνπ ηέζεθε θαηά ην λφκν ζε ζπιινγηθή δηαδηθαζία αθεξεγγπφηεηαο, πέξαλ ηεο πεξ. α΄, πνπ
νδεγεί ζε απαιινηξίσζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ ηνπ.»
4. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 1/1990 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«4. Σν δηθαίσκα γηα πιεξσκή αλεμφθιεησλ απνδνρψλ ζηνλ εξγαδφκελν απφ ηνλ "Λνγαξηαζκφ πξνζηαζίαο
εξγαδνκέλσλ απφ ηελ αθεξεγγπφηεηα ηνπ εξγνδφηε" αζθείηαη κε έγγξαθε αίηεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνο ηελ
αξκφδηα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1, Τπεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ, ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα εμάκελν απφ ηε δεκνζίεπζε
ηεο απφθαζεο γηα ηελ θήξπμε ηνπ εξγνδφηε ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, ή απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο
πξνβιεπφκελεο απφ ηε λνκνζεζία Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο πεξί αζθαιηζηηθήο
εθθαζάξηζεο, ή απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία ν εξγνδφηεο ηίζεηαη ζε ζπιινγηθή δηαδηθαζία
αθεξεγγπφηεηαο, πέξαλ ηεο πηψρεπζεο, πνπ νδεγεί ζε απαιινηξίσζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ ηνπ.»
5. Η πεξ. α΄ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 5α ηνπ π.δ. 1/1990 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«α) Σελ απφθαζε ηεο αξρήο ηνπ θξάηνπο - κέινπο κε ηελ νπνία ν εξγνδφηεο θεξχρζεθε ζε θαηάζηαζε
πηψρεπζεο, ή κε ηελ νπνία δηαπηζηψζεθε φηη ε επηρείξεζε ή εγθαηάζηαζή ηνπ έθιεηζε νξηζηηθά θαη φηη ε
αλεπάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ δελ δηθαηνινγεί ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, ή κε ηελ
νπνία ηέζεθε ζε ζπιινγηθή δηαδηθαζία αθεξεγγπφηεηαο, πέξαλ ηεο πηψρεπζεο, πνπ νδεγεί ζε απαιινηξίσζε
ηεο πεξηνπζίαο ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ ηνπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ νη
αλεμφθιεηεο απαηηήζεηο πνπ αλαγγέιζεθαλ, ηπρφλ, πξνο επαιήζεπζε ή ηθαλνπνίεζε,»

Άξζξν 34
Δπίδνκα αλεξγίαο ζπκκεηερόλησλ ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
1. Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4144/2013 (Α΄ 88) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ή ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξφγξακκα
εθπαίδεπζεο ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ θαη ν
ρξφλνο εθπαίδεπζήο ηνπο ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζήο ηνπο κεηξάηαη σο ρξφλνο αλεξγίαο εθφζνλ:
α) είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπιάρηζηνλ γηα ηέζζεξηο (4) κήλεο θαηά ην ηειεπηαίν
δσδεθάκελν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο,
β) δειψζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ζηνλ ΟΑΔΓ ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξψλ κεηά ηελ
πξψηε αλαλέσζε ηνπ δειηίνπ αλεξγίαο απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ή θαηά ηελ πξψηε κεηά ηελ έλαξμε
ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ΚΠΑ2, θαη
γ) έρνπλ παξέιζεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εκεξνινγηαθά έηε απφ ην πέξαο ηπρφλ πξνεγνχκελεο ζπκκεηνρήο ηνπο
ζε πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ή ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζήο ηνπο, έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη
ππνρξεψζεηο κε ηνπο ινηπνχο εγγεγξακκέλνπο ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ.»

2. Όζνη κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο δηαγξάθεθαλ απφ ηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, είηε επεηδή
δελ πιεξνχζαλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4144/2013 είηε επεηδή δελ
ηήξεζαλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πεξ. β΄ ηεο ηδίαο παξαγξάθνπ, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ εληφο ελελήληα (90)
εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, αίηεζε επαλεγγξαθήο ζηα κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ, γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο θαηάζηαζεο αλεξγίαο ηνπο απφ ηελ αλσηέξσ δηαγξαθή θαη ηε ζπλέρηζε ηεο
θαηαβνιήο ηνπ ηπρφλ δηθαηνχκελνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο, αλαδξνκηθά απφ ηελ εκεξνκελία δηαγξαθήο.
3. Όζνη απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κεηά ηε δηαγξαθή ηνπο απφ ηα κεηξψα
αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, επαλεγγξάθεθαλ σο λένη άλεξγνη,
κπνξνχλ λα ππνβάινπλ εληφο ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, αίηεζε γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο θαηάζηαζεο αλεξγίαο ηνπο απφ ηελ αλσηέξσ δηαγξαθή θαη ηε ζπλέρηζε ηεο
θαηαβνιήο ηνπ ηπρφλ δηθαηνχκελνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο, αλαδξνκηθά απφ ηελ εκεξνκελία δηαγξαθήο.
4. Αλ γηα θάπνηνλ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηηο παξ. 2 θαη 3, κεηαμχ ηεο σο άλσ δηαγξαθήο ηνπ θαη ηεο
αίηεζήο ηνπ, ζπλέηξεμε θαη έηεξνο ιφγνο δηαγξαθήο ηνπ, ε απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο θαηάζηαζεο
αλεξγίαο ηνπ θαη ε θαηαβνιή ηπρφλ δηθαηνχκελνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηά ηελ παξ.
2 δηαγξαθήο ηνπ, κπνξεί λα εθηαζεί κέρξη ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ πξνέθπςε ν ιφγνο απηφο. Πεξαηηέξσ
αηηήκαηα ζπλέρηζεο ηεο θαηάζηαζεο αλεξγίαο ηνπ, εμεηάδνληαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία.

