ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϟΕ ΄, 29 Φεβρουαρίου 2012,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση
του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 1
Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 (Α΄81) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η Επικράτεια διαιρείται στις ακόλουθες επτά (7) Υγειονοµικές Περιφέρειες, τα γεωγραφικά όρια των οποίων ταυτίζονται µε τα όρια των επτά (7) Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων της χώρας:
α) Την 1η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Αττικής και περιλαµβάνει τους Δήµους του Νοµού Αττικής, µε έδρα την Αθήνα.
β) Τη 2η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και περιλαµβάνει τους
Δήµους των Νοµών Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας,
Τρικάλων Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδος και
Φωκίδος, µε έδρα τη Λάρισα.
γ) Την 3η Υγειονοµική Περιφέρεια Ηπείρου - Δυτικής
Μακεδονίας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και περιλαµβάνει
τους Δήµους των Νοµών Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, µε έδρα τα Ιωάννινα.
δ) Την 4η Υγειονοµική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία εκτείνεται στα όρια
των περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου και περιλαµβάνει τους Δήµους των Νοµών Αργο-

λίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κέρκυρας,
Κεφαλληνίας και Λευκάδας, µε έδρα την Πάτρα.
ε) Την 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Αιγαίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Βορείου Αιγαίου και
Νοτίου Αιγαίου και περιλαµβάνει τους Δήµους των Νοµών Λέσβου, Σάµου, Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
µε έδρα τον Πειραιά. Για το 2013 προστίθενται και οι Δήµοι της Αντιπεριφέρειας Πειραιώς και Νήσων.
στ) Την 6η Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Κρήτης και περιλαµβάνει τους Δήµους των Νοµών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου και Χανίων, µε έδρα το Ηράκλειο.
ζ) Την 7η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας
και περιλαµβάνει τους Δήµους των Νοµών Δράµας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Χαλκιδικής, µε
έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την
1.1.2013.»
2. Το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 3329/2005 (Α΄81) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Έδρα έχει την πόλη όπου εδρεύει κάθε Αποκεντρωµένη Διοίκηση και εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
µπορεί να µεταβιβάζονται αρµοδιότητές του σχετικά µε
τον έλεγχο και εποπτεία των Δ.Υ.ΠΕ. στον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»
3. Προστίθεται παρ. 7 στο άρθρο 1 του ν. 3329/2005
(Α΄81) ως ακολούθως:
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«7. Τα υπάρχοντα επτά Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Δ.Υ.ΠΕ.» µετονοµάζονται την 1.7.2013 ως ακολούθως:
αα) Η 1η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής
µετονοµάζεται σε «1η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής».
βα) Η 5η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας µετονοµάζεται σε «2η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».
γα) Η 3η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας µετονοµάζεται σε «3η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».
δα) Η 6η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας µετονοµάζεται σε «4η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
εα) Η 2η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς
και Αιγαίου µετονοµάζεται σε «5η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Αιγαίου».
στα) Η 7η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης
µετονοµάζεται σε «6η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης».
ζα) Η 4η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης µετονοµάζεται σε «7η Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης».
Το προσωπικό της 3ης και 4ης Δ.Υ.ΠΕ. που κατέχει µόνιµη οργανική θέση, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
ή πρωσοποπαγή θέση, δύναται µε αίτησή του να παραµείνει στην έδρα της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης που µετονοµάζεται σε 7η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και
Θράκης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονοµικών
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την ακίνητη περιουσία
των Δ.Υ.ΠΕ. που βρίσκεται στην τοπική αρµοδιότητα άλλης Δ.Υ.ΠΕ. µετά τον επαναπροσδιορισµό των ορίων κάθε Δ.Υ.ΠΕ. ανάλογα µε τα όρια των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων, τη µεταβολή έδρας κάποιας Δ.Υ.ΠΕ., θέµατα προσωπικού και τη ρύθµιση κάθε σχετικού θέµατος.»
Άρθρο 2
Νοσοκοµεία Ε.Σ.Υ.- Ενιαία Ν.Π.Δ.Δ.
1. Από 1.1.2013 τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση
διασυνδεόµενα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις διατάξεις των άρθρων 32 και 70 του
ν. 3918/2011 (Α΄ 31), του άρθρου 66 του ν. 3984/2011
(Α΄ 150), του άρθρου 18 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129) και
της αντίστοιχης απόφασης του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελούν αυτοτελή και ενιαία Ν.Π.Δ.Δ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών,
ρυθµίζεται ο τίτλος και η έδρα του Ν.Π.Δ.Δ., ενώ ενοποιούνται µέχρι 31.12.2012 οι οργανισµοί των ανωτέρω, συµπεριλαµβάνοντας όλες τις οργανικές θέσεις των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.. Από 1.1.2013 τα διασυνδεόµενα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., διαθέτουν ενιαίο προϋπολογισµό
και πρόγραµµα προµηθειών. Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθµίζεται κάθε είδους θέµα που αφορά τα ανωτέρω.
2. Κάθε νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ. - ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. του

άρθρου 2 του παρόντος έχει Διοικητή, οι αρµοδιότητες
του οποίου ρυθµίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 7
και επ. του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως ισχύει σήµερα.
3. Κάθε νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ. 400 κλινών και άνω, όπως και κάθε νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ. που εντάσσεται στο
ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 2 του παρόντος µπορεί να έχει Αναπληρωτή Διοικητή οι αρµοδιότητες του οποίου
ρυθµίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και επ. του
ν. 3329/2005 (Α΄ 81), όπως ισχύει σήµερα.
4. Οι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των νοσοκοµείων πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντιστοίχου αναγνωρισµένου τίτλου του εξωτερικού. Συνεκτιµώνται µεταπτυχιακοί τίτλοι, µε έµφαση τη διοίκηση,
τα οικονοµικά, την πληροφορική µονάδων υγείας, η εµπειρία διοίκησης, µε έµφαση στις µονάδες υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελµατική αναγνώριση.
5. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
συστήνει Επιτροπή αποτελούµενη από τον αρµόδιο για
το Ε.Σ.Υ.ΚΑ Γενικό Γραµµατέα ΥΥΚΑ, τον Πρόεδρο του
ΚΕ.Σ.Υ., έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή της
ΕΣΔΥ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ µε συναφές αντικείµενο, έναν αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ και ένα υψηλόβαθµο στέλεχος του ιδιωτικού τοµέα, µε αντικείµενο µη συναφές µε τις µονάδες υγείας. Κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για εκδήλωση ενδιαφέροντος, η ως άνω Επιτροπή συντάσσει κατάλογο αξιολόγησης των υποψηφίων και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος και διορίζει τους
Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές.
6. Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής, στην αρχή της
οποίας υπογράφουν σύµβαση αποδοτικότητας µε βάση
τα προβλεπόµενα στο ν. 2889/2001. Ετήσιες εκθέσεις
προόδου υποβάλλονται στην ανωτέρω Επιτροπή από τη
Διοίκηση των ΥΠε. Η Επιτροπή αξιολογεί ετησίως και δύναται να εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης την αυτοδίκαιη και χωρίς αποζηµίωση διακοπή της θητείας Διοικητή ή αναπληρωτή Διοικητή µε
βάση την τεκµηρίωση και την αποδοχή της ως άνω έκθεσης προόδου ή και άλλα στοιχεία. Στην απόφαση διακοπής, λήξης θητείας ή παύσης Διοικητή ή αναπληρωτή Διοικητή νοσοκοµείου χωρίς αποζηµίωση µπορεί να ενσωµατώνεται και η απόφαση διορισµού του αντικαταστάτη
τους.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης µπορεί να καθορίζεται και κάθε είδους θέµα που αφορά τις αρµοδιότητες των ως άνω Διοικητών
και Αναπληρωτών Διοικητών.
8. Έδρα των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. είναι το µεγαλύτερο
σε οργανική δύναµη κλινών νοσοκοµείο. Τα ως άνω αναφερόµενα Ν.Π.Δ.Δ. διοικούνται από εννεαµελές Δ.Σ.
που αποτελείται από:
α) τον Διοικητή, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος του
Συµβουλίου,
β) έναν Αναπληρωτή Διοικητή, ο οποίος ορίζεται ως αντιπρόεδρος του Συµβουλίου και είναι, κατά προτίµηση,
ο αναπληρωτής Διοικητής του µεγαλύτερου σε κλίνες
νοσοκοµείου,
γ) δύο µέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τους αναπληρωτές
τους, κατά προτίµηση το ένα µε εµπειρία σε οικονοµικά
της υγείας, διοίκηση νοσοκοµείων, πληροφορική και το
άλλο στα λοιπά επαγγέλµατα υγείας,
δ) δεύτερο αναπληρωτή Διοικητή στις περιπτώσεις
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που το ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο
νοσοκοµεία, ενώ στα Ν.Π.Δ.Δ. που δεν υπάρχει αναπληρωτής Διοικητής, ένα µέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ε) έναν εκπρόσωπο των ιατρών που υπηρετεί στα διασυνδεόµενα νοσοκοµεία, ο οποίος εκλέγεται από τους
ιατρούς του Ε.Σ.Υ. και τους ιατρούς µέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στα νοσοκοµεία,
στ) έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών,
προσωπικού του νοσοκοµείου, ο οποίος εκλέγεται µαζί
µε τον αναπληρωτή του από το λοιπό, πλην των ιατρών,
προσωπικό των νοσοκοµείων,
ζ) τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, αναπληρούµενο από τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου
του µεγαλύτερου σε οργανική δύναµη κλινών Νοσοκοµείου,
η) τον Προϊστάµενο της Διοικητικής – Οικονοµικής Υπηρεσίας, αναπληρούµενο από τον Προϊστάµενο της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του µεγαλύτερου σε οργανική
δύναµη κλινών Νοσοκοµείου.
Σε νοσοκοµεία τα οποία προέρχονται από δωρεές ως
µέλη υπό στοιχεία β΄ ή και ε΄ διορίζεται ένα ή και δύο
µέλη ως εκπρόσωπος του δωρητή ή των κληρονόµων
του.
9. Η συγκρότηση του ως άνω Δ.Σ. γίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
οι αρµοδιότητές του είναι όσες αναφέρονται στο άρθρο
7 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), όπως ισχύει σήµερα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να καθορίζεται και κάθε είδους θέµα που αφορά τη Διοίκηση και την εν γένει λειτουργία των ως άνω Ν.Π.Δ.Δ..
10. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την
1.1.2013, εκτός του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του
παρόντος άρθρου που ισχύει από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
11. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται το Γ.Ν. Λαµίας, το Γ.Ν. Καρπενησίου, το Γ.Ν. ΄Αµφισσας και το Πανεπιστηµιακό Γ.Ν. Ιωαννίνων, το Γ.Ν.Κ.Υ. Φιλιατών. Έως το διορισµό Διοικητή και Διοικητικού
Συµβουλίου τις αρµοδιότητες τους ασκούν ο Αναπληρωτής Διοικητής και το Συµβούλιο Διοίκησης αντιστοίχως.
Άρθρο 3
Συµβούλια Διοίκησης Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ.
1. Σε κάθε νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ. συνιστάται πενταµελές Συµβούλιο Διοίκησης που αποτελείται από:
α) τον Διοικητή των διασυνδεόµενων νοσοκοµείων,
β) τον αναπληρωτή Διοικητή, του νοσοκοµείου για το
οποίο συστήνεται το Συµβούλιο Διοίκησης ή αν δεν υπάρχει τον αναπληρωτή Διοικητή της έδρας των διασυνδεόµενων νοσοκοµείων ή αν αυτός δεν υπάρχει ένα µέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ) τον δεύτερο αναπληρωτή Διοικητή του Δ.Σ. του άρθρου 2 του παρόντος ή ένα µέλος που ορίζεται από τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
δ) τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, αναπληρούµενο από τον Προϊστάµενο της Διοικητικής – Οικονοµικής Υπηρεσίας,
ε) τον Προϊστάµενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αναπληρούµενο από τον Προϊστάµενο της Τεχνικής – Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας.

2. Με απόφαση του Διοικητή του νοσοκοµείου καθορίζονται ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου Διοίκησης και οι
αρµοδιότητες που ασκούνται από το ως άνω Συµβούλιο
Διοίκησης, καθώς και κάθε είδους θέµα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία του ως άνω Συµβουλίου, το οποίο
πάντως έχει µόνον εκτελεστικές και εποπτικές αρµοδιότητες, καθώς και εισηγητικές προς το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.,
µέσω του Διοικητή του. Στα Συµβούλια Διοίκησης που υπάρχει Αναπληρωτής Διοικητής, αυτός διορίζεται και Αντιπρόεδρος.
3. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την
1.1.2013.
Άρθρο 4
Θέµατα Νοσοκοµείων και Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
1. Σε κάθε ιατρικό τοµέα είναι δυνατόν να λειτουργούν
τµήµατα κατά ειδικότητα, ειδικές µονάδες που είτε υπάγονται οργανικά και λειτουργικά σε ιατρικά τµήµατα χωρίς δική τους σύνθεση προσωπικού, είτε αναπτύσσονται
και λειτουργούν αυτόνοµα, καθώς και λοιπές µονάδες
διάφορου γνωστικού αντικειµένου από το παρεχόµενο
γνωστικό αντικείµενο του ιατρικού τµήµατος στο οποίο
ανήκουν και λειτουργούν υποστηρικτικά σε αυτό.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 34 του
ν. 2519/1997 (Α΄ 165) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα τµήµατα ή στις µονάδες που απαρτίζουν τους τοµείς τοποθετούνται γιατροί ειδικοτήτων των οποίων το
γνωστικό αντικείµενο είναι αντίστοιχο µε το παρεχόµενο από το τµήµα και τις µονάδες που το υποστηρίζουν
ιατρικό έργο. Οι ειδικότητες προσδιορίζονται µε την απόφαση σύστασης των θέσεων. Οι διατάξεις των δύο
προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται αναδροµικά από
την έναρξη ισχύος του ν. 1397/1983.»
3. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 7 του
ν. 2889/2001 (Α΄ 37) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε κλινικός τοµέας έχει ορισµένο αριθµό κλινών
που εξυπηρετούν αδιακρίτως όλα τα τµήµατα και τις µονάδες του. Η δύναµη κάθε κλινικού τοµέα δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις 250 κλίνες.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37) καταργείται.
5. Τα αυτοτελή γραφεία Επιστασίας και Ιµατισµού, όπως ορίζονται µε το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης νοσοκοµείων, ενοποιούνται και αποτελούν ένα (1) τµήµα. Σε νοσοκοµεία µικρής δυναµικότητας, τα τµήµατα Τεχνικού
και βιοϊατρικής Τεχνολογίας όπως ορίζονται µε το ενιαίο
πλαίσιο οργάνωσης νοσοκοµείων, είναι δυνατόν να ενοποιούνται και να αποτελούν ένα (1) τµήµα.
6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6 του
ν. 2889/2001 (Α΄ 37) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Σε νοσοκοµεία µε δυναµικότητα µεγαλύτερη των 200
κλινών, δύναται: α) να συνίσταται Υποδιεύθυνση Πληροφορικής και να προβλέπεται αυτοτελές τµήµα Ελέγχου
Ποιότητας και Έρευνας και συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης
που υπάγεται απευθείας στον Διοικητή του νοσοκοµείου
και β) να συνίσταται τµήµα προµηθειών υπαγόµενο στη
Διοικητική – Οικονοµική Υπηρεσία.»
7. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 30 του ν. 3209/2003
(Α΄ 304) µετά τις λέξεις «εφόσον στελεχώνονται από»
διαγράφεται η λέξη «ιατρούς».
8. Οι υποπεριπτώσεις 2 και 3 της περίπτωσης β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 95/2000 (Α΄ 76) αντικαθί-
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στανται ως εξής:
«2) Η χορήγηση αιγίδας µετά από αίτηση των ενδιαφερόµενων φορέων σε συνέδρια, σεµινάρια και παρόµοιες
εκδηλώσεις συνεχιζόµενης εκπαίδευσης µε επιστηµονικό χαρακτήρα που οργανώνονται από κρατικούς φορείς,
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιστηµονικές ενώσεις κάθε νοµικής µορφής και από ιδιωτικά
θεραπευτήρια, καθώς και ο καθορισµός κριτηρίων χορήγησης αιγίδας.
3) Η οικονοµική ενίσχυση συλλογικών επιστηµονικών
φορέων για προώθηση προγραµµάτων αγωγής υγείας
και εν γένει εκδηλώσεων, που συµβάλλουν στην προαγωγή της υγείας, καθώς και ο καθορισµός κριτηρίων της
οικονοµικής ενίσχυσης.»
9. Μετά το στοιχείο 18 της παραγράφου 2α του άρθρου 15 του π.δ. 95/2010 «Οργανισµός του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας» (Α΄ 76) προστίθεται στοιχείο 19
ως εξής:
«19) Η εποπτεία του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού
Συλλόγου.»
10. Στο υπό στοιχείο 8 της παραγράφου 2α του άρθρου 16 του π.δ. 95/2010 «Οργανισµός του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας» (Α΄76) καταργείται η φράση «του
Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου».
Άρθρο 5
Διασύνδεση µε ιδρυµατικά νοσοκοµεία
1. Στην αρχή της παρ. 11 του άρθρου 66 του
ν. 3984/2011 (Α΄ 150) προστίθεται σηµείο Α. Στο τέλος
της ίδιας παραγράφου προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Β. Όταν ένα εκ των δύο νοσοκοµείων που διασυνδέονται, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 70 του
ν. 3918/2011 (Α΄ 31), υπάγεται στην παρ. 10 του άρθρου
13 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37) (εφεξής ιδρυµατικό νοσοκοµείο) δεν υφίσταται ενιαίο συλλογικό όργανο διοίκησης,
διορίζεται όµως κοινός διοικητής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81),
όπως προστέθηκε µε το άρθρο 69 παρ. 1 του
ν. 3918/2011, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 14 του
άρθρου 66 του ν. 3984/2011 και την παρ. 3 του άρθρου
22 του ν. 4025/2011. Ο κοινός διοικητής συµµετέχει στο
διοικητικό συµβούλιο του ιδρυµατικού νοσοκοµείου, ως
ορίζουν οι ειδικές για τα νοσοκοµεία αυτά διατάξεις. Κατά τα λοιπά το ιδρυµατικό νοσοκοµείο διοικείται σύµφωνα µε τις συστατικές του πράξεις και ειδικές νοµοθετικές
ρυθµίσεις. Το έτερο νοσοκοµείο διοικείται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), όπως
τροποποιήθηκε µε το ν. 3370/2005 (Α΄176), το
ν. 3868/2010 (Α΄ 129), το ν. 3918/2011 (Α΄ 31) και το
ν. 4025/2011 (Α΄ 228). Εάν ο συνολικός αριθµός των οργανικών κλινών των διασυνδεόµενων νοσοκοµείων υπερβαίνει τις τετρακόσιες, µπορεί να τοποθετηθεί στο ιδρυµατικό νοσοκοµείο Αναπληρωτής Διοικητής εφόσον
το επιτρέπουν οι συστατικές του πράξεις και ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, οπότε εφαρµόζεται αναλογικά η
παρ. 7 του άρθρου 7 του νόµου 3329/2005, ως ισχύει.
Γ. Όταν διασυνδέονται δύο ή περισσότερα νοσοκοµεία µε ιδρυµατικό νοσοκοµείο τότε εφαρµόζεται η
προηγούµενη παράγραφος υπό Β όσον αφορά το ιδρυµατικό νοσοκοµείο και η διάταξη της περίπτωσης Α του
παρόντος για τα λοιπά νοσοκοµεία της διασύνδεσης.

2. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 66 του
ν. 3984/2011 προστίθεται το εξής:
«Από την ως άνω διάταξη εξαιρούνται τα διασυνδεόµενα νοσοκοµεία του εδαφίου Β. της παραγράφου 11
του παρόντος.»
Άρθρο 6
Ρύθµιση θεµάτων νοσοκοµείων
1. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Υπεύθυνος για το συντονισµό της Επιστηµονικής
Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή Ε.Σ.Υ. και ορίζεται µε απόφαση του Διοικητή
της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Εάν στο Κέντρο
Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή Ε.Σ.Υ., ο Διοικητής της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας µπορεί να αναθέσει το συντονισµό της Επιστηµονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας στον αρχαιότερο ιατρό µε ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας,
ο οποίος πήρε το βαθµό του Διευθυντή µε αναβάθµιση ή
που κατέχει προσωποπαγή θέση. Εάν στο Κέντρο Υγείας
δεν υπηρετεί ιατρός αυτών των ειδικοτήτων σε οργανική
θέση Διευθυντή ή θέση Διευθυντή από αναβάθµιση ή σε
προσωποπαγή θέση, ο Διοικητής της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας µπορεί να αναθέσει το συντονισµό της
Επιστηµονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας σε ιατρό άλλης ειδικότητας ή οδοντίατρο µε βαθµό Διευθυντή
και εφόσον δεν υπάρχουν, σε Επιµελητή Α΄ του Κέντρου
Υγείας. Η θητεία του Υπεύθυνου για το συντονισµό της
Επιστηµονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι
τριετής. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας καθορίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του ως άνω υπεύθυνου. Οι ιατροί της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του
άρθρου αυτού προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο Υγείας και τον αντίστοιχο τοµέα του νοσοκοµείου,
στο οποίο υπάγεται το κέντρο, στα όρια του τακτικού ωραρίου εργασίας και του προγράµµατος εφηµερίας του
νοσοκοµείου και του Κέντρου Υγείας.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5.Υπεύθυνος για το συντονισµό της Επιστηµονικής
Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή Ε.Σ.Υ. και ορίζεται µε απόφαση του Διοικητή
της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Εάν στο Κέντρο
Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή Ε.Σ.Υ., ο Διοικητής της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας µπορεί να αναθέσει το συντονισµό της Επιστηµονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας στον αρχαιότερο ιατρό µε ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας,
ο οποίος πήρε το βαθµό του Διευθυντή µε αναβάθµιση ή
που κατέχει προσωποπαγή θέση. Εάν στο Κέντρο Υγείας
δεν υπηρετεί ιατρός αυτών των ειδικοτήτων σε οργανική
θέση Διευθυντή ή θέση Διευθυντή από αναβάθµιση ή σε
προσωποπαγή θέση, ο Διοικητής της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας µπορεί να αναθέσει το συντονισµό της
Επιστηµονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας σε ια-
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τρό άλλης ειδικότητας ή οδοντίατρο µε βαθµό Διευθυντή
και εφόσον δεν υπάρχουν, σε Επιµελητή Α΄ του Κέντρου
Υγείας. Η θητεία του Υπεύθυνου για το συντονισµό της
Επιστηµονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι
τριετής. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας καθορίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του ως άνω Υπεύθυνου.»
3. Νοσοκοµειακά φάρµακα υψηλού κόστους του
ν. 3918/2011 (Α΄31) που αγοράζονται για διανοµή µόνο
σε εξωτερικούς ασθενείς, στο πλαίσιο της ολοήµερης
λειτουργίας εξαιρούνται του µητρώου δεσµεύσεων, µε
την προϋπόθεση ότι το τιµολόγιο αγοράς αντιστοιχίζεται
µε το δελτίο παροχής υπηρεσιών που εκδίδεται για το
συγκεκριµένο εξωτερικό ασθενή εξ ονόµατος του
ΕΟΠΥΥ ή του φορέα κοινωνικής ασφάλισης που ανήκει.
4. Στο άρθρο 5 του ν. 3868/2010 προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:
«4. Για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών στις άγονες και νησιωτικές περιοχές διατίθενται
στις Υγειονοµικές Περιφέρειες επιπλέον θέσεις επικουρικού προσωπικού όλων των προβλεπόµενων ειδικοτήτων αντίστοιχες των κενών οργανικών ή άλλων θέσεων
που δε καλύπτονται.Οι ανωτέρω θέσεις κατανέµονται
στους Φορείς και στις ειδικότητες µε Πράξη του Διοικητή
της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας οποτεδήποτε µέσα στο ίδιο έτος.
Για τον ίδιο λόγο επιτρέπεται η παράταση σύµβασης επικουρικού προσωπικού έως έξι (6) µήνες και µέχρι την
κάλυψη των αναγκών από νέα πρόσληψη επικουρικού
προσωπικού.
Στην περίπτωση αδυναµίας κάλυψης της δαπάνης µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού από τους Φορείς
στους οποίους διορίζονται, τη συγκεκριµένη δαπάνη αναλαµβάνει η οικεία Υγειονοµική Περιφέρεια.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄81) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού
Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης της κάθε Δ.Υ.ΠΕ. καταρτίζονται κατάλογοι
επικουρικού προσωπικού, κατά κλάδο, για τους κλάδους
Νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ, ΔΕ Αδελφών Νοσοκόµων, ΥΕ
Τραυµατιοφορέων, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Χειριστών Εµφανιστών, ΔΕ Πληρώµατος Ασθενοφόρου, ΤΕ Φυσιοθεραπείας, ΠΕ ή ΤΕ
Λογοθεραπείας, ΠΕ ή ΤΕ Εργοθεραπείας, ΠΕ Ειδικών
Παιδαγωγών, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και ΤΕ ή ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών, ΠΕ Φαρµακοποιών Ε.Σ.Υ., ΠΕ
Βιοχηµικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΔΕ Βοηθών
Φαρµακείου, ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγων, ΠΕ Ακτινοφυσικών, ΤΕ Μαιών-Μαιευτών, ΔΕ Βρεφονηπιοκόµων και ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ ή ΔΕ
Θεραπευτών Παιδαγωγών, ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού
Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικής, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων, ΔΕ
Προσωπικού Η/Υ, ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών και ΔΕ Τεχνικού
διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Στους καταλόγους αυτούς εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλµατος, όπου απαιτείται.
Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού λαµβάνε-

ται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εµπειρία σε
ποσοστό 60%. Η προτεραιότητα µεταξύ των ανέργων
καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα µητρώα επιδοτούµενων ανέργων του ΟΑΕΔ. Η εµπειρία αποδεικνύεται µε βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα, εφόσον έχει προσφερθεί στο δηµόσιο τοµέα, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή
σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, από βεβαίωση του εργοδότη µε κατάθεση των αντίστοιχων ενσήµων
εργασίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον έχει
προσφερθεί στον ιδιωτικό τοµέα και από βεβαίωση του
οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ενδιαφερόµενος
έχει ιδιωτεύσει. Οι υποψήφιοι που εγγράφονται στους
καταλόγους επικουρικού προσωπικού δεν µπορούν να
παραµείνουν στον κατάλογο πέραν του επόµενου έτους
από το έτος εγγραφής τους.».
6. Η φράση «Ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης των επικουρικών ιατρών είναι υποχρεωτικά ένα (1) έτος και
µπορεί να παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστηµα µόνο εφόσον η θέση προκηρυχθεί εκ νέου και δεν καλυφθεί.» της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 3580/2007 (Α΄ 134) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης των επικουρικών
ιατρών είναι υποχρεωτικά ένα (1) έτος και µπορεί να παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστηµα µόνο εφόσον η
θέση επικουρικού ιατρού προκηρυχθεί εκ νέου και δεν
καλυφθεί. Στην περίπτωση που η θέση επικουρικού ιατρού προκηρυχθεί και καλυφθεί, η θητεία του υπηρετούντος επικουρικού ιατρού παρατείνεται µέχρι την κάλυψη
της θέσης από τον επικουρικό ιατρό που διορίζεται.»
7. Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (Α΄37)
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των
Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. απασχολούνται και ιατροί Γενικής Ιατρικής.»
8. Στο άρθρο 5 του ν. 3868/2010 προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:
«4. Παρατείνεται η θητεία των Επικουρικών Φαρµακοποιών και Βοηθών Φαρµακείου που υπηρετούσαν σε
ΦΠΥΥΚΑ κατά την 31.12.2011, εφόσον οι ανάγκες των
Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται, για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών
από τη λήξη της θητείας τους και µέχρι την κάλυψη των
αναγκών από νέες προσλήψεις επικουρικών Φαρµακοποιών. Επικουρικοί Φαρµακοποιοί που υπηρετούσαν σε
ΦΠΥΥΚΑ κατά την 31.12.2011 αλλά δεν υπηρετούν κατά
τη δηµοσίευση του νόµου, εφόσον οι ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν
να υφίστανται, διορίζονται εκ νέου για χρονικό διάστηµα
έξι (6) µηνών και µέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις επικουρικών Φαρµακοποιών. Σε περίπτωση που έχει λήξει ή λήγει η θητεία επικουρικού Φαρµακοποιού σύµφωνα µε τα ανωτέρω, υφίστανται ανάγκες
στον Φορέα που προσέφερε ή προσφέρει τις υπηρεσίες
του, αλλά ο επικουρικός Φαρµακοποιός που υπηρετούσε
ή υπηρετεί δεν επιθυµεί να παραταθεί η θητεία του ή να
διορισθεί εκ νέου, είναι δυνατόν να διορισθεί άλλος επικουρικός Φαρµακοποιός από το σχετικό κατάλογο που
τηρείται στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ., για χρονικό διάστηµα έξι
(6) µηνών και µέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες
προσλήψεις επικουρικών Φαρµακοποιών.»
9. Ο συντελεστής του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003
(Α΄ 297) διαµορφώνεται από 1.1.2012 σε 0,0052. Το ποσοστό της περίπτωσης ε΄ της παρ. 4 του ανωτέρω άρ-
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θρου και νόµου διαµορφώνεται από 1.1.2012 σε σαράντα
εννέα τοις εκατό (49%).
10. Η δαπάνη των εφηµεριών των Ιατρών του ΕΣΥ που
διενεργήθηκαν το µήνα Δεκέµβριο του έτους 2011 καθ’
υπέρβαση των εγκεκριµένων πιστώσεων, θεωρείται νόµιµη και µπορεί να καταβληθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του έτους 2012. Ο τρόπος πληρωµής τόσο
της ανωτέρω δαπάνης, όσο και αυτών που θα προκαλούνται από τούδε και στο εξής, θα γίνεται µε χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής.
11. Η παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Στα νησιά που δεν έχουν νοσοκοµείο, ο µέχρι τώρα Αναπληρωτής Διοικητής ή ελλείψει αυτού ο Αντιπρόεδρος, µετέχει ως µέλος στο Διοικητικό Συµβούλιο.»
12. Πανεπιστηµιακές Κλινικές και Εργαστήρια, καθώς
και τµήµατα του ΕΣΥ που µετεγκαταστάθηκαν ή εγκαταστάθηκαν στο Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» µπορεί να
στελεχώνονται µε ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και
λοιπό προσωπικό νοσοκοµείων του ΕΣΥ µε µετάταξη
προσωπικού µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από αίτηση του υπαλλήλου
και σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του Νοσοκοµείου «Παπαγεωργίου» και του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. στην οποία υπάγεται το νοσοκοµείο από το
οποίο µετατάσσεται ο υπάλληλος.
13. Οι κατά νόµο ετήσιες αξιολογήσεις των ιατρών ΕΣΥ, καθώς και οι αξιολογήσεις για αναβάθµιση θέσης ή
νέας κρίσης για κάλυψη θέσης, είναι υποχρεωτικές και
υποβάλλονται εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους
για το προηγούµενο έτος, µε ευθύνη του Επιστηµονικού
Συµβουλίου και του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας
προς το Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκοµείου. Οι αξιολογήσεις αυτές περιέχουν υποχρεωτικά
ποσοτικά στοιχεία κλινικού έργου, όπως νοσηλευθέντες,
ηµέρες νοσηλείας µέση διάρκεια νοσηλείας, εξετάσεις,
χειρουργικές ή άλλες επεµβάσεις, άµεση διακίνηση λίστας ασθενών, διαγνωστικές πράξεις, συµµετοχή στην
ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τη χρήση γενοσήµων,
τον ιατρικό φάκελο, τις κωδικοποιήσεις (διαγνώσεων και
ιατρικών πράξεων), την τεκµηριωµένη εξοικονόµηση πόρων και την ικανοποίηση των ασθενών µε έρευνες ποιότητας.
14. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το παραπάνω δεν ισχύει για τους ιατρούς του ΕΣΥ, των οποίων η παραµονή
στην υπηρεσία παρατείνεται µέχρι το 65° έτος της ηλικίας τους.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)
Άρθρο 7
Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 (Α΄134), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 34 παρ. 4 του ν. 3868/
2010 (Α΄129), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι
προµήθειες των φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος, που εντάσσονται στα συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού

Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηµατοδοτούνται από
εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται η σκοπιµότητα των ως άνω προµηθειών και η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ιδίως ο δικαιούχος της προµήθειας, ο φορέας διενέργειας του διαγωνισµού, το αντικείµενο της προµήθειας, το είδος της διαγωνιστικής
διαδικασίας και ο προϋπολογισµός της δαπάνης. Η προµήθεια των εν λόγω ειδών θα γίνεται σύµφωνα µε τις
κείµενες περί Κρατικών Προµηθειών διατάξεις.»
Άρθρο 8
1. Το εδάφιο 2 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3918/
2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρούνται οι περιπτώσεις 3, 4 και 4Α του παρόντος
άρθρου.»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3918/2011,
προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής:
«4Α. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι
προµήθειες των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου
1, που εντάσσονται στα συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται η
σκοπιµότητα των ως άνω προµηθειών και η διενέργεια
των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ιδίως ο δικαιούχος της προµήθειας, ο φορέας διενέργειας του διαγωνισµού, το αντικείµενο της προµήθειας, το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας και ο προϋπολογισµός της δαπάνης. Η προµήθεια
των εν λόγω ειδών θα γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες
περί Κρατικών Προµηθειών διατάξεις.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 9
1. Στο άρθρο 18 του π.δ. 95/2000 (Α΄76) στην παράγραφο 1 η λέξη «Δηµοσίου» αντικαθίσταται από τη λέξη
«ΕΟΠΥΥ».
2. Στο άρθρο 18 του π.δ. 95/2000 (Α΄76) στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 οι περιπτώσεις α΄ και β΄
αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«α. Τµήµα (Υ9α) Περίθαλψης ΕΟΠΥΥ
β. Τµήµα (Υ9β) χρηµατοδότησης ΕΟΠΥΥ».
3. Στο άρθρο 18 του π.δ. 95/2000 (Α΄76) στην παράγραφο 2 στην περίπτωση α΄ προστίθενται υποπεριπτώσεις 5, 6 και 7 ως ακολούθως:
«(5) Η εποπτεία και έλεγχος του ΕΟΠΥΥ.
(6) Η εφαρµογή και τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας.
(7) Εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ασφάλιση της
υγείας.»
4. Στο άρθρο 18 του π.δ. 95/2000 (Α΄76) στην παράγραφο 2 στην περίπτωση β΄ προστίθεται υποπερίπτωση
5 ως εξής:
«(5) Αξιοποίηση των πόρων χρηµατοδότησης του ΕΟΠΥΥ.»
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5. Μεταφέρεται η Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο άρθρο 52 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) στην παράγραφο 2 περίπτωση η΄ προστίθεται περίπτωση γγ΄ ως ακολούθως:
«γγ) Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας. Άρθρο 23 παρ. 1 του
ν.1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ.
5 του ν. 3242/2004». Στο άρθρο 52 του π.δ. 63/2005 (Α΄
98) στην παράγραφο 2 περίπτωση θ΄ η φράση «Γενική
Γραµµατεία Πρόνοιας. Άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 1558/1985,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 5 του
ν. 3242/2004» διαγράφεται.
6. Στο άρθρο 55 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) στην παράγραφο 9 περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση ιδιδ΄ η φράση «Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αντικαθίσταται µε τη φράση «Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
7. Προστίθεται άρθρο 30Α στο π.δ. 368/1989 (Α΄163)
ως εξής:
«Άρθρο 30Α
Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας
Η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας συντονίζει τη δράση
των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες
συγκροτείται, µε σκοπό τη µεθοδικότερη, ουσιωδέστερη
και αποτελεσµατικότερη εκτέλεση του έργου τους.»
8. Προστίθεται άρθρο 30Β στο π.δ. 368/1989 (Α΄163)
ως εξής:
«Άρθρο 30Β
Διάρθρωση – Αρµοδιότητες
1. Τη Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας συγκροτούν
τα εξής Τµήµατα:
α. Τµήµα (Π1α) Οικογένειας και Δηµογραφικής Πολιτικής
β. Τµήµα (Π1β) Προστασίας Παιδιών και Εφήβων
γ. Τµήµα (Π1γ) Προστασίας Ηλικιωµένων.
2. Η αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Προστασίας Οικογένειας αναφέρεται στα θέµατα που κατανέµονται στα
Τµήµατά της ως εξής:
α. Τµήµα (Π1α) Οικογένειας και Δηµογραφικής Πολιτικής
(1) Η χάραξη πολιτικής και κατευθύνσεων για την υιοθεσία ανηλίκων, το θεσµό της ανάδοχης οικογένειας, τις
διακρατικές υιοθεσίες, το δηµογραφικό πρόβληµα, την
προστασία πολυτέκνων και την ανοικτή κοινωνική προστασία της µητρότητας και του κακοποιηµένου ατόµου.
(2) Η µελέτη και διαχείριση θεµάτων προστασίας οικογένειας και δηµογραφικής πολιτικής.
(3) Ο συντονισµός της συνεργασίας των αρµοδίων Υπηρεσιών µε σκοπό την ενιαία χάραξη πολιτικής και εφαρµογής της και την παροχή συµβουλευτικών οδηγιών
σε Δηµόσιες Υπηρεσίες ή Νοµικά Πρόσωπα για θέµατα
αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(4) Η κατάρτιση προγραµµάτων, η εισήγηση για χρηµατοδότηση, η εποπτεία και η αξιολόγηση της εφαρµογής
προγραµµάτων προστασίας οικογένειας τόσο σε εθνικό
επίπεδο όσο και σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(5) Η µέριµνα για την οργάνωση και η παρακολούθηση
της λειτουργίας του θεσµού των οικογενειακών επιδοµάτων, της εφαρµογής του προγράµµατος οικονοµικής

ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών.
(6) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, που υποβάλλονται από Υπηρεσίες και από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και η µελέτη και επεξεργασία
των προτάσεων και εισηγήσεών τους για νέες σύγχρονες µορφές και µεθόδους.
(7) Η εισήγηση προτάσεων για την υιοθέτηση γενικών
ή ειδικών µέτρων, για την αποτελεσµατικότερη απόδοση
των διατιθέµενων πόρων.
(8) Η καταγραφή και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και προγραµµάτων, που αναπτύσσουν Υπηρεσίες
της Περιφέρειας, των Ο.Τ.Α., ως και µη κρατικές Οργανώσεις, περιλαµβανοµένης της συλλογής στατιστικών
στοιχείων για επίσηµη χρήση.
(9) Η παρακολούθηση σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Υπηρεσίες θεµάτων προστασίας οικογένειας, η ενίσχυση µη κρατικών οργανώσεων για αντικείµενα αρµοδιότητας του Τµήµατος και η υποστήριξη της ενίσχυσής
τους από αρµόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(10) Η µελέτη και διαχείριση κάθε θέµατος, που απορρέει από τον Κοινωνικό Χάρτη, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση
Κοινωνικής και Ιατρικής Αντίληψης, ως και λοιπούς Διεθνείς Οργανισµούς.
(11) Η οργάνωση σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες ή ιδιωτικούς φορείς ερευνητικών προγραµµάτων,
σεµιναρίων, συζητήσεων και διαλέξεων.
(12) Η εισήγηση και διαµόρφωση σε συνεργασία µε
άλλα Υπουργεία, οργανισµούς και Υπηρεσίες της ακολουθητέας πολιτικής, της θέσης της Ελλάδας για κάθε
ζήτηµα αρµοδιότητας του Τµήµατος, στα πλαίσια συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνεργασία της
µε άλλα Κράτη - Μέλη ως και αυτής µε άλλους Διεθνείς
Φορείς.
(13) Η συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(14) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δηµιουργία και εφαρµογή από αυτήν προγραµµάτων αγωγής υγείας.
β. Τµήµα (Π1β) Προστασίας Παιδιών και Εφήβων
(1) Η χάραξη πολιτικής και κατευθύνσεων για την προστασία παιδιών και εφήβων.
(2) Η µελέτη και διαχείριση θεµάτων προστασίας παιδιών και εφήβων.
(3) Ο συντονισµός της συνεργασίας των αρµοδίων Υπηρεσιών µε σκοπό την ενιαία χάραξη πολιτικής και εφαρµογής της και η παροχή συµβουλευτικών οδηγιών σε
Δηµόσιες Υπηρεσίες ή Νοµικά Πρόσωπα για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(4) Η κατάρτιση προγραµµάτων, η χρηµατοδότηση, η
εποπτεία και η αξιολόγηση της εφαρµογής προγραµµάτων προστασίας παιδιών και εφήβων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(5) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, που υποβάλλονται από Υπηρεσίες και από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και η µελέτη και επεξεργασία
των προτάσεων και εισηγήσεών τους για νέες σύγχρονες µορφές και µεθόδους.
(6) Η εισήγηση προτάσεων για την υιοθέτηση γενικών
ή ειδικών µέτρων προστασίας παιδιών και εφήβων, για
την αποτελεσµατικότερη απόδοση των διατιθέµενων πόρων.
(7) Η καταγραφή και παρακολούθηση των δραστηριο-
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τήτων και προγραµµάτων, που αναπτύσσουν Υπηρεσίες
της Περιφέρειας, των Ο.Τ.Α. ως και µη κρατικές Οργανώσεις, περιλαµβανοµένης της συλλογής στατιστικών
στοιχείων για επίσηµη χρήση.
(8) Η παρακολούθηση σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Υπηρεσίες θεµάτων προστασίας παιδιών και εφήβων, η ενίσχυση µη κρατικών οργανώσεων για αντικείµενα αρµοδιότητας του Τµήµατος και η υποστήριξη της ενίσχυσής τους από αρµόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(9) Η οργάνωση σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες ή ιδιωτικούς φορείς ερευνητικών προγραµµάτων,
σεµιναρίων, συζητήσεων και διαλέξεων.
(10) Η εισήγηση και διαµόρφωση σε συνεργασία µε
άλλα Υπουργεία, Οργανισµούς και Υπηρεσίες της ακολουθητέας πολιτικής, της θέσης της Ελλάδας για κάθε
ζήτηµα αρµοδιότητας του Τµήµατος, στα πλαίσια συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνεργασία της
µε άλλα Κράτη - Μέλη ως και αυτής µε άλλους Διεθνείς
Φορείς.
(11) Ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας φορέων δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου ή εκδηλώσεων ιδιωτικής κοινωφελούς πρωτοβουλίας και ιδιωτικών επιχειρήσεων που παρέχουν ανάλογες προς τα παραπάνω υπηρεσίες.
(12) Ο έλεγχος, η εποπτεία και η παρακολούθηση εφαρµογής προγραµµάτων και µέτρων που αφορούν στη
σύσταση και λειτουργία Κέντρων Προστασίας Παιδιού,
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιών, Ιδρυµάτων
Προστασίας του βρέφους και της προσχολικής ηλικίας
(Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς), Κέντρων
Παιδικής Μέριµνας, Παιδοπόλεων και Βρεφοκοµείων,
καθώς και λοιπών συναφών δράσεων και εκδηλώσεων.
(13) Η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάρτισης, µεταφοράς, συγχώνευσης, µετατροπής, φορέων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή εκδηλώσεων που ανήκουν στην αρµοδιότητα του Τµήµατος, καθώς και η χωροταξική κατανοµή αυτών.
(14) Η έγκριση των οργανισµών και κανονισµών εσωτερικής λειτουργίας των πιο πάνω φορέων και η εποπτεία και παρακολούθηση της δράσης αυτών.
(15) Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εκδηλώσεων ιδιωτικής κοινωφελούς πρωτοβουλίας ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.
(16) Η συνεργασία µε τα άλλα Τµήµατα για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων, για την εκτέλεση ή επέκταση των εφαρµοζοµένων προγραµµάτων και η εφαρµογή νέων, ως και την κάλυψη των λοιπών αναγκών της
Διεύθυνσης, στον προϋπολογισµό του Υπουργείου ή το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και η επιχορήγηση
από το προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου των διαφόρων φορέων αρµοδιότητας της Διεύθυνσης και η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων αυτών.
(17) Η µέριµνα για την παροχή κάθε φύσεως κοινωνικής προστασίας και φροντίδας προς τις παραπάνω κατηγορίες ατόµων και για την κοινωνική και επαγγελµατική
αποκατάσταση των παιδιών, που αποφοιτούν από Κέντρα Προστασίας Παιδιού, Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιών, Ιδρύµατα Παιδικής Προστασίας, Προγράµµατα Προστασίας και Φροντίδας Παιδιών και λοιπά προγράµµατα πρόνοιας για παιδιά.
(18) Η παρακολούθηση θεµάτων που έχουν σχέση µε
διεθνείς οργανισµούς, διεθνή συνέδρια, καθώς και την
Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας µε την UNICEF.

(19) Η συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(20) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας
και Ασφάλισης της Υγείας για δηµιουργία και εφαρµογή
από αυτήν προγραµµάτων αγωγής υγείας.
(21) Η πρόταση προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την αγορά, µίσθωση, µεταβίβαση, παραχώρηση
χρήσης και εκµίσθωσης ακινήτων από εποπτευόµενους
φορείς αρµοδιότητας του Τµήµατος.
γ. Τµήµα (Π1γ) Προστασίας Ηλικιωµένων
(1) Η χάραξη πολιτικής και κατευθύνσεων για την ανοικτή και κλειστή κοινωνική προστασία ηλικιωµένων.
(2) Η µελέτη και διαχείριση θεµάτων προστασίας ηλικιωµένων.
(3) Ο συντονισµός της συνεργασίας των αρµόδιων Υπηρεσιών µε σκοπό την ενιαία χάραξη πολιτικής και εφαρµογής της και η παροχή συµβουλευτικών οδηγιών σε
Δηµόσιες Υπηρεσίες ή Νοµικά Πρόσωπα για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(4) Η κατάρτιση προγραµµάτων, η χρηµατοδότηση, η
εποπτεία και η αξιολόγηση της εφαρµογής προγραµµάτων προστασίας ηλικιωµένων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(5) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, που υποβάλλονται από Υπηρεσίες και από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και η µελέτη και επεξεργασία
των προτάσεων και εισηγήσεών τους για νέες σύγχρονες µορφές και µεθόδους.
(6) Η εισήγηση προτάσεων για την υιοθέτηση γενικών
ή ειδικών µέτρων προστασίας ηλικιωµένων, για την αποτελεσµατικότερη απόδοση των διατιθέµενων πόρων.
(7) Η καταγραφή και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και προγραµµάτων, που αναπτύσσουν Υπηρεσίες
της Περιφέρειας, των Ο.Τ.Α. ως και µη κρατικές Οργανώσεις, περιλαµβανοµένης της συλλογής στατιστικών
στοιχείων για επίσηµη χρήση.
(8) Η παρακολούθηση σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Υπηρεσίες θεµάτων προστασίας ηλικιωµένων, η ενίσχυση µη κρατικών οργανώσεων για αντικείµενα αρµοδιότητας του Τµήµατος και η υποστήριξη της ενίσχυσής
τους από αρµόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
άλλους Διεθνείς Οργανισµούς.
(9) Η οργάνωση σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες ή ιδιωτικούς φορείς ερευνητικών προγραµµάτων,
σεµιναρίων, συζητήσεων και διαλέξεων.
(10) Η εισήγηση και διαµόρφωση σε συνεργασία µε
άλλα Υπουργεία, Οργανισµούς και Υπηρεσίες της ακολουθητέας πολιτικής, της θέσης της Ελλάδας για κάθε
ζήτηµα αρµοδιότητας του Τµήµατος, στα πλαίσια συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνεργασία της
µε άλλα Κράτη - Μέλη ως και αυτής µε άλλους Διεθνείς
Φορείς.
(11) Ο καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων
της παροχής κάθε προστασίας, περίθαλψης γενικά.
(12) Η χωροταξική κατανοµή και ο καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων σύστασης και οργάνωσης
των επί µέρους φορέων προστασίας ηλικιωµένων και η
µέριµνα για την κατάρτιση και έγκριση των οργανισµών
αυτών.
(13) Η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάργησης, µεταφοράς, συγχώνευσης, µετατροπής φορέων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στην
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αρµοδιότητα του Τµήµατος, καθώς και η χωροταξική κατανοµή αυτών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και η εφαρµογή νέων µεθόδων και τεχνικών για την
ανάπτυξή τους.
(14) Ο προγραµµατισµός στην ανάπτυξη υποδοµής, η
έγκριση σκοπιµότητας εκτέλεσης έργων στον τοµέα αυτό και η παρακολούθηση υλοποίησης των προγραµµάτων.
(15) Ο καθορισµός των όρων και προδιαγραφών σύστασης µονάδων κοινωνικής πρόνοιας αρµοδιότητας του
τµήµατος.
(16) Η µέριµνα για την παροχή κάθε φύσης ενίσχυσης
για τους ηλικιωµένους.
(17) Η έγκριση των οργανισµών και κανονισµών εσωτερικής λειτουργίας των φορέων προστασίας ηλικιωµένων και η εποπτεία και παρακολούθηση της δράσης αυτών.
(18) Ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας ιδιωτικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε ηλικιωµένους.
(19) Η υλοποίηση των προγραµµάτων ίδρυσης και ανάπτυξης µονάδων κοινωνικής προστασίας ηλικιωµένων,
καθώς και ο προσδιορισµός της διασύνδεσής τους µε νοσοκοµειακές µονάδες.
(20) Η εποπτεία και παρακολούθηση του έργου και της
λειτουργίας των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
και ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και
των οίκων Ευγηρίας, καθώς και ο καθορισµός της οικονοµικής ενίσχυσης αυτών.
(21) Η έκδοση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, καθώς και η παρακολούθηση και εποπτεία των παρεχόµενων υπηρεσιών από αυτά. Επίσης η
µέριµνα για την έκδοση γνωµοδοτήσεων περί δανειοδότησής τους, καθώς και ο καθορισµός του τιµολογίου περίθαλψης.
(22) Η σύναψη συµβάσεων µε ιδιωτικού δικαίου Οίκους
Ευγηρίας ή ανάλογες ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και η µέριµνα για την εισαγωγή ηλικιωµένων στις
κατά τα ανωτέρω συµβατικές κλίνες.
(23) Η πρόταση προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την αγορά, µίσθωση, µεταβίβαση, παραχώρηση
χρήσης και εκµίσθωσης ακινήτων από εποπτευόµενους
φορείς αρµοδιότητας του τµήµατος.
(24) Η σύναψη συµβάσεων µε Ερευνητικά Κέντρα Δηµόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Ανώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης και η µέριµνα για
την παρακολούθηση των εκπονουµένων ερευνών.
(25) Η συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(26) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δηµιουργία και εφαρµογή από αυτήν προγραµµάτων αγωγής υγείας.
Διάρθρωση – Αρµοδιότητες Διεύθυνσης (Π2) Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης
1. Τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης συγκροτούν τα εξής Τµήµατα:
α. Τµήµα (Π2α) Προστασίας Ευπαθών Οµάδων
β. Τµήµα (Π2β) Κοινωνικής Προστασίας
γ. Τµήµα (Π2γ) Εθελοντισµού και Πιστοποίησης Φορέων
δ. Τµήµα (Π2δ) Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο.