Άξζξν 35
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 3746/2009 (Α΄ 27)
ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 3746/2009 (Α΄ 27) πξνζηίζεηαη πεξ. γ΄ σο εμήο:
«γ. Η εθάπαμ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο πεξ. β΄ είλαη αθνξνιφγεηε, αλεθρψξεηε θαη αθαηάζρεηε ζηα ρέξηα ηνπ
Γεκνζίνπ ή ηξίησλ θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο αληίζεηεο δηάηαμεο, δελ δεζκεχεηαη θαη δελ ζπκςεθίδεηαη κε
βεβαησκέλα ρξέε πξνο ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θαη ην ππφινηπν Γεκφζην, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ή ηα
πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη δελ ππνινγίδεηαη ζηα εηζνδεκαηηθά φξηα γηα ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε παξνρήο
θνηλσληθνχ ή πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα.»

Άξζξν 36
Παξαρώξεζε αθηλήησλ ΟΑΔΓ
Η παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4315/2014 (Α΄ 269) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«6. Δπηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε θαηά ρξήζε αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ ΟΑΔΓ ζε Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ζε
λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα,

ζε ινηπά λνκηθά πξφζσπα θνηλσθεινχο ή αλζξσπηζηηθνχ ραξαθηήξα πξνο ρξήζε πνπ ζα εμππεξεηεί
δεκφζην ή θνηλσθειή ζθνπφ, ζε θνξείο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ζε
δεπηεξνβάζκηεο θαη ηξηηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο. Η παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο πξαγκαηνπνηείηαη
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά απφ γλψκε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΑΔΓ. Με ηελ σο άλσ απφθαζε θαζνξίδνληαη ε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο
ηεο ρξήζεο, νη ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα πξνο ηνλ νπνίν γίλεηαη ε παξαρψξεζε, ην ηπρφλ αληάιιαγκα, ε
δηθαηνχκελε επηθάλεηα γηα ηηο δεπηεξνβάζκηεο θαη ηξηηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, θαζψο θαη θάζε
άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο, ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο, έθδνζεο πνιενδνκηθψλ ή
άιισλ αδεηψλ θιπ. βαξχλνπλ ηνλ θνξέα πξνο ηνλ νπνίν γίλεηαη ε παξαρψξεζε. Δηδηθά ζε πεξίπησζε
κίζζσζεο, νη ζρεηηθέο δαπάλεο κπνξνχλ λα ζπκςεθίδνληαη κε ην κεληαίν κίζζσκα, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΑΔΓ.»

Άξζξν 37
Παξαρώξεζε αθηλήησλ γηα πνιηηηζηηθέο θαη ινηπέο ρξήζεηο
Αθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζε θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κπνξνχλ λα παξαρσξνχληαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα γηα πνιηηηζηηθέο ή άιιεο
εθδειψζεηο, δξάζεηο θαη ελέξγεηεο ζπκβαηέο κε ην ραξαθηήξα ησλ αθηλήησλ. Η παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο
πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ηδηνθηήηε θνξέα. Με ηελ απφθαζε ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαζνξίδνληαη ε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζψπνπ πξνο ην
νπνίν γίλεηαη ε παξαρψξεζε, ην ηπρφλ αληάιιαγκα, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Οη δαπάλεο
δηακφξθσζεο, ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο, έθδνζεο πνιενδνκηθψλ ή άιισλ αδεηψλ θιπ. βαξχλνπλ ην θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν πξνο ην νπνίν γίλεηαη ε παξαρψξεζε.

Άξζξν 38
Διεύζεξνη ρώξνη νηθηζκώλ η. ΟΔΚ
Η δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 4430/2016 (Α΄ 205) εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε
ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ νηθηζκψλ ηνπ ηέσο Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (ΟΔΚ) θαη ήδε ηνπ Οξγαληζκνχ
Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ), πνπ είλαη ζε θνηλή ρξήζε.

Άξζξν 39
Δπηρνξήγεζε θιάδνπ αλεξγίαο - ζηξάηεπζεο ΟΑΔΓ
1. Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 1545/1985 (Α΄ 91) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Ο ΟΑΔΓ επηρνξεγείηαη θαη’ έηνο απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θιάδνπ Αλεξγίαο ηξάηεπζεο.»
2. Ωο επηρνξεγήζεηο ηνπ θιάδνπ Αλεξγίαο - ηξάηεπζεο, θαηά ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 1545/1985,
πνπ έρνπλ ήδε εθηακηεπζεί απφ ην 2004 κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ζεσξνχληαη ηα πνζά πνπ
είραλ εγγξαθεί θαη’ έηνο ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θιάδνπ θαη απνδφζεθαλ ζηνλ
ΟΑΔΓ.