Συνιστάται µία θέση Προϊσταµένου του Τµήµατος αυτού κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού
- Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων ή ΠΕ Οικονοµικού ή ΠΕ Νοµικής ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
2. Η αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης αναφέρεται στα θέµατα, που κατανέµονται στα Τµήµατά της, ως εξής:
α. Τµήµα (Π2α) Προστασίας Ευπαθών Οµάδων
(1) Η µελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρµογής προγραµµάτων και λήψη µέτρων κοινωνικής προστασίας ατόµων ή οµάδων ατόµων, που περιέρχονται σε
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, συνεπεία θεοµηνιών και
άλλων απρόβλεπτων γεγονότων.
(2) Η µελέτη και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών
των εφοδίων εκτάκτων αναγκών, διαλογής και επισκευής του υλικού αυτού, σε συνεργασία µε τις Διευθύνσεις
Τεχνικών Υπηρεσιών και Προµηθειών (Κρατική Αποθήκη
Υλικού).
(3) Η µελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρµογής προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας ή οικονοµικής ενίσχυσης των οικονοµικά αδυνάτων, των κοινωνικά απροσάρµοστων (επαιτών - αλητών) και των παλιννοστούντων οµογενών και επαναπατριζόµενων Ελλήνων
(εµφυλίου πολέµου) και των Ελλήνων µεταναστών, ( καθώς και αυτών που προσφεύγουν στην Ελλάδα από άλλες χώρες συνεπεία βίαιων γεγονότων ή άλλων λόγων
ανάγκης) και άλλων ευπαθών οµάδων πληθυσµού.
(4) Η µελέτη των αιτιών και των διαστάσεων της φτώχειας. Η µελέτη και εισήγηση µέτρων για την αντιµετώπιση της φτώχειας.
(5) Η εισήγηση συγκέντρωσης εξειδικευµένων στατιστικών στοιχείων κατά την απογραφή του πληθυσµού.
(6) Η συνεργασία µε Διεθνείς Οργανώσεις για θέµατα
αντιµετώπισης της φτώχειας.
(7) Η εκτέλεση των αποφασισθέντων µέτρων για την
πρόληψη και αντιµετώπιση της φτώχειας.
(8) Ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων παροχής κοινωνικής προστασίας στα ανωτέρω άτοµα ή οµάδες ατόµων, σε συνδυασµό µε υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κοινωνικό Χάρτη, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Κοινωνικής και Ιατρικής Αντίληψης, ως και λοιπούς
Διεθνείς Οργανισµούς.
(9) Η αξιολόγηση προτάσεων του Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης Διοίκησης για τη διαπίστωση της ανάγκης λήψης γενικών ή ειδικών µέτρων για την εξασφάλιση κατάλληλης κατοικίας σε οικογένειες, οι οποίες στερούνται στέγης ή διαβιούν µε δυσµενείς συνθήκες και
βρίσκονται σε οικονοµική αδυναµία να εξασφαλίσουν
κατοικία µε δικά τους µέσα και η κατάρτιση και παρακολούθηση προγραµµάτων της στεγαστικής συνδροµής.
(10) Η µέριµνα για στεγαστική αποκατάσταση θεοµηνιοπλήκτων οικογενειών, που δεν περιλαµβάνονται στα
προγράµµατα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
(11) Η µέριµνα για την τακτοποίηση εκκρεµών ατοµικών ή συλλογικών υποθέσεων οικογενειών, που προσέφυγαν στην Ελλάδα, συνεπεία πολεµικών γεγονότων,
διεθνών συνθηκών, αυτών που υπάγονται στην εποπτεία
του Ύπατου Αρµοστή του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών
ως και κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
(12) Η παραποµπή θεµάτων για γνωµοδότηση στο
Συµβούλιο Κοινωνικής Κατοικίας και Αξιοποίησης Περιουσίας.
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(13) Η χορήγηση βεβαιώσεων περί µη ανακλήσεως του
οριστικού τίτλου κυριότητας (παραχωρητηρίου) σε αποκατασταθέντες πρόσφυγες και κάθε είδους αλληλογραφία, που προκύπτει από την υποβολή αιτήσεων και ερωτηµάτων πολιτών και Υπηρεσιών.
(14) Εκδίκαση προσφυγών του άρθρου 8 του ν.
3200/1955 (Α΄ 97) (άρθρο 1 παρ. 2 ν. 2503/1997, (Α΄107).
(15) Η παρακολούθηση της πορείας των εκτελούµενων έργων στέγασης.
(16) Η παρακολούθηση των Ειδικών Λογαριασµών της
Διεύθυνσης και η διακίνηση αυτών. Η κατάρτιση συµβάσεων ειδικών χρηµατοδοτήσεων και η παρακολούθηση
εκτέλεσης αυτών.
(17) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται από
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
(18) Η συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(19) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δηµιουργία και εφαρµογή από αυτή προγραµµάτων αγωγής υγείας.
β. Τµήµα (Π2β) Κοινωνικής Προστασίας
(1) Η µελέτη και συµβολή στη διαµόρφωση και τον
προσδιορισµό του αντικειµένου εργασίας των κοινωνικών λειτουργών στους διαφόρους τοµείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.
(2) Η συµµετοχή στην εκτίµηση κοινωνικών αναγκών
και στο σχεδιασµό µέτρων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, στην εφαρµογή των οποίων χρησιµοποιούνται οι υπηρεσίες του κοινωνικού λειτουργού.
(3) Ο καθορισµός των όρων και περιορισµών σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιακών µονάδων
Κοινωνικής Εργασίας στους διαφόρους τοµείς παροχής
κοινωνικών υπηρεσιών, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
Υπηρεσίες του Υπουργείου.
(4) Η έγκριση κανονισµού λειτουργίας υπηρεσιακών
µονάδων Κοινωνικής Εργασίας.
(5) Η συµβολή στη σύσταση νέων ή προτύπων υπηρεσιακών µονάδων.
(6) Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων
και πληροφοριών από την ελληνική και διεθνή πρακτική
αναφορικά µε τους τρόπους και τα χρησιµοποιούµενα
µέσα για την ανάπτυξη και προαγωγή της Κοινωνικής
Εργασίας.
(7) Η µελέτη, η έκδοση κανονιστικών πράξεων και ο
καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των φιλανθρωπικών ή κοινωφελών φορέων ιδιωτικής πρωτοβουλίας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα
άλλων Διευθύνσεων της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας,
ως και η χορήγηση άδειας λειτουργίας των φορέων αυτών.
(8) Η εποπτεία και παρακολούθηση της δραστηριότητας των ανωτέρω φορέων και η παροχή σε αυτούς κατευθυντηρίων οδηγιών, για την ορθολογικότερη κατανοµή και χρησιµοποίηση των κοινωνικών πόρων, που διακινούν και ο καθορισµός του ύψους της οικονοµικής ενίσχυσής τους.
(9) Η σύσταση ερανικών επιτροπών και η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, ως και φιλανθρωπικών και
λαχειοφόρων αγορών.
(10) Η κατανοµή του προϊόντος του Ειδικού Κρατικού
Λαχείου και η παρακολούθηση της αξιοποίησης των πι-

στώσεων που διατίθενται για σκοπούς Κοινωνικής Αντίληψης.
(11) Η συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(12) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δηµιουργία και εφαρµογή από αυτήν προγραµµάτων αγωγής υγείας.
γ. Τµήµα (Π2γ) Εθελοντισµού και Πιστοποίησης Φορέων
(1) Ο σχεδιασµός, η προώθηση και υλοποίηση, µέσω
των πρωτοβάθµιων, δευτεροβάθµιων και τριτοβάθµιων
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), που αποτελούν είτε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είτε σωµατεία ή συλλόγους, προγραµµάτων που αφορούν την υγεία και κοινωνική φροντίδα.
(2) Η τήρηση ειδικού µητρώου πρωτοβάθµιων, δευτεροβάθµιων και τριτοβάθµιων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σωµατεία ή συλλόγους, που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της υγείας και της κοινωνικής
φροντίδας και έχουν ως αντικείµενο κυρίως την εθελοντική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς άτοµα ή οµάδες πληθυσµού.
(3) Η τήρηση των ειδικών µητρώων για τις οργανώσεις
εθελοντικού χαρακτήρα.
(4) Η εξέταση των σχεδίων, υποµνηµάτων και των εκθέσεων προόδου που υποβάλλουν οι οργανώσεις αναφορικά µε την εκτέλεση προγραµµάτων που έχουν αναλάβει.
(5) Η συνεργασία µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, άλλων Υπουργείων,
αρχών του εξωτερικού, φορέων του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, για την επίτευξη των σκοπών του και ιδιαίτερα µε το Τµήµα Αιµοδοσίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
(6) Η συµµετοχή σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών.
(7) Ο καθορισµός προϋποθέσεων για εγγραφή οργάνωσης στο ειδικό µητρώο.
(8) Η µελέτη και συµβολή στη λήψη µέτρων για την ανάπτυξη και προαγωγή της εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών στον τοµέα κοινωνικής πρόνοιας.
(9) Ο συντονισµός των δραστηριοτήτων των φορέων
εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας και παροχή κατευθύνσεων για ορθολογικότερη:
α) αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού (προσέλκυση, επιλογή και εκπαίδευση εθελοντών) και
β) χρησιµοποίηση των διαχειριζόµενων από αυτούς
κοινωνικών πόρων.
(10) Ο καθορισµός ηθικών κινήτρων - τιµητικών διακρίσεων για εθελοντικές δραστηριότητες και κάθε άλλη
σχετική µε το θέµα αρµοδιότητα.
(11) Ο καθορισµός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας,
κριτηρίων και στοιχείων για την ειδική πιστοποίηση ή άρση αυτής προνοιακών φορέων, ως και κάθε σχετικής λεπτοµέρειας.
(12) Η τήρηση Εθνικού Μητρώου κάθε ιδιωτικού φορέα
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχει υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας.
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(13) Η έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης ως ειδικώς
πιστοποιηµένων προνοιακών φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
(14) Η συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(15) Ο χειρισµός και κάθε άλλου σχετικού µε τις προαναφερόµενες αρµοδιότητες θέµατος.
δ. Τµήµα (Π2δ) Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο.
Ως αρµοδιότητα του Τµήµατος ορίζεται η µελέτη, η κατάρτιση και η παρακολούθηση των προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας και οικονοµικής ενίσχυσης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Το Τµήµα διαρθρώνεται σε τέσσερα Γραφεία, ως εξής:
αα) Γραφείο Σχεδιασµού, ββ) Γραφείο Υλοποίησης, γγ)
Γραφείο Αξιολόγησης και Ελέγχου, δδ) Γραφείο Εποπτείας Συστήµατος Διαχείρισης Αιτηµάτων Στέγασης. Το
Τµήµα Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο
στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας κλάδου ΠΕ
Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού (7), ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (3), ΠΕ Οικονοµικού ή
ΠΕ Νοµικής ή ΠΕ Διοικητικού -Οικονοµικού ή ΠΕ Διοικητικού (2) και οι θέσεις καλύπτονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Διάρθρωση - Αρµοδιότητες Διεύθυνσης (Π3) Προστασίας Ατόµων µε Αναπηρίες
1. Τη Διεύθυνση Προστασίας Ατόµων µε Αναπηρίες
συγκροτούν τα εξής Τµήµατα:
α. Τµήµα (Π3α) Οργάνωσης και λειτουργίας δοµών και
προγραµµάτων ανοικτής κοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης.
β. Τµήµα (Π3β) Οργάνωσης και λειτουργίας δοµών και
προγραµµάτων αυξηµένης φροντίδας.
γ. Τµήµα (Π3γ) Προσβασιµότητας και Πληροφόρησης
Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ).
2. Η αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Προστασίας Ατόµων
µε Αναπηρίες αναφέρεται στα θέµατα που κατανέµονται
στα Τµήµατά της, ως εξής:
α. Τµήµα (Π3α) Οργάνωσης και λειτουργίας δοµών και
προγραµµάτων ανοικτής κοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης.
(1) Η έρευνα των προβληµάτων, η διαπίστωση του µεγέθους αυτών, η µελέτη και η επεξεργασία των νέων
σύγχρονων µορφών και µεθόδων κοινωνικής φροντίδας
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και χρονίως πασχόντων
και η κατάρτιση σχετικών προγραµµάτων.
(2) Η συνεργασία, έγκριση και παρακολούθηση εφαρµογής προγραµµάτων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή
άλλους Διεθνείς Οργανισµούς.
(3) Η εποπτεία και παρακολούθηση των εφαρµοζόµενων προγραµµάτων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και
χρονίως πάσχοντες και η λήψη µέτρων για βελτίωση αυτών των προγραµµάτων.
(4) Ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για την
παροχή πάσης φύσεως ενίσχυση στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες.
(5) Η εποπτεία και παρακολούθηση του έργου και της
λειτουργίας φορέων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και
χρονίως πάσχοντες, καθώς και ο καθορισµός της οικονοµικής ενίσχυσης αυτών.
(6) Η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάργησης, µεταφοράς, συγχώνευσης, µετατροπής πάσης φύσεως φορέων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και
χρονίως πάσχοντες και η χωροταξική κατανοµή τους.