Άξζξν 40
Ζιεθηξνληθή θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ θαη πξάμεσλ ηνπ ΔΠΔ
Σν άξζξν 27 ηνπ λ. 3996/2011 (Α΄ 170) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Η θνηλνπνίεζε θάζε είδνπο δηνηθεηηθήο πξάμεο θαη εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ φια ηα φξγαλα θαη ηηο
Τπεξεζίεο ηνπ ΔΠΔ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ ΔΠΔ
(ΟΠ - ΔΠΔ), κε αλάξηεζε ζηνλ πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ απνδέθηε θαη παξάιιειε απνζηνιή
εηδνπνίεζεο ζην ειεθηξνληθφ ηνπ ηαρπδξνκείν.
2. Οη αλσηέξσ πξάμεηο θαη έγγξαθα ζεσξείηαη φηη έρνπλ λνκίκσο θνηλνπνηεζεί κεηά ηελ παξέιεπζε δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο αλάξηεζεο θαη απνζηνιήο εηδνπνίεζεο ζην ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν, ηεο πξνζεζκίαο απηήο αξρνκέλεο απφ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα (αλάξηεζε ή ειεθηξνληθή
εηδνπνίεζε) ιάβεη ρψξα ηειεπηαία, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη πξνγελέζηεξνο ρξφλνο παξαιαβήο ηνπ
θνηλνπνηνχκελνπ εγγξάθνπ ή ηεο θνηλνπνηνχκελεο πξάμεο.
3. Η θνηλνπνίεζε ζπλνδεχεηαη απφ έθδνζε εθηππψζηκεο ειεθηξνληθήο βεβαίσζεο νινθιήξσζήο ηεο, ζηελ
νπνία αλαγξάθνληαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα θνηλνπνίεζεο, ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο βεβαίσζεο
θνηλνπνίεζεο, ε επσλπκία ή ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηνπ εξγνδφηε
θαζψο θαη ην είδνο, ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ, ε εκεξνκελία θαη ην φξγαλν έθδνζεο ηεο θνηλνπνηνχκελεο
πξάμεο ή ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ εγγξάθνπ. Η ειεθηξνληθή βεβαίσζε νινθιήξσζεο αξρεηνζεηείηαη ζηνλ
πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ρξήζηε θαη ζην θάθειν («πξνθίι») ηνπ εξγνδφηε πνπ ηεξείηαη ζην ΟΠ - ΔΠΔ.
4. Οη απνδέθηεο ησλ πξάμεσλ θαη ησλ εγγξάθσλ δελ κπνξνχλ λα επηθαινχληαη έλαληη ησλ νξγάλσλ θαη ησλ
Τπεξεζηψλ ηνπ ΔΠΔ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηελ νπνία δελ
έρνπλ δειψζεη κέζσ ηνπ ΟΠ - ΔΠΔ θαη κέρξη ην ρξφλν ελεκέξσζεο ηεο κεηαβνιήο απηήο.

5. Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ είλαη δπλαηή ε
θνηλνπνίεζε κέζσ ηνπ ΟΠ - ΔΠΔ, απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο ηδίσο κε
απνζηνιή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή επίδνζε κε δηθαζηηθφ επηκειεηή.»

Άξζξν 41
Αλαγλώξηζε πλδέζκνπ Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο σο ηζόηηκνπ θνηλσληθνύ εηαίξνπ
1. Ο χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ) ζπκκεηέρεη κε εθπξφζσπφ ηνπ ζε φια ηα δηνηθεηηθά
ζπκβνχιηα θαη ζπιινγηθά φξγαλα θαη ηηο εθπξνζσπήζεηο ηεο ρψξαο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ, φπνπ
πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ.
2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εθπξνζψπεζε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ δελ πξνβιέπεηαη απφ θνηλνχ, πξνζηίζεηαη,
αληηζηνίρσο, έλαο εθπξφζσπνο ηνπ ΒΒΔ θαη έλαο εθπξφζσπνο ηεο ΓΔΔ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε
ηξέρνπζα δαπάλε ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθείνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ παξακέλεη σο έρεη, επηκεξηδφκελνπ ηνπ
ζπλνιηθνχ πνζνχ απνδεκίσζεο ησλ κειψλ ηνπ θαη ζηνπο πξνζηηζέκελνπο σο άλσ εθπξνζψπνπο.
3. Γηα ηε δηεχξπλζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1 θαη 2, απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε
έθδνζε απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ
θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ.
4. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 3, ηα ζπιινγηθά φξγαλα ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα σο
έρνπλ.

Άξζξν 42
Καζνξηζκόο ηεο 26εο Γεθεκβξίνπ σο εκέξαο ππνρξεσηηθήο αξγίαο
1. ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ β.δ. 748/1966 (Α΄ 179) πξνζηίζεηαη πεξ. ε΄ σο εμήο:
«ε) Η 26ε Γεθεκβξίνπ.»
2. ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.δ. 3755/1957 (Α΄ 182) πξνζηίζεηαη ε θξάζε
«θαη δ) ε ηεο 26εο Γεθεκβξίνπ».
3. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη ε ππ’ αξηζκ. 59635/1063/13.12.2017 απφθαζε ηεο
Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Β΄ 4487).