(7) Ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής προστασίας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες.
(8) Ο προγραµµατισµός και η οργάνωση σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες, κρατικούς και ιδιωτικούς
φορείς, ερευνητικών προγραµµάτων, σεµιναρίων, συζητήσεων, διαλέξεων.
(9) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, που υποβάλλονται από κρατικούς ή ιδιωτικούς
φορείς προνοιακού χαρακτήρα αρµοδιότητας του Τµήµατος µε στόχο την ενηµέρωσή του και τη βελτίωση τυχόν δυσλειτουργιών τους.
(10) Η σύναψη συµβάσεων µε ερευνητικά κέντρα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή εκπαιδευτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και η µέριµνα για την παρακολούθηση των εκπονούµενων ερευνών.
(11) Η εφαρµογή, παρακολούθηση και εποπτεία καινοτοµικών προγραµµάτων, που εφαρµόζονται πειραµατικά
και η εξαγωγή συµπερασµάτων.
(12) Η οργάνωση και παρακολούθηση όλων των προγραµµάτων οικονοµικής φύσεως για τα οποία έχει αρµοδιότητα το Τµήµα.
(13) Η τήρηση βάσεως δεδοµένων των επιδοτουµένων
ατόµων αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(14) Η επιχορήγηση από τις πιστώσεις του Ειδικού
Κρατικού Λαχείου σε φορείς αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(15) Η συνεργασία για θέµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες και χρονίως πασχόντων µε φορείς Πρώτου, Δεύτερου και Τρίτου Βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
(16) Η µελέτη σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η εκπόνηση, έγκριση και παρακολούθηση εφαρµογής από ιδρύµατα και άλλους φορείς, αρµοδιότητας της
Διεύθυνσης, προγραµµάτων προεπαγγελµατικής και επαγγελµατικής κατάρτισης και ένταξης στην παραγωγική διαδικασία µε στόχο την αλληλοαποδοχή και την κοινωνική και επαγγελµατική αποκατάσταση των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες και χρονίως πασχόντων.
(17) Η, µετά από συνεργασία µε τα άλλα Τµήµατα της
Διεύθυνσης, ένταξη έργων στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ή σε άλλα προγράµµατα (Ευρωπαϊκή Ένωση,
κ.λπ.).
(18) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δηµιουργία και εφαρµογή από αυτήν προγραµµάτων αγωγής υγείας.
(19) Η συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
β. Τµήµα (Π3β) Οργάνωσης και λειτουργίας δοµών και
προγραµµάτων αυξηµένης φροντίδας.
(1) Η έρευνα των προβληµάτων, η διαπίστωση του µεγέθους αυτών, η µελέτη και η επεξεργασία των νέων
σύγχρονων µορφών και µεθόδων κοινωνικής φροντίδας
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και χρονίως πασχόντων
και η κατάρτιση σχετικών προγραµµάτων.
(2) Η συνεργασία, έγκριση και παρακολούθηση εφαρµογής προγραµµάτων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή
άλλους Διεθνείς Οργανισµούς.
(3) Η εποπτεία και παρακολούθηση των εφαρµοζοµένων προγραµµάτων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και
χρονίως πάσχοντες και η λήψη µέτρων για βελτίωση αυτών των προγραµµάτων.
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(4) Η εποπτεία και παρακολούθηση του έργου και της
λειτουργίας φορέων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και
χρονίως πάσχοντες, καθώς και ο καθορισµός της οικονοµικής ενίσχυσης αυτών.
(5) Η συνεργασία και παρακολούθηση του έργου και
της λειτουργίας του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών και του
Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, καθώς και ο καθορισµός της οικονοµικής ενίσχυσης αυτών.
(6) Η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάργησης, µεταφοράς, συγχώνευσης, µετατροπής πάσης φύσεως φορέων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και
χρονίως πάσχοντες και η χωροταξική κατανοµή τους.
(7) Ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής προστασίας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες.
(8) Η ανάπτυξη µονάδων περίθαλψης σε ιδρύµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος και καθορισµός νοσηλίου σε
αυτές σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
(9) Ο προγραµµατισµός και η οργάνωση σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες, κρατικούς και ιδιωτικούς
φορείς, ερευνητικών προγραµµάτων, σεµιναρίων, συζητήσεων, διαλέξεων.
(10) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών
στοιχείων, που υποβάλλονται από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς προνοιακού χαρακτήρα αρµοδιότητας του
Τµήµατος µε στόχο την ενηµέρωσή του και τη βελτίωση
τυχόν δυσλειτουργιών τους.
(11) Η σύναψη συµβάσεων µε ερευνητικά κέντρα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή εκπαιδευτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και η µέριµνα για την παρακολούθηση των εκπονουµένων ερευνών.
(12) Η εφαρµογή, παρακολούθηση και εποπτεία καινοτοµικών προγραµµάτων, που εφαρµόζονται πειραµατικά
και η εξαγωγή συµπερασµάτων.
(13) Η οργάνωση και παρακολούθηση όλων των προγραµµάτων οικονοµικής φύσεως για τα οποία έχει αρµοδιότητα το Τµήµα.
(14) Η επιχορήγηση από τις πιστώσεις του Ειδικού
Κρατικού Λαχείου σε φορείς αρµοδιότητας του Τµήµατος.
(15) Η συνεργασία για θέµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες και χρονίως πασχόντων µε φορείς του Πρώτου,
Δεύτερου και Τρίτου Βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
(16) Η, µετά από συνεργασία µε τα άλλα Τµήµατα της
Διεύθυνσης, ένταξη έργων στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ή σε άλλα προγράµµατα (Ευρωπαϊκή Ένωση,
κ.λπ.).
(17) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δηµιουργία και εφαρµογή από αυτήν προγραµµάτων αγωγής υγείας.
(18) Η συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος.
γ. Τµήµα (Π3γ) Προσβασιµότητας και Πληροφόρησης
Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ).
(1) Η µέριµνα για την καταγραφή των υφιστάµενων
προβληµάτων προσβασιµότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα ΑµεΑ (υπαλλήλους και εξυπηρετούµενους
πολίτες) στους χώρους που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους οι υπηρεσίες του Υπουργείου ή οι εποπτευόµενοι από αυτήν φορείς, οι οποίοι δεν έχουν συστήσει

µονάδα για ΑµεΑ.
(2) Η µελέτη και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων
διοικητικών και νοµοθετικών µέτρων εκτέλεσης έργων εξασφάλισης της προσβασιµότητας και λοιπών διευκολύνσεων των πιο πάνω ατόµων, όπως της εύκολης προσέγγισης (χώροι στάθµευσης, πεζοδρόµια), εισόδου και
κίνησης εντός των κτιρίων που λειτουργούν υπηρεσίες
και φορείς αρµοδιότητας του Υπουργείου (θύρες, διάδροµοι, ανελκυστήρες) δηµιουργίας των απαραίτητων
προϋποθέσεων για την ανεµπόδιστη εξυπηρέτηση από
τους αρµόδιους υπαλλήλους, µε συµβατικές και σύγχρονες µεθόδους (κατάλληλες θυρίδες συναλλαγής, εξυπηρέτηση από ένα σηµείο, πρόσβαση σε εφαρµογές ηλεκτρονικής διοίκησης για πληροφόρηση και εξυπηρέτηση), και για τη διευκόλυνσή τους στη χρήση των ψυκτών
νερού, των τηλεφώνων για το κοινό και διαµόρφωση χώρων υγιεινής.
(3) Η προώθηση, κατεύθυνση και συντονισµός των ενεργειών, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος
των εκτελούµενων έργων, για την εφαρµογή των πιο πάνω µέτρων και την άµεση συµµόρφωση προς τις υφιστάµενες υποχρεώσεις που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.
(4) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών (όπως για τη
διαµόρφωση κτιρίων και την προµήθεια εξοπλισµού), τεχνικών δελτίων έργου, αρχιτεκτονικών και λοιπών µελετών, επιχειρησιακών προγραµµάτων δράσης και προϋπολογισµού δαπάνης, για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων προσβασιµότητας και λοιπών διευκολύνσεων των ατόµων ΑµεΑ, στους χώρους που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους υπηρεσίες του Υπουργείου ή των εποπτευοµένων από αυτό φορέων.
(5) Η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας
και της νοµοθεσίας στα πιο πάνω θέµατα και η µέριµνα
για την εισαγωγή και εφαρµογή από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου και των εποπτευοµένων φορέων, ανάλογων
µεθόδων και πρακτικών.
(6) Η συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και µε άλλους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:
- για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, στοιχείων, τεχνογνωσίας και την αµοιβαία συνδροµή στα παραπάνω θέµατα,
- για την ανάπτυξη προσβάσιµων κέντρων πληροφόρησης των παραπάνω ατόµων, την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων του Υπουργείου και των πολιτών στην κατανόηση των αναγκών και των δικαιωµάτων
των ατόµων µε αναπηρία,
- για την κωδικοποίηση της σχετικής νοµοθεσίας που
αφορά στα άτοµα αυτά.
(7) Η συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέµατα αρµοδιότητας του τµήµατος.
(8) Η τήρηση ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων
των κοινωνικών και προνοιακών επιδοµάτων, σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Στο µητρώο αυτό καταχωρούνται οι δικαιούχοι του Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του επιδόµατος απόλυτης αναπηρίας, της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων, της προνοιακής σύνταξης, του επιδόµατος ανεργίας, του επιδόµατος στήριξης ειδικών κατηγοριών ανέργων, των οικογενειακών επιδοµάτων του ΟΑΕΔ και
των επιδοµάτων µητρότητας, των οικογενειακών επιδοµάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες και της
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εφάπαξ παροχής, της ισόβιας σύνταξης πολυτέκνων,
των επιδοµάτων ασθενείας, των επιδοµάτων ατόµων µε
αναπηρίες, του επιδόµατος ενοικίου, των οικογενειακών
επιδοµάτων από το Δηµόσιο και των οικογενειακών επιδοµάτων συνταξιούχων από τα ασφαλιστικά ταµεία.
Οι Οργανισµοί α` και β` βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ΕΛΤΑ, ο ΟΓΑ, ο ΟΑΕΔ, ο ΟΕΚ και όλα τα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν
όλα τα επί µέρους στοιχεία που τηρούν για τους δικαιούχους τους σε ηλεκτρονική µορφή και αν δεν υπάρχει σε
έντυπη µορφή.
Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η έκταση εφαρµογής του
µητρώου ανάλογα µε τους δικαιούχους και το είδος της
παροχής, ο χρόνος και τα όργανα της καταγραφής, ο
τρόπος και η διαδικασία που θα τηρηθεί, η ένταξη των
στοιχείων σε διαδραστική ηλεκτρονική βάση δεδοµένων,
ώστε να διευκολύνονται οι έλεγχοι, οι όροι και οι φορείς
Ή9 ΧΡήσΓΙ9 του µητρώου, η διαδικασία πληρωµής των
παροχών µέσω τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων, η ηµεροµηνία κατά την οποία η πληρωµή των παροχών και
επιδοµάτων θα πραγµατοποιείται µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή από τα ΕΛΤΑ, η έναρξη εφαρµογής, τα επί
µέρους στοιχεία που θα καταχωρούνται στο µητρώο ανά
δικαιούχο και είδος παροχής, η υποχρέωση φορέων και
δικαιούχων για υποβολή των απαιτούµενων στοιχείων, η
συνεργασία µε τους ΟΤΑ α` και β` βαθµού και κάθε άλλο
σχετικό θέµα. Με την ίδια απόφαση δύναται να εντάσσονται στο µητρώο και άλλες παροχές που χορηγούνται από το κράτος και οι δικαιούχοι αυτών.
Αρµοδιότητες Τµήµατος (Π4) Προσωπικού Φορέων
Πρόνοιας
(1) Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθµητική σύνθεση και τις αριθµητικές µεταβολές του ανωτέρω προσωπικού και η πρόβλεψη της αριθµητικής εξέλιξής του.
(2) Ο προγραµµατισµός των αναγκών σε ανθρώπινο
δυναµικό όλων των εποπτευόµενων νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας
του Ε.Κ.Κ.Α., Ε.Ι.Κ. και Κ.Ε.Α.Τ. και των νοµικών προσώπων του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας και
η κατανοµή του σε κλάδους, βαθµούς και ειδικότητες σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις.
(3) Η έκδοση αποφάσεων προκήρυξης πλήρωσης θέσεων και η έγκριση για την πρόσληψη υπαλλήλων στους
εποπτευόµενους φορείς ως και η έγκριση, η έκδοση απόφασης µετάταξης ή απόσπασης σύµφωνα µε τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις και ο προσδιορισµός των αµοιβών του προσωπικού των κατασκηνώσεων.
(4) Ο χειρισµός και κάθε άλλου σχετικού µε τις προαναφερόµενες αρµοδιότητες θέµατος.
(5) Η παροχή οδηγιών σε µισθολογικά θέµατα και θέµατα εφαρµογής διατάξεων νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και κοινών αποφάσεων.
(6) Ο διορισµός διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων
και µελών Διοικητικών Συµβούλιων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου Ε.Κ.Κ.Α., Ε.Ι.Κ., Κ.Ε.Α.Τ. που εποπτεύονται από τις διευθύνσεις και τα τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.
(7) Η έκδοση αποφάσεων σύστασης επιτροπών και οµάδων εργασίας για θέµατα αρµοδιότητας του Γενικού

Γραµµατέα Πρόνοιας και των διευθύνσεων και τµηµάτων
της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.
(8) Η διαχείριση των αρχείων του προσωπικού των φορέων κοινωνικής φροντίδας που καταργήθηκαν µε το
ν. 3106/2003.»
9. Στη Διεύθυνση Προστασίας Ατόµων µε Αναπηρίες
προΐσταται υπάλληλος των κλάδων: ΠΕ Κοινωνιολόγων
ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ή ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονοµικού.
Στα Τµήµατα α΄ και β΄ της Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ή ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονοµικού, ή
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
Στο Τµήµα γ΄: ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Μηχανικών, ή
ΠΕ Ψυχολόγων και αν δεν υφίσταται υπάλληλος των ανωτέρω κλάδων δύναται να προΐσταται υπάλληλος του
κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
10. Στη Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονοµικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης.
Στο Τµήµα α΄: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονοµικού, ή ΠΕ
Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης.
Στο Τµήµα β΄: ΠΕ Διοκητικού, ή ΠΕ Οικονοµικού, ή ΠΕ
Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ή ΠΕ Παιδαγωγικής, ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
Στο Τµήµα γ΄: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονοµικού, ή ΠΕ
Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης , ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
11. Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονοµικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης.
Στο Τµήµα α΄: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονοµικού, ή ΠΕ
Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
Στο Τµήµα β΄: ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονοµικού, ή ΠΕ
Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
Στο Τµήµα γ΄: ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Διοικητικού, ή
ΠΕ Οικονοµικού, ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ή ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας.
Στο Τµήµα δ΄: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Διοικητικού- Οικονοµικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων, ή ΠΕ Οικονοµικού, ή ΠΕ Νοµικής, ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
12. Στο Τµήµα Προσωπικού Φορέων Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας προΐσταται υπάλληλος των
κλάδων: ΠΕ Διοικητικού, ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ή
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.
13. Προστίθεται άρθρο 30Γ στο π.δ. 368/1989 (Α΄163)
ως εξής:
«Άρθρο 30Γ
Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών
1. Συνιστάται Αυτοτελές Τµήµα «Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών», που υπάγεται στον Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας. Αποστολή του Τµήµατος είναι η επίτευξη
των στόχων της Σύµβασης για την προστασία των παιδιών και η συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία
που υπογράφηκε στη Χάγη στις 29.5.1993 και κυρώθηκε
µε το ν. 3765/2009 (Α΄101).
2. Οι αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος καθορί-
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ζονται από τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του Άρθρου Πρώτου του ν. 3765/2009 (Α΄ 101).
3. Το Αυτοτελές Τµήµα «Κεντρική Αρχή Διακρατικών
Υιοθεσιών» στελεχώνεται από υπηρετούντες υπαλλήλους των κλάδων: α) Έναν (1) ΠΕ Διοικητικού, β) έναν
(1) ΠΕ Μεταφραστών-Διερµηνέων, γ) έναν (1) ΠΕ Στατιστικής, δ) έναν (1) ΠΕ Ψυχολόγων, ε) έναν (1) ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, στ) έναν (1) ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, η) δύο, (2) ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και θ) έναν (1)
ΤΕ Διοικητικού.
Συνιστάται µια θέση Προϊσταµένου του Τµήµατος αυτού κατηγορίας ΠΕ, στην οποία ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ των παραπάνω κλάδων.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας µπορεί να συγκροτούνται επιτροπές ή οµάδες εργασίας από
ειδικούς εµπειρογνώµονες (όπως νοµικούς και κοινωνικούς επιστήµονες) και στελέχη του Δηµοσίου, νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και από ιδιώτες µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.1579/1985 (Α΄ 217)
για την υποβοήθηση του Αυτοτελούς Τµήµατος «Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών» και µε τη µελέτη ειδικών θεµάτων ή προβληµάτων που έχουν σχέση µε τις
αρµοδιότητες του.»
14. Οι οργανικές θέσεις και το πάσης φύσεως µόνιµο
προσωπικό που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί στις διευθύνσεις και τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας
και στην Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών, κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µεταφέρονται αυτοδικαίως µε την οργανική θέση τους, την κατηγορία, τον
κλάδο, το βαθµό και την ειδικότητα που κατέχουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
15. Το µόνιµο προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς
θέσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το προσωπικό ΙΔΑΧ που οµοίως κατέχει προσωποπαγείς θέσεις, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος,
διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες µεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε την ίδια εργασιακή σχέση, ίδια κατηγορία, κλάδο,
βαθµό και ειδικότητα.
16. Η αυτοδίκαιη µεταφορά των οργανικών και πάσης
φύσεως προσωποπαγών θέσεων και του προσωπικού
που τις κατέχει, πραγµατοποιείται µε απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
17. Όσοι υπάλληλοι κατέχουν θέσεις ευθύνης, κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, διατηρούν τις θέσεις
ευθύνης τους για το υπόλοιπο της θητείας τους και πάντως όχι πέραν της τετραετίας.
18. Υπάλληλοι, οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους µε απόσπαση
στις διευθύνσεις και τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης
Πρόνοιας, συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους µε απόσπαση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις διευθύνσεις και τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, για όσο χρονικό διάστηµα ορίζουν οι αποφάσεις µε τις οποίες αποσπάστηκαν. Οι υπάλληλοι αυτοί µπορούν µε αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός ενός έτους στη Διεύθυνση Προσωπικού
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
να µεταφέρονται µαζί µε την οργανική τους θέση στις διευθύνσεις και τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοι-

ας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
19. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού
που µεταφέρεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θεωρείται ως πραγµατική υπηρεσία για
όλα τα θέµατα της υπηρεσιακής και µισθολογικής του
κατάστασης και εξέλιξης. Το προσωπικό που µεταφέρεται µε τις παρούσες διατάξεις στο Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη στελέχωση των διευθύνσεων και τµηµάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, µετακινείται ή τοποθετείται σε άλλες διευθύνσεις ή
τµήµατα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για τα επόµενα τρία χρόνια, µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του.
Όλα τα θέµατα του προσωπικού που υπηρετεί στις Διευθύνσεις και τα Τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας και του προσωπικού που υπηρετεί στο Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας και
µεταφέρεται µε τις παρούσες διατάξεις στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, διενεργούνται κατά προτεραιότητα µέχρι την 30.6.2012 από τα αρµόδια
συλλογικά όργανα και τις λοιπές αρµόδιες διευθύνσεις
και τµήµατα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
20. Οι θέσεις µόνιµου προσωπικού, των Ιδρυµάτων
Παιδικής Προστασίας κατά κατηγορία, κλάδο και αριθµό
θέσεων µεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το προσωπικό που
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου κατέχει τις θέσεις αυτές και προσφέρει υπηρεσίες στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά
του στις µονάδες αυτές. Η αυτοδίκαιη µεταφορά των οργανικών θέσεων, πραγµατοποιείται µε απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεωςς.
Οι θέσεις που αντιστοιχούν στον κλάδο ΤΕ Παιδαγωγικό (Προσωρινό) των Κέντρων Παιδικής Μέριµνας
(Κ.Π.Μ.) µεταφέρονται και προστίθενται στις οργανικές
θέσεις του κλάδου ΠΕ Παιδαγωγικής Δηµοτικής Κ.Π.Μ.,
µετά την µε οποιοδήποτε τρόπο κένωσή τους (άρθρο 32
ν. 2161/1993, Α΄ 119). Το προσωπικό αυτό διέπεται από
τις διατάξεις του ν. 1431/1984 «Ρύθµιση θεµάτων φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδικής Προστασίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 46). Προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζονται τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του
π.δ. 194/1998 (Α΄ 84) και β.δ. 492/1964 (Α΄142). Οι θέσεις που αντιστοιχούν στον κλάδο ΤΕ Νηπιαγωγών
(Προσωρινός) Κ.Π.Σ. µεταφέρονται και προστίθενται
στις οργανικές θέσεις του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκοµίας
Κ.Π.Σ. και Κ.Β.Σ. µετά την µε οποιονδήποτε τρόπο κένωσή τους. Το προσωπικό αυτό διέπεται από τις διατάξεις
του ν. 1431/1984 «Ρύθµιση θεµάτων φορέων Κοινωνικής
Πρόνοιας Παιδικής Προστασίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄46). Προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζονται τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του π.δ.
194/1998 (Α΄84) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα. Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των
Κ.Π.Σ. και Κ.Β.Σ. µειώνονται κάθε φορά, που τα Ν.Π.Δ.Δ.
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µεταβιβάζονται στους Ο.Τ.Α. (άρθρο 42 του ν. 2218/1994,
Α΄90 και άρθρο 9 παρ. 6 του ν. 2503/1997 Α΄107).
21. Στο άρθρο 2 του ν. 3329/2005 (Α΄81) περίπτωση α΄
υποπερίπτωση 1 η φράση «Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας» διαγράφεται.
22. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, το Ε.Κ.Κ.Α., το
Ε.Ι.Κ. και το Κ.Ε.Α.Τ., υπάγονται στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ειδικότερα των αρµόδιων Διευθύνσεων της
Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, σύµφωνα µε το αντικείµενο της αρµοδιότητας τους. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία και στις κανονιστικές αποφάσεις αναφέρεται αρµοδιότητα Δ.Υ.ΠΕ. για τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας η αρµοδιότητα αυτή µεταβιβάζεται στον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
23. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία και σε κανονιστικές
αποφάσεις αναφέρεται ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η αρµοδιότητα µεταβιβάζεται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για όλα τα
θέµατα εποπτείας και αρµοδιοτήτων που ασκούνται από
τις διευθύνσεις και τα τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης
Πρόνοιας.
24. Το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ο ειδικός σύµβουλος και ο ειδικός συνεργάτης
του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας, που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν την 30.6.2012 µεταφέρονται αυτοδικαίως µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι υπάλληλοι
που είναι αποσπασµένοι και υπηρετούν µε τοποθέτηση,
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, στο γραφείο
του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας συνεχίζουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους στο γραφείο του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας.
25. Υπάλληλοι που είναι αποσπασµένοι στο Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, το Ε.Κ.Κ.Α., το Ε.Ι.Κ. και το Κ.Ε.Α.Τ.
τοποθετούνται µέχρι 30.6.2012 στις διευθύνσεις και στα
τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας και από
1.7.2012 ασκούν τα καθήκοντά τους ως αποσπασµένοι
στις διευθύνσεις και στα τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.
26. Από 1.7.2012 η µισθοδοσία, τα επιδόµατα, τα έξοδα κίνησης, οι υπερωρίες, οι αποζηµιώσεις κ.λπ. των υπαλλήλων των διευθύνσεων και τµηµάτων της Γενικής
Διεύθυνσης Πρόνοιας, του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας, των Ειδικών Επιστηµονικών συνεργατών και συµβούλων του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας και των θέσεων
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του
Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας καταβάλλονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Μέχρι
τότε, η µισθοδοσία, τα επιδόµατα, τα έξοδα κίνησης, οι
υπερωρίες, οι αποζηµιώσεις κ.λπ. των υπαλλήλων της
Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, του Γενικού Γραµµατέα
Πρόνοιας, των Ειδικών Επιστηµονικών συνεργατών και
συµβούλων του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας και των θέσεων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας καταβάλλονται από
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
27. Από 1.7.2012 στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µεταφέρεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και εγγράφεται υποχρεωτικά ο Φ220, καθώς και οι πι-

στώσεις που αφορούν πάσης φύσεως επιχορηγήσεις,
δαπάνες µισθοδοσίας και λειτουργίας των διευθύνσεων
και τµηµάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας και των
φορέων της αρµοδιότητάς τους, του Γενικού Γραµµατέα
Πρόνοιας, του ειδικού συνεργάτη και ειδικού συµβούλου
του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας και των θέσεων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Γενικού Γραµµατέα Πρόνοιας. Η εκκαθάριση της µισθοδοσίας, καθώς και οι επιχορηγήσεις για την αντιµετώπιση
λειτουργικών δαπανών εξακολουθούν να γίνονται σε βάρος των Κωδικών Αριθµών Εξόδων του προϋπολογισµού
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
28. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Οικονοµικών ρυθµίζεται η µεταφορά και εγγραφή των πιστώσεων, η αναµόρφωση του προϋπολογισµού των Υπουργείων και κάθε σχετικό ζήτηµα για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.
29. Κτήρια και εξοπλισµός κυριότητας του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ή των Δ.Υ.ΠΕ. που
περιήλθε σε αυτές µε τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου
1 του ν. 3106/2003 και της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 3106/2003, που έχουν παραχωρηθεί για χρήση σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου εποπτευόµενα από τις
Διευθύνσεις ή Τµήµατα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, περιέρχονται αυτοδικαίως σε κυριότητα αυτών χωρίς
την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου
και χωρίς αντάλλαγµα. Μέσα σε προθεσµία έξι µηνών το
Διοικητικό Συµβούλιο του οικείου Ν.Π.Δ.Δ. υποχρεούται
σε διενέργεια απογραφής των ακινήτων, που αποκτώνται κατά κυριότητα σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη
και των λοιπών εµπράγµατων δικαιωµάτων επί των ακινήτων, η οποία καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία
του υποθηκοφυλακείου ή Κτηµατολογίου.
30. Υπάλληλοι των διευθύνσεων ή τµηµάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, που έχουν οριστεί υπόλογοι
ή γραµµατείς σε επιτροπές που δεν αφορούν τις αρµοδιότητες των διευθύνσεων ή των τµηµάτων της Γενικής
Διεύθυνσης Πρόνοιας αντικαθίστανται µέχρι 30.6.2012.
31. Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα πραγµατοποιηθεί η
µετονοµασία των Υπουργείων, η επαναφορά στις Γενικές Διευθύνσεις και Τµήµατα του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης δοµών που έχουν προνοιακό
νοσοκοµειακό ή νοσηλευτικό χαρακτήρα και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
32. Στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανατίθεται η αρµοδιότητα οργάνωσης και λειτουργίας του
Εθνικού Χάρτη Πρόνοιας για την ηλεκτρονική ενηµέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών και για τη διευκόλυνση
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των φορέων του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 3
του ν. 2646/1998.
33. Ο εξοπλισµός του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α.) που καταργήθηκε µε την
παρ. 1α, του άρθρου 3 του ν. 3895/2010 περιήλθε αυτοδικαίως, σύµφωνα µε την παρ. 1β του άρθρου 3 του ιδίου
νόµου, στην κυριότητα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) δύναται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του να διατεθεί, ως προς το µέρος
αυτού, που δεν αξιοποιήθηκε για τις ανάγκες λειτουργίας του, σε Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας, Κοινωνικής Φροντίδας και
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως και σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους κρατικούς φορείς µετά
από σχετική αίτηση αυτών τηρουµένων των σχετικών ισχυουσών διατάξεων για την παράδοση και παραλαβή
παγίων του δηµόσιου τοµέα.
34. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 24 του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.7.2012.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Ρυθµίσεις για τον ΕΟΠΥΥ
Άρθρο 10
ΕΟΠΥΥ και έσοδα νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ.
από τα κλειστά νοσήλια
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3918/2011 (Α΄31)
η φράση «τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αντικαθίσταται µε τη φράση «τελεί
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης».
2. Από 1.1.2013 τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. λαµβάνουν
από τον ΕΟΠΥΥ το σύνολο των εσόδων από απαιτήσεις
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που συµµετέχουν
στον ΕΟΠΥΥ συµπεριλαµβανοµένων και των αντίστοιχων επιχορηγήσεων που δίδονται από το Υπουργείο Οικονοµικών για το σκοπό αυτόν. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονοµικών ρυθµίζεται η
διαδικασία και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της
παρούσας διάταξης.
Άρθρο 11
α. Η µηνιαία φαρµακευτική δαπάνη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/12
του κονδυλίου που είναι εγγεγραµµένο στον ετήσιο Κοινωνικό Προϋπολογισµό και αντιστοιχεί στην φαρµακευτική περίθαλψη. Το υπερβάλλον µηνιαίο ποσό αναζητείται εκ µέρους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από
τους Κατόχους Αδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρµακευτικών προϊόντων. Το υπερβάλλον ποσό υπολογίζεται σε
διµηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους υπόχρεους
ΚΑΚ εντός µηνός από την πιστοποίησή του σε λογαριασµό τραπέζης που θα υποδείξει η Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία πρέπει να εκδοθεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση
του νόµου αυτού, καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του άρθρου αυτού και ιδίως ο ακριβής τρόπος
υπολογισµού των ποσών που υποχρεούται να καταβάλει
κάθε ΚΑΚ, µε βάση: i) την ποσοστιαία αναλογία συµµετοχής κάθε φαρµάκου στη δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ), ii) το µερίδιο αγοράς κάθε φαρµάκου στη θεραπευτική κατηγορία της θετικής Λίστας, iii) τη δυνατότητα τελικού συµψηφισµού τυχόν υπολοιπόµενων ποσών µε βάση το συνολικό τζίρο κάθε εταιρείας, iv) τη συγκριτική κατανάλωση κάθε φαρµάκου µε το µερίδιο αγοράς που κατείχε
στο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του προηγούµενου έτους, ν) κάθε λεπτοµέρεια που αφορά στον τρόπο και
χρόνο καταβολής των οφειλόµενων ποσών, καθώς και τη
διαδικασία τυχόν συµψηφισµών σε επόµενους λογαριασµούς. Σε περίπτωση µη έγκαιρης απόδοσης των ποσών
επιστροφής της παραγράφου αυτής, αυτά εισπράττονται

µε τη διαδικασία του ΚΕΔΕ.
β. Για τον υπολογισµό των ως παραµέτρων αξιοποιούνται τα στοιχεία πωλήσεων φαρµάκων που τηρεί ο ΕΟΦ
αφαιρουµένων των παράλληλων εξαγωγών και νοσοκοµειακών πωλήσεων. Δύναται επίσης να συνεκτιµάται είτε
διαζευκτικά είτε σωρευτικά και ο ρυθµός ανάπτυξης
(προστιθέµενη αξία στο προϊόν) των επί µέρους ΚΑΚ.
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται ανεξάρτητα από την παρ. 1
του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 όπως ισχύει κάθε φορά.
δ. Η ισχύς του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια από
1.1.2012 έως 31.12.2015.
Άρθρο 12
Συµψηφισµός απαιτήσεων φορέων κοινωνικής
ασφάλισης, νοσοκοµείων και
φαρµακευτικών εταιρειών
1. Απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρµακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας
(ΚΑΚ) φαρµακευτικών σκευασµάτων της παρ. 3α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6), όπως συµπληρώθηκε µε
τις παραγράφους 1 και 3δ του άρθρου 36 του ν. 4025/
2011 (Α΄ 228), εκχωρούνται υποχρεωτικά προς τα νοσοκοµεία έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισµένων τους.
Τα νοσοκοµεία συµψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των
κατά τα ανωτέρω εκχωρουµένων απαιτήσεών τους µε οφειλές τους προς τις φαρµακευτικές εταιρείες. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης δύναται να καθορίζονται τα ποσά που εκχωρούνται και συµψηφίζονται κατά τις διατάξεις του
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, καθώς και
η σχετική διαδικασία.
2. Το εκάστοτε καταβληθέν ποσό της επιστροφής (rebate) της παρ.1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 όπως ισχύει κάθε φορά, το ποσό που προκύπτει από το άρθρο
11 του παρόντος νόµου, καθώς και το τέλος εισόδου στη
λίστα του άρθρου 36 του ν. 4025/2011, εκπίπτει από το
φορολογητέο εισόδηµα ως παραγωγική δαπάνη του τελικώς καταβάλλοντος το ποσό αυτό.
3. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
µπορεί να συνάπτει ετησίως συµφωνίες - πλαίσιο µε τις
φαρµακευτικές εταιρίες για τη χορήγηση περαιτέρω εκπτώσεων στα νοσοκοµειακά φάρµακα.
Άρθρο 13
Υπηρεσιακά Συµβούλια ΕΟΠΥΥ και λοιπά
θέµατα λειτουργίας του
1. Η υποπερίπτωση αβ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 2
του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄31) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«αβ. Δύο εκπροσώπους των υπαλλήλων, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού και ένας εκπρόσωπος του υγειονοµικού προσωπικού, µε ισάριθµους αναπληρωτές, µε βαθµό τουλάχιστον Γ΄, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων των φορέων και κλάδων της παραγράφου 2 του άρθρου 17.»
2. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 33 του
ν. 3918/2011 (Α΄31) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ε.
Γραµµατέας του προσωρινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου
του Οργανισµού ορίζεται υπάλληλος µε βαθµό τουλάχι-
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στον Δ΄, µε αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθµού του Οργανισµού».
3. Το έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν.3918/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Γραµµατέας του προσωρινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ιατρών και οδοντιάτρων του Οργανισµού ορίζεται υπάλληλος µε βαθµό τουλάχιστον Δ΄, µε αναπληρωτή
του υπάλληλο του ίδιου βαθµού του ίδιου Οργανισµού».
4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν.
3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι προθεσµίες των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου
104 του ν. 3528/2007 αναστέλλονται µέχρι την κατά τα
ανωτέρω συγκρότηση των προσωρινών υπηρεσιακών
συµβουλίων, και πάντως όχι πέραν του τριµήνου από τη
δηµοσίευση του παρόντος.»
5. Στο άρθρο 26 του ν. 3918/2011 προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως:
«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί, µετά από αίτησή τους, να αποσπώνται,
χωρίς γνώµη των υπηρεσιακών συµβουλίων, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΕΟΠΥΥ, υπάλληλοι των παραπάνω
υπουργείων, καθώς και των εποπτευόµενων από τα υπουργεία αυτά νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, για
το µεταβατικό διάστηµα λειτουργίας του και όχι περισσότερο από δύο χρόνια. Η ανωτέρω απόσπαση λήγει µε
απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.
Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική
θέση από την οποία προέρχονται οι αποσπώµενοι, οι οποίοι δικαιούνται, κατά το χρόνο της απόσπασής τους,
να λαµβάνουν από το φορέα υποδοχής τους, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, πλήρεις τις τακτικές
αποδοχές και πάσης φύσεως επιδόµατα και πρόσθετες
απολαβές της οργανικής τους θέσης.»
6. Η περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του
ν. 3918/2011 αντικαθίσταται:
«Α. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής:
1. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας.
2. Γενική Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας.
3. ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.
Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες:
α. Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού
β. Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
γ. Διεύθυνση Οργάνωσης και Εποπτείας Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ
δ. Διεύθυνση Πληροφορικής
ε. Διεύθυνση Προµηθειών
στ. Διεύθυνση Στατιστικής και Μελετών
ζ. Αυτοτελές Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Η Γενική Διεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες:
α. Διεύθυνση Σχεδιασµού
β. Διεύθυνση Αξιολόγησης και διασφάλισης Ποιότητας
γ. Διεύθυνση Φαρµάκου
δ. Διεύθυνση Παροχών και Κατάρτισης συµβάσεων
ε. Διεθνών Ασφαλιστικών σχέσεων. Η Διεύθυνση Α-