Άξζξν 43
Κνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία
1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4430/2016 (Α΄ 205) θαηαξγείηαη.
2. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4430/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ε θάζε πεξίπησζε ην επηβιεζέλ πξφζηηκν δε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ δηαθνζίσλ (200) επξψ θαη
κεγαιχηεξν ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξψ.».
3. ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 4430/2016 πξνζηίζεηαη λέν εδάθην σο εμήο:
«Μέιε ησλ Κνηλ..Δπ. Έληαμεο Δπάισησλ Οκάδσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ελήιηθα θπζηθά πξφζσπα, ρσξίο λα
απαηηείηαη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα γηα δηθαηνπξαμία, θαηά παξέθθιηζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
1667/1986 (Α΄ 196).»
4. Η πεξ. β΄ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4430/2016 αληηθαζίζηαηαη απφ ηφηε πνπ ίζρπζε σο εμήο:
«β. Ωο πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ηα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ Δξγαδνκέλσλ ππάγνληαη ζηελ
αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ, γηα θχξηα αζθάιηζε θαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, θαη απφ 1.1.2017 ζηνλ ΔΦΚΑ.
Σα αλσηέξσ πξφζσπα θαηαβάιινπλ κέρξη 31.12.2016, γηα ηνπο αλσηέξσ θιάδνπο αζθάιηζεο, ηηο
πξνβιεπφκελεο γηα ηνλ ΟΑΔΔ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
Απφ 1.1.2017 θαηαβάιινπλ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο παξ. 1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ 39
θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.4387/2016 (Α΄ 85) γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ αζθνχλ ειεχζεξν
επάγγεικα θαη ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΦΚΑ βάζεη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ηέσο ΟΑΔΔ.
Μέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ αζθνχλ γηα ινγαξηαζκφ απηνχ ηερληθέο ή νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, γηα ηελ άζθεζε
ησλ νπνίσλ ππάγνληαη ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Σ΄ Κεθαιαίνπ ηνπ Καλνληζκνχ Αζθάιηζεο ηνπ ηέσο ΙΚΑ ΔΣΑΜ, ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ηέσο ΙΚΑ - ΔΣΑΜ γηα θχξηα αζθάιηζε θαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη
ηνπ ηέσο ΔΣΔΑΜ γηα επηθνπξηθή αζθάιηζε, θαη απφ 1.1.2017 ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΦΚΑ θαη ηνπ ΔΣΔΑΔΠ.
Αλ ηα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ αζθνχλ παξάιιεια θαη άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κέρξη 31.12.2016
έρνπλ εθαξκνγή νη ζρεηηθέο γεληθέο, εηδηθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ησλ πξψελ θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο,
ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη γηα ηελ αζθνχκελε επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 39 ηνπ λ. 2084/1992 (Α΄ 165) γηα ηα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηελ θνηλσληθή
αζθάιηζε κεηά ηελ 1ε.1.1993 (λένη αζθαιηζκέλνη). Απφ 1.1.2017 έρνπλ εθαξκνγή νη ξπζκίζεηο ησλ παξ. 1 θαη
2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4387/2016.»
5. Δάλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 4 πξνθχςνπλ νθεηιέο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ, απηέο δελ
επηβαξχλνληαη κε πξνζαπμήζεηο θαη ηπρφλ πξφζηηκα, εθφζνλ εμνθιεζνχλ εληφο εμακήλνπ απφ ηελ έλαξμε

ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Δάλ δελ εμνθιεζνχλ εληφο ηεο εμάκελεο πξνζεζκίαο, επηβαξχλνληαη κε πξνζαπμήζεηο
κεηά ηε ιήμε απηήο.

Άξζξν 44
Αμηνπνίεζε αθηλήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο
γηα θνηλσθειείο θαη αλζξσπηζηηθνύο ζθνπνύο
1. Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Η αμηνπνίεζε (εθκίζζσζε, εθπνίεζε, παξαρψξεζε κε ή άλεπ αληαιιάγκαηνο θιπ) θαη δηαρείξηζε ηεο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ ζέηεη ηνπο φξνπο ηεο αμηνπνίεζεο, κεηά
απφ πξφηαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Η αθίλεηε πεξηνπζία δχλαηαη λα
παξαρσξείηαη πξνο ρξήζε ζε Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄
βαζκνχ, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ
ραξαθηήξα πξνο πινπνίεζε έξγσλ ή πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ή πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα. Με απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε
ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ, δχλαληαη λα θαζνξίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηα πξνζθνκηδφκελα
έγγξαθα πνπ ζπλνδεχνπλ ηα αηηήκαηα ζηηο πεξηπηψζεηο παξαρψξεζεο ή ελ γέλεη αμηνπνίεζεο ηεο
πεξηνπζίαο, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο.»
2. Σν ηξίην εδάθην ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 29 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4052/2012 (Α΄ 41) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Η αμηνπνίεζε (ηδίσο εθκίζζσζε, εθπνίεζε, παξαρψξεζε κε ή άλεπ αληαιιάγκαηνο θιπ) θαη δηαρείξηζε ηεο
σο άλσ θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ ζέηεη ηνπο φξνπο ηεο αμηνπνίεζεο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Η αθίλεηε πεξηνπζία δχλαηαη λα παξαρσξείηαη πξνο ρξήζε ζε
Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ βαζκνχ, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πξνο πινπνίεζε έξγσλ ή
πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ή πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ, δχλαληαη λα
θαζνξίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα πνπ ζπλνδεχνπλ ηα αηηήκαηα
ζηηο πεξηπηψζεηο παξαρψξεζεο, δηάζεζεο, εθπνίεζεο ή ελ γέλεη αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο, θαζψο θαη θάζε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο.»
3. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ππ’ αξηζκ. ΓΔ/727/22.9.1992
θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (Β΄ 578).

Άξζξν 45
πκβάζεηο κε θνξείο παξνρήο ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ
Η ηζρχο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ππνγξάθνληαη κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ησλ θνξέσλ παξνρήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4313/2014 (Α΄ 261), ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3920/2011 (Α΄ 33), ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2963/2001
(Α΄ 268), ησλ άξζξσλ 22 έσο 25 ηνπ λ. 2072/1992 (Α΄ 125) θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 1910/1944 (Α΄ 229), γηα
ηε δσξεάλ ή κε κεησκέλν θφκηζηξν κεηαθίλεζε εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ησλ ππνπξγηθψλ
απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, άξρεηαη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο
ππνγξαθήο ηνπο, αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ησλ ζπκβάζεσλ θαη έθδνζεο ησλ ππνπξγηθψλ
απνθάζεσλ, αληηζηνίρσο.

Άξζξν 46
Κνηλσληθό Δηζόδεκα Αιιειεγγύεο
1. Σν πξψην εδάθην ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ λ. 4389/2016 (Α΄ 94) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«γ. Άζηεγνη: ηα άηνκα πνπ δηαβηνχλ ζην δξφκν ή ζε αθαηάιιεια θαηαιχκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ
θαηαγξαθεί απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ή ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο ή θάλνπλ ρξήζε
Τπλσηεξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο Γήκνπο, δχλαηαη λα είλαη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο.»
2. Σν φγδνν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ λ. 4389/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Σν δεινχκελν εηζφδεκα δελ πεξηιακβάλεη ην επίδνκα αλαδνρήο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2082/1992
(Α΄ 158), ηα κε αληαπνδνηηθά επηδφκαηα αλαπεξίαο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο, ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε
πνπ ρνξεγείηαη ζηελ πεξ. γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ. 57/1973 (Α΄ 149) ζε φζνπο πεξηέξρνληαη ζε
θαηάζηαζε αλάγθεο ζπλεπεία ζενκελίαο θαη ινηπψλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, θαζψο θαη ην επίδνκα πνπ
θαηαβάιιεηαη ζε αλέξγνπο δπλάκεη ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4144/2013 (Α΄ 88).
3. Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ λ. 4389/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Κ.Δ.Α. είλαη νη εμήο:
α) ε Γηεχζπλζε Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο,
β) ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο,
γ) ν Οξγαληζκφο Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Ο.Π.Δ.Κ.Α.),

δ) ε Γηεχζπλζε Λνγαξηαζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (Γ.Λ.Κ.),
ε) ε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ,
ζη) ε Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.),
δ) ε Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Η.ΓΙ.Κ.Α. Α.Δ.), ηνπ λ. 3607/2007 (Α’ 245),
ε) νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ Βαζκνχ (Γήκνη),
ζ) ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο,
η) ην Δζληθφ Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (Δ.Ι.Δ.Α.Γ.) ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ. 3996/2011 (Α΄
170),
ηα) ν Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.) θαη
ηβ) ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.).
Η δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ, πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ Σερληθή πλδξνκή πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
«Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο», δχλαηαη λα αλαηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζε θνξείο πινπνίεζεο, θαηφπηλ ζχλαςεο πξνγξακκαηηθψλ
ζπκβάζεσλ.»
4. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ λ. 4389/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«4. Σν Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο είλαη αθνξνιφγεην, δελ ππφθεηηαη ζε νπνηαδήπνηε θξάηεζε, δελ
θαηάζρεηαη νχηε ζπκςεθίδεηαη κε ήδε βεβαησκέλα ρξέε πξνο ην Γεκφζην ή πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη δελ
ππνινγίδεηαη ζηα εηζνδεκαηηθά φξηα θαη ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνχ γηα ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε
άιιεο παξνρήο θνηλσληθνχ ή πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα.».
5. Η παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ λ. 4389/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«6. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, θαζψο θαη Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ
ζε πεξίπησζε αξκνδηφηεηάο ηνπ, ξπζκίδνληαη ν θαζνξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ, βάζεη θξηηεξίσλ εηζνδήκαηνο,
πεξηνπζίαο θαη δηακνλήο, ε βάζε θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ, θαζψο θαη ην χςνο ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο
Αιιειεγγχεο γηα θάζε σθεινχκελε κνλάδα, νη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νη εμαηξέζεηο ππαγσγήο ζην Πξφγξακκα, νη ππνρξεψζεηο ησλ
δηθαηνχρσλ, ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά
θαη ε δηαδηθαζία έληαμεο ζην Πξφγξακκα, νη πξνυπνζέζεηο αλαζηνιήο θαη αλάθιεζεο ηεο πξάμεο έγθξηζεο
ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο θαη νη επηπηψζεηο απηψλ, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο

δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαθνξψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν δήηεκα ιεπηνκεξεηαθνχ ή
ηερληθνχ ραξαθηήξα.»

Άξζξν 47
Κνηλσληθή πξνζηαζία πνιηηώλ ηξίησλ ρσξώλ
ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4251/2014 (Α΄ 80) πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην σο εμήο:
«Οη δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 162/1973 (Α΄ 227, δηφξζσζε ζθαικάησλ Α΄ 298), ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2646/1998 (Α΄
236), θαζψο θαη νη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηψλ, εθαξκφδνληαη θαη
ζηνπο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ, ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη άδεηα δηακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο.»

Άξζξν 48
Κνηλσληθέο πνιηηηθέο από ηα έζνδα ηνπ πξσηνρξνληάηηθνπ ιαρείνπ
1. ην άξζξν ηξίην ηνπ λ. 4183/2013 (Α΄ 186) δηαγξάθεηαη ε θξάζε «θαη (γ)»
2. ην άξζξν ηξίην ηνπ λ. 4183/2013 πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην σο εμήο:
«Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη θαηαλνκή ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ Δηδηθνχ Κξαηηθνχ
(Πξσηνρξνληάηηθνπ) Λαρείνπ Κνηλσληθήο Αληίιεςεο γηα θνηλσληθέο πνιηηηθέο ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν
11.1(γ) ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη θάζε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο εδαθίνπ.»

Άξζξν 49
Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο
1. Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3106/2003 (Α΄ 30) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Η ζεζκηθή απνζηνιή ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. είλαη:
α) ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ θνηλσληθήο αλάγθεο, θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη θξίζεσλ,
κε ηελ αλάπηπμε πνηνηηθψλ, θαηλνηφκσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ δξάζεσλ, ηε δηάρπζε απηψλ ζην ζχζηεκα
θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο κε ηε ζπκκεηνρή θνξέσλ θαη αηφκσλ
ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν θαη ζπκκεηνρή ζε ζρεηηθά εζληθά θαη δηεζλή δίθηπα θνηλσληθψλ θαη
επηζηεκνληθψλ θνξέσλ θαη ζπληνληζκφ ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ παξνρήο ππεξεζηψλ.

β) ε γλσκνδφηεζε γηα ζέκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηφ απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ε εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο θνξείο θνηλσληθήο
θξνληίδαο.
θνπφο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. είλαη ε παξνρή πξνζηαζίαο θαη ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο, θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο ηνπ
δηθηχνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο ζηήξημεο ζε άηνκα, νηθνγέλεηεο θαη πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ
πεξηέξρνληαη ζε θαηάζηαζε θνηλσληθήο αλάγθεο ή απεηινχληαη απφ θηψρεηα θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Ωο
άηνκα ή νκάδεο πνπ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ λννχληαη νη εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη
ελ γέλεη απηέο πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε ή θαζφινπ πξφζβαζε ζε θνηλσληθά θαη δεκφζηα αγαζά θαη
δπζθνιεχνληαη ή αδπλαηνχλ ζε πνιιά επίπεδα θαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο λα έρνπλ πνηφηεηα δσήο.»
2. Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3106/2003 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Σν Δ.Κ.Κ.Α. δηνηθείηαη απφ ελδεθακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..), κε ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε,
θαη απνηειείηαη απφ:
α) έμη (6) θαηαμησκέλα θαη αλαγλσξηζκέλα πξφζσπα πνπ δχλαληαη λα επηιέγνληαη ηδίσο απφ ηνλ ρψξν ηεο
θνηλσληθήο θξνληίδαο, ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, ηεο δηνίθεζεο, ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη κπνξνχλ κε ηηο
γλψζεηο θαη ηελ πείξα ηνπο λα ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ,
β) έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ Γεκφζησλ Ννζνθνκείσλ (ΠΟΔΓΗΝ) πνπ
πξνηείλεηαη απφ ην Γ.. απηήο,
γ) έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ πλδέζκνπ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδνο (.Κ.Λ.Δ.), πνπ πξνηείλεηαη απφ ην
Γ. απηνχ,
δ) έλαλ (1) εθιεγκέλν εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Δ.Κ.Κ.Α.,
ε) έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο ΗΓΙΚΑ Α.Δ., πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Γ.. απηήο, θαη
ζη) έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο ΔΑΜΔΑ, πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Γ.. απηήο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., πνπ ζπγθξνηήζεθε δπλάκεη ησλ ππ’ αξηζκ. 10878/2833/2016 (ΤΟΓΓ
307) θαη 17898/5662/2017 (ΤΟΓΓ 259) απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί θαη λα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ
νξγαληζκνχ ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 ηνπ λ. 4178/2013 (Α΄ 174).»

Άξζξν 50
Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο
1. ηελ πεξ. β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) πξνζηίζεηαη ππνπεξ. εε΄ σο εμήο:
«εε) Η κειέηε θαη θαηάξηηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ εθνδίσλ εθηάθησλ αλαγθψλ. Η πξφηαζε
πξνκήζεηαο, εθνδηαζκνχ, δηαθίλεζεο, δηαινγήο θαη επηζθεπήο ηνπ πιηθνχ απηνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηελ Κεληξηθή Απνζήθε Τιηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο φπνπ
θπιάζζεηαη ην πιηθφ απηφ, θαζψο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο.»
2. ηελ ππνπεξ. δδ΄ ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ π.δ. 134/2017 δηαγξάθεηαη ε θξάζε «ζην
πιαίζην πξνγξακκάησλ γηα ηελ παξνρή ζηεγαζηηθήο πξνζηαζίαο ζε επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ».
3. ην ηέινο ηεο ππνπεξ. ζηζη΄ ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ π.δ. 134/2017 πξνζηίζεηαη ε θξάζε
«θαη ην άξζξν 47 ηνπ λ. 4386/2016».
4. Η ππνπεξ. εε΄ ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ π.δ. 134/2017 θαηαξγείηαη.
5. Η ππνπεξ. εε΄ ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ π.δ. 134/2017 θαηαξγείηαη θαη ε επφκελε
ππνπεξίπησζε αλαξηζκείηαη αλαιφγσο.
6. Η ππνπεξ. ββ΄ ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ββ) Η έγθξηζε ησλ ηζνινγηζκψλ, ησλ απνινγηζκψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ην π.δ. 80/1997 (Α΄ 68) ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ, φπσο επίζεο θαη ηνπ Μ.Σ.Π.Τ., ηεο Η.ΓΙ.Κ.Α. Α.Δ.
θαη ηεο Δ.Α.Α., θαζψο θαη ν έιεγρνο ησλ εθζέζεσλ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 84
ηνπ λ. 2084/1992 (Α΄ 165).
7. Οη ππνπεξ. ζηζη΄ θαη δδ΄ ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«ζηζη) ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ζχζηαζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) ή Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.) ή άιισλ θνξέσλ
ηδησηηθήο θνηλσθεινχο πξσηνβνπιίαο (ζσκαηείσλ, νξγαλψζεσλ θιπ), θαζψο θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ
παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ παηδηνχ.
δδ) ε έθδνζε πξάμεσλ ζχζηαζεο, θαηάξηηζεο, κεηαθνξάο, ζπγρψλεπζεο, κεηαηξνπήο θαη έγθξηζεο ησλ
νξγαληζκψλ θαη θαλνληζκψλ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Ι.Γ. (ζσκαηεία, νξγαλψζεηο θιπ), θαζψο
θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ παηδηνχ θαη ε επνπηεία
θαη παξαθνινχζεζε ηεο δξάζεο ηνπο.»
8. Η ππνπεξ. ηη΄ ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«ηη) Η εηζήγεζε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ παηδηνχ,
ε εηζήγεζε πξνηάζεσλ ησλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηελ αλέγεξζε θαη ηε βειηίσζε ππνδνκψλ, θαζψο θαη ε
έγθξηζε, απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο, γηα ηελ έληαμε ησλ αλσηέξσ ζην Πξφγξακκα Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ ή ζε
άιια πξνγξάκκαηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.»
9. ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ π.δ. 134/2017 πξνζηίζεηαη ππνπεξ. ηγηγ΄ σο εμήο:
«ηγηγ) Η εηζήγεζε γηα ηε ζθνπηκφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ πεξηήιζε ζην
Τπνπξγείν κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 4052/2012 (Α΄ 41), ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.»
10. Η ππνπεξ. ηβηβ΄ ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ηβηβ) Η εηζήγεζε γηα επηρνξήγεζε λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ
δηθαίνπ

πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο

απεπζείαο κέζσ ησλ Πεξηθεξεηψλ. Η εηζήγεζε γηα επηρνξήγεζε απφ ην πξντφλ ηνπ Δηδηθνχ Κξαηηθνχ Λαρείνπ
ησλ σο άλσ θνξέσλ αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο πξνο ηε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο
πλνρήο.»
11. ηελ πεξ. β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ π.δ. 134/2017 πξνζηίζεηαη ππνπεξ. ηγηγ΄ σο εμήο:
«ηγηγ) Ο θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ζχζηαζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πάζεο θχζεσο
θνξέσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα παηδηά κε αλαπεξία, θαζψο θαη ε έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ πξάμεσλ
ζχζηαζεο, θαηάξγεζεο, κεηαθνξάο, ζπγρψλεπζεο θαη κεηαηξνπήο ηνπο θαη γηα ηε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ηνπο,
ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Πνιηηηθψλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία.»
12. Η ππνπεξ. ζηζη΄ ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ζηζη) Ο θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ζχζηαζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πάζεο
θχζεσο θνξέσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα άηνκα κε αλαπεξία, θαζψο θαη ε έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ
πξάμεσλ ζχζηαζεο, θαηάξγεζεο, κεηαθνξάο, ζπγρψλεπζεο, κεηαηξνπήο ηνπο θαη γηα ηε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή
ηνπο.»
13. ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ π.δ. 134/2017 πξνζηίζεληαη ππνπεξ. ηζηηζη΄ θαη ηδηδ΄ σο εμήο:
«ηζηηζη) Η άκεζε επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ
δηθαίνπ γηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ε έκκεζε επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο
θνξέσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ γηα άηνκα κε αλαπεξία, θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο απηψλ.
ηδηδ) Η δηαρείξηζε ηνπ εληαίνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ δηθαηνχρσλ ησλ θνηλσληθψλ θαη πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ.»

14. Η ππνπεξ. γγ΄ ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«γγ) Ο θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ζχζηαζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο λνκηθψλ πξνζψπσλ
θάζε κνξθήο πνπ παξέρνπλ νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο θιεηζηήο πξνζηαζίαο ζε ρξνλίσο πάζρνληεο θαη
ειηθησκέλνπο, θαζψο θαη ε επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.»
15. Η ππνπεξ. εε΄ ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«εε) Ο θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο δνκψλ αλνηθηήο πξνζηαζίαο
ειηθησκέλσλ θαη ρξνλίσο παζρφλησλ απφ λνκηθά πξφζσπα θάζε κνξθήο, φπσο επίζεο, ε επνπηεία θαη
παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ δνκψλ.»
16. Η ππνπεξ. ζηζη΄ ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ζηζη) Η εηζήγεζε, απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο, γηα ηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ πξάμεσλ ζχζηαζεο,
θαηάξγεζεο, κεηαθνξάο θαη ζπγρψλεπζεο θνηλσθειψλ ηδξπκάησλ πξνζηαζίαο ρξνλίσο παζρφλησλ θαη
ειηθησκέλσλ.»
17. Η ππνπεξ. δδ΄ ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«δδ) Η εηζήγεζε γηα ηε ζθνπηκφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ πεξηήιζε ζην Τπνπξγείν κε ην
άξζξν 47 ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83), ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.»
18. Η ππνπεξ. εε΄ ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«εε) Ο ζπληνληζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνπζία πνπ πεξηήιζε ζην Τπνπξγείν
κε ην άξζξν 47 ηνπ λ. 4386/2016 (Α΄ 83), ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ.»
19. ηελ πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ π.δ. 134/2017 πξνζηίζεηαη ππνπεξ. ηη΄ σο εμήο:
«ηη) Η ζπλεξγαζία κε ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηελ
αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπο ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ γηα ηελ παξνρή ζηεγαζηηθήο
πξνζηαζίαο ζε επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ.»
20. Η ππνπεξ. ηδηδ΄ ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ π.δ. 134/2017 θαηαξγείηαη.
21. Η ππνπεξ. ηζηηζη΄ ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ηζηηζη) Η παξαθνινχζεζε θαη επεμεξγαζία ησλ ηεξνχκελσλ ζηνηρείσλ ζηα Μεηξψα ηνπ Δληαίνπ
Γεσπιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ.»
22. Η ππνπεξ. ηδηδ΄ ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ π.δ. 134/2017 θαηαξγείηαη θαη νη επφκελεο
ππνπεξηπηψζεηο αλαξηζκνχληαη αληίζηνηρα.

23. H αλαξηζκεκέλε ππνπεξ. ηδηδ’ ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«ηδηδ) Η ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ, ψζηε λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ
Μεηξψσλ ηνπ Δληαίνπ Γεσπιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ.»
24. Η ππνπεξ. ηεηε΄ ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ηεηε) Η ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ ψζηε λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
Δζληθνχ Μεηξψνπ Ιδησηηθψλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο.»
25. Η ππνπεξ. ββ΄ ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«δ) Η παξαθνινχζεζε θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ηεξνχκελσλ ζηνηρείσλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Ιδησηηθψλ
Φνξέσλ, θαζψο θαη ζην Μεηξψν Γεκφζησλ Φνξέσλ ηνπ Δληαίνπ Γεσπιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Δζληθνχ
Μεραληζκνχ.»
26. Η ππνπεξ. γγ΄ ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«γγ) Η δηαρείξηζε ηεο ειεθηξνληθήο εγγξαθήο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ
ραξαθηήξα, φπσο ε απνδνρή ηεο ππνβνιήο, ε ελεκέξσζε ηνπ θνξέα γηα ηηο απαηηνχκελεο δηνξζψζεηο ή άιια
δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία απηή.»
27. Η ππνπεξ. ζζ΄ ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ζζ) Η άκεζε επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα
παηδηά, ειηθησκέλα άηνκα, άηνκα κε αλαπεξία, ρξνλίσο πάζρνληεο θαη παηδηά κε αλαπεξία θαη ε έκκεζε
επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ γηα παηδηά, ειηθησκέλα
άηνκα, άηνκα κε αλαπεξία, ρξνλίσο πάζρνληεο θαη παηδηά κε αλαπεξία.»
28. Η ππνπεξ. ηβηβ΄ ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ηβηβ) Η ζπλεξγαζία, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο (Δ.Κ.Κ.Α), θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζήο ηνπ, φπνπ πξνβιέπεηαη.»
29. Η ππνπεξ. ηγηγ΄ ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«ηγηγ) Η εηζήγεζε γηα ηελ θαηαλνκή επηρνξεγήζεσλ κέζσ ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Δηδηθνχ Κξαηηθνχ Λαρείνπ ζε
λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ησλ αξκφδησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο.»

30. Οη ππνπεξ. εε΄, ζηζη΄ θαη εε΄ ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ π.δ. 134/2017 θαηαξγνχληαη θαη νη
ινηπέο ππνπεξηπηψζεηο αλαξηζκνχληαη αληίζηνηρα.
31. Η ππνπεξ. αα΄ ηεο πεξ. ε΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«αα) Η δηαρείξηζε ηεο ειεθηξνληθήο εγγξαθήο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ
ραξαθηήξα, φπσο ε απνδνρή ηεο ππνβνιήο, ε ελεκέξσζε ηνπ θνξέα γηα ηηο απαηηνχκελεο δηνξζψζεηο, ή άιια
δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία απηή.»
32. Η ππνπεξ. γγ΄ ηεο πεξ. ε΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«γγ) Η παξαθνινχζεζε θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ηεξνχκελσλ ζηνηρείσλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Ιδησηηθψλ
Φνξέσλ, θαζψο θαη ζην Μεηξψν Γεκφζησλ Φνξέσλ ηνπ Δληαίνπ Γεσπιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Δζληθνχ
Μεραληζκνχ.»
33. Η ππνπεξ. δδ΄ ηεο πεξ. ε΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«δδ) Η ιήςε θαηάιιεισλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, ψζηε λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα.»
34. Η ππνπεξ. εε΄ ηεο πεξ. ε΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«εε) Η έγγξαθε ελεκέξσζε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ Ιδησηηθψλ
Φνξέσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, εληφο ελφο κελφο απφ ηε δηαπίζησζε παξάιεηςεο ελεκέξσζεο ή πιεκκεινχο
ελεκέξσζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ Δζληθνχ Μεηξψνπ.»
35. Σν άξζξν 42 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 42
Γηάξζξσζε Τπεξεζηψλ
Σν .ΔΠ.Δ, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ αζθνχληαη ζε φιε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα απφ ηελ Κεληξηθή θαη ηηο
Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ θαη ηελ Τπεξεζία Δηδηθψλ Δπηζεσξεηψλ, δηαξζξψλεηαη σο εμήο:
1. ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΓΙΚΩΝ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΡΓΑΙΑ
2.ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
α) Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ.
β) Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία.
γ) Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο .ΔΠ.Δ.
3. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ

α) Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ.
β) Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία.»
36. Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 134/2017 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Οη ζέζεηο ηεο Τπεξεζίαο ησλ Δηδηθψλ Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
θαηαλέκνληαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΔΠΔ θαη ζηηο έδξεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ
Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία σο εμήο:
α) Γψδεθα (12) ζέζεηο Πξντζηακέλσλ Γηεχζπλζεο, εθ ησλ νπνίσλ:
αα) Οθηψ (8) ζέζεηο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη
ββ) Σέζζεξηο (4) ζέζεηο Δπηζεσξεηψλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία,
β) Δίθνζη δχν (22) ζέζεηο Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ, εθ ησλ νπνίσλ:
αα) Γεθαπέληε (15) ζέζεηο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ θαη
ββ) Δπηά (7) ζέζεηο Δπηζεσξεηψλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία.»

Άξζξν 51
Έλαξμε ηζρύνο
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ.