σφαλιστικών Σχέσεων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, µε την υφιστάµενη διάρθρωσή της µεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ.
στ. Διεύθυνση Ελέγχου και Πιστοποίησης Αναπηρίας
ζ. Διεύθυνση Στοµατικής Υγείας
Υπηρεσίες υπαγόµενες στον Πρόεδρο:
α) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων
β) Αυτοτελές Γραφείο Γραµµατείας
γ) Αυτοτελές Τµήµα Διαχείρισης Κρίσεων
δ) Διεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων».
7. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν.
3918/2011 τροποποιείται ως ακολούθως : «Η Διεύθυνση
Προµηθειών έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Την κατάρτιση ετήσιων προγραµµάτων προµηθειών
για τον εφοδιασµό όλων των µονάδων του ΕΟΠΥΥ σε εξοπλισµό, έντυπα, υλικά, υπηρεσίες.
β. Τη µέριµνα για τη σύνταξη των προδιαγραφών σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και η έρευνα αγοράς των υπό προµήθεια ειδών.
γ. Τη διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισµών για
την προµήθεια των παραπάνω και η µέριµνα για την κατάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
δ. Την παρακολούθηση των κατατεθηµένων εγγυητικών επιστολών των προµηθευτών, η φύλαξη και η καταχώριση αυτών.
ε. Τη διενέργεια της νόµιµης διαδικασίας για την εκποίηση ή καταστροφή του άχρηστου υλικού σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τήρηση βιβλίου αποθήκης και παραστατικών διακίνησης.
στ. Την έγκαιρη και τακτική ενηµέρωση του τµήµατος
προµηθειών για τα υπόλοιπα των ειδών αποθήκης, την
ετήσια απογραφή του υλικού, καθώς και η αποτίµηση αυτού, καθώς και την παραλαβή, διακίνηση και φύλαξη επίπλων σκευών, µηχανών και ηλεκτρονικού εξοπλισµού
του Οργανισµού, καθώς και η τήρηση του µητρώου αυτών (παγίων).
ζ. Τη µέριµνα για τη µίσθωση ή αγορά ακινήτων σε εκτέλεση του προγράµµατος στέγασης, καθώς και για την
εγκατάσταση των µονάδων του ΕΟΠΥΥ σε ιδιόκτητα ή
µισθωµένα ακίνητα.
η. Τη µέριµνα για την εκµίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων
του Οργανισµού και η επιµέλεια είσπραξης των µισθωµάτων, καθώς και την παρακολούθηση της έγκαιρης εκτέλεσης των έργων, της τήρησης των προθεσµιών ως την
οριστική παραλαβή τους και
θ. το σχεδιασµό µακροπρόθεσµης στρατηγικής κατανοµής των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισµού και
η εισήγηση στο Δ.Σ. για υλοποίηση της στρατηγικής µε
την επιλογή συγκεκριµένων µετοχών, οµολόγων, ακινήτων.»
8. Στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3819/2011 προστίθεται
περίπτωση στ΄ ως ακολούθως: «Η Διεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Μελετών έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Τη συγκέντρωση, επεξεργασία των στατιστικών
στοιχείων που αφορούν στις δραστηριότητες των υπηρεσιακών µονάδων του ΕΟΠΥΥ και η σύνταξη εκθέσεων
στατιστικών αποτελεσµάτων.
β. Την ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων
δηµογραφικής κίνησης, αναπαραγωγικότητας, νοσηρότητας, θνησιµότητας και κάθε άλλου είδους στατιστικού
δεδοµένου του ασφαλιστικού πληθυσµού και η σύνταξη
συναφών εκθέσεων.
γ. Τη διανοµή όλων των ανωτέρω στοιχείων και πλη-
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ροφοριών στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και
τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.
δ. Τη συνεργασία µε άλλα κέντρα τεκµηρίωσης και
λοιπούς φορείς που ασχολούνται µε τη συγκέντρωση
και επεξεργασία στοιχείων για θέµατα συναφή, µε τα αντικείµενα του ΕΟΠΥΥ. Η κατάρτιση αναλογιστικών και
οικονοµικών µελετών που σχετίζονται µε την οικονοµική
πορεία του Οργανισµού.
ε. Την κατάρτιση µελετών και προβλέψεων µε τη χρησιµοποίηση των στατιστικών στοιχείων του Οργανισµού
και άλλων πληροφοριών, καθώς και η διενέργεια ερευνών σχετικά µε την επίτευξη των σκοπών και στόχων
του ΕΟΠΠΥ.»
9. Στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3918/2011 προστίθεται εδάφιο: «Η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών
σχέσεων έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Διαχείριση του µηχανισµού απόδοσης δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης µεταξύ των κρατών - µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, καθώς επίσης προς παρόχους υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης στα πλαίσια των Ενωσιακών νοµικών
οργάνων ή των διµερών συµβάσεων ή συµφωνιών για
κάλυψη των εν λόγω παροχών σε τρίτες χώρες.
β. Εφαρµογή των Κοινοτικών Κανονισµών 883/2004
και 987/2009 σε θέµατα ασφάλισης, παροχών ασθενείας
σε είδος - χειρισµός των θεµάτων σε ό,τι αφορά τους
Κανονισµούς (ΕΚ) 1408/71 και 574/72, που παραµένουν
εφαρµοστέοι για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και την
Ελβετία, καθώς και της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ.
γ. Διαχείριση θεµάτων που ανακύπτουν στα πλαίσια
διµερών ή και πολυµερών συµβάσεων ή συµφωνιών κοινωνικής ασφάλειας της χώρας για κάλυψη των λόγω παροχών ασθενείας σε τρίτες χώρες.
δ. Συντονισµός διοικητικών ενεργειών µεταξύ των φορέων ασφάλισης ασθένειας και συναρµοδίων Υπηρεσιών
για την ενιαία εφαρµογή Κανονισµών και Οδηγίας, έκδοση γενικών εγκυκλίων οδηγιών, σύνταξη αντίστοιχων
µελετών και εκθέσεων αναφοράς, ενηµέρωση µε όλα τα
σύγχρονα µέσα.
10. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3918/2011, οι λέξεις «στην Αθήνα» αντικαθίστανται µε τη φράση «στο
Μαρούσι».
11. Στο άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3918/2011 (Α΄31) προστίθεται εδάφιο:
«Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εξοµοιώνονται πλήρως κατά την άσκηση των καθηκόντων τους µε τον Διοικητή και τους Υποδιοικητές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»
12. Καθιερώνεται ολοήµερη λειτουργία των φαρµακευτικών τµηµάτων όλων των νοσοκοµείων του ΕΣΥ και
των φαρµακείων του ΕΟΠΥΥ για την εξυπηρέτηση των
εξωτερικών ασθενών που επιθυµούν να εκτελούν συνταγές φαρµάκων ειδικών παθήσεων. Οι δαπάνες για την αµοιβή του προσωπικού του ΕΟΠΥΥ την αµοιβή του επιπλέον προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της απογευµατινής λειτουργίας, καθώς και για προµήθειες υπηρεσιών, αγαθών και εξοπλισµού στα φαρµακεία του
ΕΟΠΥΥ θα καλυφθούν από µέρος των εσόδων του
ΕΟΠΥΥ που προέρχεται από την επιστροφή (rebate) των
κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρµακευτικών προϊόντων του άρθρου 22 και του άρθρου 26 του παρόντος νόµου. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ καθορίζονται οι

αµοιβές του προσωπικού και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των φαρµακείων του ΕΟΠΥΥ.
13. Στο εδάφιο β΄ της παρ. 12 του άρθρου 28 του
ν. 3918/2011, όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις από
την «την ολοκλήρωση» έως «µίσθωσης έργου» και αντί
αυτών τίθενται οι λέξεις «µέχρι δύο χρόνια από
1.1.2012».
14. Στο άρθρο 27 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α΄48), όπως
είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 10 παρ. 1 του
ν. 3302/2004 (Α΄267) και µε την παρ. 9 του άρθρου 37
του ν. 3518/2006 (Α΄272) και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 8β του άρθρου 19 του ν.
3846/2010 (Α΄66) διαγράφεται η λέξη «ΙΚΑ- ΕΤΑΜ» και
αντί αυτής τίθεται η λέξη «ΕΟΠΥΥ» και προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος και
λήξασες εντός του 2012 συµβάσεις έργου ιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΕΟΠΥΥ, παρατείνονται µε την αυτή έννοµη σχέση, για χρονικό διάστηµα 12 µηνών.»
15. Το άρθρο 72 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η χορηγούµενη ποσότητα φαρµάκων ανά συνταγή
δεν µπορεί να υπερβαίνει το όριο των τριάντα ηµερών
θεραπείας που προβλέπεται στο ν. 3457/2006 βάσει του
δοσολογικού σχήµατος που αναφέρεται στα εγκεκριµένα στοιχεία του φαρµάκου, το οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά στη συνταγή ανεξάρτητα του αριθµού των εµβαλλαγίων. Εξαιρούνται τα χρόνια νοσήµατα όπου εφαρµόζεται η επαναλαµβανόµενη συνταγή και η δίµηνη/τρίµηνη συνταγή στον ΕΟΠΥΥ. 2. Για συνταγές που
καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά σύµφωνα
µε το ν. 3892/2010 καταργείται η υποχρέωση θεώρησης:
α) για συνταγές κόστους άνω των εκατόν πενήντα (150)
ευρώ, β) για συνταγές που αφορούν τη χορήγηση ιδιοσκευασµάτων ή σκευασµάτων που περιέχουν τις ουσίες
που περιέχονται στους πίνακες Α΄- Δ΄ του άρθρου 1 του
ν. 3459/2006 και γ) για συνταγές µε αγωγή διάρκειας έως τριών (3) µηνών που εκδίδονται από ιατρούς του ΕΟΠΥΥ. 3. Με υπουργική απόφαση, σε περιπτώσεις που ο
έλεγχος αφορά υψηλές δαπάνες που προκαλούνται στο
πλαίσιο των συµβάσεων του οργανισµού µε παρόχους υγείας, το ελεγκτικό έργο µπορεί να ανατίθεται και σε εξωτερικούς φορείς έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του
ΕΟΠΥΥ.»
16. Στο άρθρο 80 του ν. 3996/2011 (Α΄170) προστίθεται παράγραφος 12 ως ακολούθως:
«12. Ιατροί που συνταγογραφούν για τον ΕΟΠΥΥ µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση υπάγονται στο εννοιολογικό
πεδίο του άρθρου 13 περίπτωση α΄του Ποινικού Κώδικα.»
17. Στον ΕΟΠΥΥ εντάσσονται την 1.4.2012 ο Οίκος
Ναύτου, την 1.5.2012 ο κλάδος υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και
την 1.6.2012 ο κλάδος υγείας του ΕΤΑΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 14
1. Το εδάφιο 2 της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 3918/2011 (Α΄31) καταργείται.
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2. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3918/2011 (Α΄31)
τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1,2,3,4,5,6,11
και 12 του ν. 3918/2011 αρχίζει από 1.1.2013. Η ισχύς
των άρθρων 8, 9 και 10 αρχίζει µε την έγκριση του Συνολικού Προγράµµατος Προµηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών, έτους 2013.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3918/2011 (Α΄31) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Μέχρι την έγκριση του Συνολικού Προγράµµατος
Προµηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών, έτους 2013 η
Ε.Π.Υ., που εξακολουθεί να λειτουργεί σύµφωνα µε το
άρθρο 15 του ν. 3918/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε
και ισχύει, είναι η αρµόδια αρχή για την ολοκλήρωση των
διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συµβάσεων
προµηθειών, που εκκρεµούν από τα προηγηθέντα προγράµµατα προµηθειών, έως 30.6.2013.»
4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 (Α΄173) προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Εξαιρούνται από την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης οι συµβάσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρµάκων και υπηρεσιών για το Ε.Σ.Υ. που συνάπτονται µε βάση διαγωνιστικές διαδικασίες του Προγράµµατος Προµηθειών Υπηρεσιών Υγείας µε βάση τους νόµους
3580/2007, 3846/2010, 3867/2010, 3868/2010 και
3918/2010 που αφορούν το Ε.Σ.Υ., για λόγους δηµοσίου
συµφέροντος και προστασίας της δηµόσιας υγείας.»
5. Οι κατεπείγουσες προµήθειες για την κάλυψη των
άµεσων αναγκών των Φορέων Υγείας και Πρόνοιας σε
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και φάρµακα που δεν καλύπτονται, δεν προσφέρονται ή αποστερούνται λόγω εναρµονισµένων πρακτικών των προµηθευτών από την
εγχώρια αγορά της Ελληνικής Δηµοκρατίας δύναται να
καλύπτονται από την αγορά κράτους -µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαµβανοµένων υπόψη των κατωτέρων
τιµών του παρατηρητηρίου.
6. Η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας είναι η αρµόδια αρχή για την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συµβάσεων των
Π.Π.Υ.Υ 2010-2012 και για την έως την 30.6.2013 συνεποπτεία των τµηµάτων προµηθειών των ΔΥ.ΠΕ. (για το
ΠΠΥΥ που εκτελούν αυτές) και των τµηµάτων προµηθειών και διαχείρισης υλικού των διασυνδεόµενων νοσοκοµείων της Υα4/οικ.84624 (Β΄1681) (για το ΠΠΥΥ που εκτελούν αυτά µέσω των Δ.Υ.ΠΕ.), καθώς και την παρακολούθηση των αναλώσεων και ροών των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και νοσοκοµειακών φαρµάκων. Όλες οι
ανωτέρω διαδικασίες υλοποιούνται σε συνεργασία µε τη
Συντονιστική Επιτροπή Προµηθειών (ΣΕΠ) η οποία εγκρίνει το ΠΠΥΥ του έτους 2013 και εντεύθεν και δύναται να
συγκροτεί ενιαίες αποθήκες υλικών ή φαρµάκων στην έδρα κάθε Δ.Υ.ΠΕ.. Η αρµοδιότητα έγκρισης προµηθειών
των ανωτέρω πριν την έγκριση του ΠΠΥΥ 2010 της παρ.
10 του άρθρου 27 ν. 3867/2010 παύει να υφίσταται.
7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν.3918/2011 (Α΄31) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Στο στάδιο της κατακύρωσης των διαγωνισµών του
προγράµµατος προµηθειών υπηρεσιών υγείας (ΠΠΥΥ)
του 2011 και εφεξής γίνεται σύγκριση των τιµών των οικονοµικών προσφορών µε αυτές του Παρατηρητηρίου Τιµών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ηµέρα της

προθεσµίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισµό, εφόσον η ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία έπεται της έναρξης ισχύος του άρθρου 24 του ν. 3846/2010.
8. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 3580/2007 ( Α΄ 134) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα µέλη της Επιτροπής είναι πλήρους απασχόλησης και παύονται µόνο για
σπουδαίο λόγο.»
9. Η ισχύς των προβλεποµένων στην παράγραφο 3 του
άρθρου 44 του ν. 4025/2011 (Α΄228) παρατείνεται έως
τη δηµοσίευση του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Άρθρο 15
Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Όλα τα φαρµακεία µπορούν να λειτουργούν κατά
τις απογευµατινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή,
καθώς και το Σάββατο.
Φαρµακοποιοί, οι οποίοι, κατόπιν επιλογής τους, επιθυµούν να εργαστούν πέραν του καθοριζόµενου ωραρίου, υποχρεούνται να το δηλώσουν στους οικείους φαρµακευτικούς συλλόγους και στον αρµόδιο Περιφερειάρχη µέχρι την 20ή Μαΐου και την 20ή Νοεµβρίου κάθε έτους, προκειµένου να λειτουργούν κατά το πρώτο ή το
δεύτερο εξάµηνο κάθε έτους αντίστοιχα. Ο οικείος Περιφερειάρχης υποχρεούται να ανακοινώνει το σύνολο των
δηλώσεων των φαρµακοποιών µέχρι τις 31 Μαΐου και 31
Οκτωβρίου αντίστοιχα, οι δε οικείοι φαρµακευτικοί σύλλογοι υποχρεούνται να αναφέρουν στους µηνιαίους πίνακες εφηµεριών και τα φαρµακεία που λειτουργούν πέραν του νοµίµου ωραρίου. Το διευρυµένο ωράριο θα συµπίπτει απόλυτα µε αυτό των εφηµεριών όπως το ορίζει
ο οικείος φαρµακευτικός σύλλογος και θα πρέπει να τηρείται για όλο το χρονικό διάστηµα που έχει δηλώσει ο
φαρµακοποιός. Η µη τήρηση του διευρυµένου ωραρίου
επιφέρει τις προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία για τις εφηµερίες κυρώσεις.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται κάθε τεχνική λεπτοµέρεια εφαρµογής της παρούσας διάταξης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Άρθρο 16
Διατάξεις τιµολόγησης φαρµακευτικών προϊόντων
Μεταφορά αρµοδιοτήτων
1. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15
του π.δ. 95/2000 (Α΄76) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ. Τµήµα (Υβδ) Τιµών Φαρµάκων
(1) Η έκδοση Δελτίων Τιµών Φαρµάκων µε τα οποία καθορίζονται οι τιµές φαρµάκων ανθρώπινης χρήσης, µετά
από την εισήγηση του Ε.Ο.Φ. και τη γνώµη της Επιτροπής Τιµών Φαρµάκων.
(2) Η εξέταση των ενστάσεων των Κ.Α.Κ. µετά τη δηµοσίευση του Δελτίου Τιµών Φαρµάκων.
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(3) Η έκδοση υπουργικών αποφάσεων και η εισήγηση
για τη λήψη µέτρων για την προστασία της Δηµόσιας Υγείας και των καταναλωτών.
(4) Η παραποµπή θεµάτων στην Επιτροπή Τιµών Φαρµάκων και η εισήγηση πάνω σε αυτά, καθώς και η τήρηση
των πρακτικών της Γραµµατείας της Επιτροπής Τιµών
Φαρµάκων.
(5) Η επιµέλεια για το διορισµό των µελών της Επιτροπής Τιµών Φαρµάκων.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 3 του ν. 1316/1983 (Α΄3) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Ειδικότερα, στον Ε.Ο.Φ. ανατίθεται η αρµοδιότητα υποβολής πρότασης για τον καθορισµό τιµών φαρµάκων
ανθρώπινης χρήσης.»
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του π.δ. 142/1989
προστίθεται περίπτωση ε΄ ως ακολούθως: «ε) Τιµολόγησης φαρµάκων».
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του π.δ.
142/1989 προστίθεται περίπτωση ε΄ και υποπεριπτώσεις
εα΄ έως εστ΄ ως ακολούθως:
«ε) Στον Ε.Ο.Φ. ανατίθεται η αρµοδιότητα του καθορισµού τιµών φαρµάκων ανθρώπινης χρήσης. Ειδικότερα:
εα) Η ευθύνη για την έρευνα τιµών στις χώρες της Ευρώπης, η συγκέντρωση στοιχείων για τον προσδιορισµό
των τιµών, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται κάθε φορά µε
αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
εβ) Ο έλεγχος κοστολογίων που υποβάλλονται από τις
φαρµακευτικές επιχειρήσεις.
εγ) Η ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία των
στοιχείων των Φύλλων Έρευνας Τιµών Φαρµάκων, που
υποχρεούνται να υποβάλλουν όλοι οι Κάτοχοι Άδειας
Κυκλοφορίας (εφεξής Κ.Α.Κ.) προκειµένου να καθοριστεί τιµή για τα προϊόντα τους.
εδ) Η ευθύνη για τη συγκέντρωση στοιχείων για τα συστήµατα απόδοσης τιµών φαρµάκων που ισχύουν σε άλλες χώρες, καθώς και η επεξεργασία και η διαµόρφωση
προτάσεων προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, προκειµένου να υιοθετηθεί το συµφερότερο σύστηµα απόδοσης τιµών.
εε) Η ευθύνη για τη συγκέντρωση και επεξεργασία
στοιχείων για το κόστος και τις τιµές των φαρµάκων,
πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και συνοδών συσκευών, καθώς και η παρακολούθηση της διαµόρφωσης
και εξέλιξης των διαφόρων οικονοµικών µεγεθών που αφορούν τα φάρµακα.
εστ) Η ευθύνη για την επεξεργασία των στοιχείων, η
τελική απόδοση τιµών σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την τιµολόγηση φαρµάκων, όπως κάθε φορά ισχύουν και την
υποβολή πρότασης Δελτίου Τιµών Φαρµάκων στο Τµήµα
Τιµών Φαρµάκων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
5. Το τµήµα στελεχώνεται άµεσα µε µετάταξη κατά τα
άρθρα 71 του ν. 3528/2007 και 35 του ν. 4024/2011 και 68
παρ. 1 του ν. 4002/2011από έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2) υπαλλήλους ΤΕ Πληροφορικής, έναν
(1) υπάλληλο ΠΕ Οικονοµικού, δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ
Διοικητικού, δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ Φαρµακοποιών και
δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ Οικονοµικών µε εξειδίκευση
στην κοστολόγηση. Με τον ίδιο τρόπο µετάταξης είναι
δυνατόν να στελεχωθούν οι υφιστάµενες κενές οργανικές θέσεις του Ε.Ο.Φ..

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου και η ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής της.
Άρθρο 17
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983
(Α΄3) προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως ακολούθως:
«ζ) Τη χορήγηση αδειών χονδρικής πώλησης φαρµάκων».
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ύστερα από πρόταση του Ε.Ο.Φ., σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 1316/1983, καθορίζονται
οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών χονδρικής πώλησης φαρµάκων από τον Ε.Ο.Φ., η έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του ν. 1316/1983
(Α΄ 3) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.α. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των
προϊόντων των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄
και θ΄ του άρθρου 2 παρ. 2 του παρόντος νόµου, διαθέτουν έναν υπεύθυνο παραγωγής και έναν υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου, πτυχιούχους Χηµικούς ή Φαρµακοποιούς ή Ιατρούς ή Βιολόγους ή Κτηνιάτρους ή Χηµικό Μηχανικό, απόφοιτους Πανεπιστηµιακών Σχολών της Ελλάδας ή ισότιµων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, µε
πλήρη απασχόληση.
β. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των
προϊόντων των περιπτώσεων α΄, ιβ΄, ιε΄ και ιζ΄ του άρθρου 2 παρ. 2 του παρόντος νόµου διαθέτουν έναν υπεύθυνο παραγωγής και έναν πτυχιούχο Χηµικό ή Φαρµακοποιό ή Ιατρό ή Βιολόγο ή Κτηνίατρο ή Χηµικό Μηχανικό,
απόφοιτο Πανεπιστηµιακών Σχολών της Ελλάδος ή ισότιµων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, µε πλήρη απασχόληση.
γ. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των
προϊόντων των περιπτώσεων ι΄, ια΄, ιγ΄, ιδ΄ και ιστ΄ του
άρθρου 2 παρ. 2 του παρόντος νόµου διαθέτουν ένα υπεύθυνο πρόσωπο, είτε µε σύµβαση εργασίας πλήρους ή
µερικής απασχόλησης είτε µε σύµβαση έργου, υπό την
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα ορθής και
επαρκούς άσκησης των καθηκόντων του. Το υπεύθυνο
πρόσωπο πρέπει να είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή να
διαθέτει ισότιµο αναγνωρισµένο πτυχίο του εξωτερικού,
µε ειδικότητα ανάλογη προς τα παραγόµενα προϊόντα,
ώστε να είναι σε θέση να εφαρµόζει τις προδιαγραφές
των προϊόντων, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει
την αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων.»
Άρθρο 18
Η παράγραφος 6 του άρθρου 39 του ν. 3918/2011
(Α΄31) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Έργο της Επιτροπής είναι η διατύπωση γνώµης για
θέµατα που αφορούν τις τιµές πώλησης φαρµακευτικών
προϊόντων αρµοδιότητας Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων των περιπτώσεων β΄ έως και θ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 2 του ν. 1316/1983 (Α΄ 3).
Επιπλέον η Επιτροπή Τιµών Φαρµάκων έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Για τον έλεγχο των τιµών των φαρµάκων πριν την
έκδοση Δελτίου Τιµών.
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β. Για τον έλεγχο των αποτελεσµάτων των ενστάσεων
πριν την έκδοση διορθωτικού Δελτίου Τιµών.
γ. Για την εισήγηση στην αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του
Ε.Ο.Φ. για συστήµατα απόδοσης τιµών Φαρµάκων.»
Άρθρο 19
1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α΄172), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µετά τη φράση «Η τιµή κάθε
φαρµακευτικού προϊόντος» προστίθεται η φράση «του
οποίου βρίσκεται σε ισχύ το πρώτο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό
Δίπλωµα Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας».
2. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου
17 του ν.δ. 96/1973 (Α΄172), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, η φράση «Η τιµή κάθε φαρµακευτικού σκευάσµατος καθορίζεται υποχρεωτικά από το Τµήµα Τιµών Φαρµάκων της Διεύθυνσης Φαρµάκων και Φαρµακείων του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µέχρι
δύο φορές το χρόνο» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ο Ε.Ο.Φ εισηγείται στο Τµήµα Τιµών της Διεύθυνσης
Φαρµάκων και Φαρµακείων του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης την τιµή κάθε φαρµακευτικού
προϊόντος, η οποία δηµοσιεύεται σε Δελτία Τιµών από
το Τµήµα Τιµών της Διεύθυνσης Φαρµάκων και Φαρµακείων µέχρι τέσσερις φορές το χρόνο.»
Άρθρο 20
Η διάταξη του άρθρου 38 του ν. 3918/2011 (Α΄31), το
άρθρο 26 του ν. 2072/1992 (Α΄125) και η παράγραφος 5
του άρθρου 13 του ν.δ. 96/1973 (Α΄172) καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Άρθρο 21
1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 17
του ν.δ. 96/1973 (Α΄172), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Οι τιµές των πρωτοτύπων φαρµακευτικών προϊόντων, µετά την πιστοποίηση µε κάθε πρόσφορο τρόπο
της λήξης της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώµατος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας
των αντίστοιχων προϊόντων, µειώνονται κατ’ ελάχιστον
σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Η τιµή του πρώτου φαρµακευτικού προϊόντος όµοιας δραστικής ουσίας
και φαρµακοτεχνικής µορφής που εισέρχεται στις αγορές µε τη λήξη ισχύος της πρώτης Εθνικής ή Ευρωπαϊκής άδειας κυκλοφορίας (πατέντας) της ενεργού ουσίας,
µειώνεται τουλάχιστον κατά εξήντα τοις εκατό (60%)
κάτω από τη λιανική τιµή του αντίστοιχου πρωτότυπου
φαρµακευτικού προϊόντος, ακριβώς πριν τη λήξη ισχύος
του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώµατος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας. Η διαδικασία καθορισµού
των τιµών των φαρµακευτικών προϊόντων κατά τις προηγούµενες διατάξεις εφαρµόζεται αυτεπάγγελτα από το
Τµήµα Τιµών Φαρµάκων του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων. Οι Κ.Α.Κ. έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν να δοθεί τιµή στο φαρµακευτικό προϊόν τους µικρότερη της
καθοριζόµενης από τις κείµενες διατάξεις.»
2. Όταν πρόσθετα φαρµακευτικά προϊόντα ίδιας δρα-

στικής ουσίας και φαρµακοτεχνικής µορφής εισέρχονται
στην αγορά µετά από το πρώτο γενόσηµο φάρµακο οι τιµές µειώνονται κατά ένα πρόσθετο 10% για τα νέα φάρµακα που δεν προστατεύονται από Δίπλωµα Ευρεσιτεχνίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται εντός δεκαπέντε ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καθορίζονται όλες οι λεπτοµέρειες που αφορούν σε έναν αριθµό φαρµακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία, µορφή και περιεκτικότητα, σε καθορισµό κριτηρίων για τη
σειρά προτεραιότητας των αιτηµάτων, καθώς και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου
αυτής.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης που έχουν ισχύ αγορανοµικών διατάξεων,
που πρέπει να εκδοθούν εντός δεκαπέντε ηµερών από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζονται ποσοστά κέρδους για τους εµπόρους φαρµακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης τα οποία µπορεί να είναι κλιµακωτά ή συνδυασµός κλιµακωτών ποσοστών και πάγιων
ποσών. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό µικτού κέρδους
από την πώληση φαρµακευτικών προϊόντων το τίµηµα
των οποίων καλύπτεται εν όλω ή εν µέρει από τους
Φ.Κ.Α. δεν µπορεί να υπερβαίνει το 4,9% και υπολογίζεται επί της καθαρής τιµής παραγωγού ή εισαγωγέα του
φαρµακευτικού προϊόντος.
4. Καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των συνταγών φαρµάκων από τα φαρµακεία
προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς ανεξάρτητα του
τρόπου συνταγογράφησης της συνταγής από τον ιατρό
(ηλεκτρονική ή χειρόγραφη). Για κάθε χειρόγραφη συνταγή που καταχωρείται ηλεκτρονικά από τα φαρµακεία
προς τους Φ.Κ.Α., οι ιατροί που συνταγογραφούν χειρόγραφα επιβαρύνονται µε την καταβολή ποσού αποζηµίωσης προς τα φαρµακεία που καταχωρούν τις συνταγές.
Χειρόγραφες συνταγές σε καµία περίπτωση δεν αποζηµιώνονται από τους Φ.Κ.Α. και τα φαρµακεία δεν µπορούν να απαιτήσουν πληρωµή για τις συνταγές αυτές.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ορίζεται το ύψος του ποσού, ο τρόπος είσπραξης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας διάταξης.
5. α) Σε όλα τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. καθιερώνεται η
υποχρέωση από 1ης Απριλίου 2012 αναγραφής στη συνταγογράφηση της χηµικής ουσίας του φαρµάκου (δραστική ουσία). Τα µηχανογραφικά συστήµατα των νοσοκοµείων οφείλουν να παρέχουν τη σχετική πληροφορία
στους ιατρούς.
β) Από 1ης Απριλίου 2012 όλοι οι ιατροί θα συνταγογραφούν τους ασφαλισµένους των ΦΚΑ κάνοντας αποκλειστικά χρήση της χηµικής ονοµασίας (δραστική ουσία) των φαρµάκων των δέκα (10) µεγαλυτέρων σε κατανάλωση δραστικών ουσιών, για τις οποίες υπάρχουν
φάρµακα µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και γενόσηµα, εξαιρουµένων αυτών για τις χρόνιες παθήσεις. Με απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται εντός 10 ηµερών από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου καθορίζονται οι συγκεκριµένες δραστικές ουσίες. Από 1ης Ιουνίου 2012 η συνταγογράφηση µε
βάση τη δραστική ουσία καθίσταται υποχρεωτική και καθολική.
γ) Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων καταρτίζει κατάλογο µε τις χηµικές ονοµασίες των δραστικών ουσιών
και τα αντίστοιχα εµπορικά ονόµατα όλων των φαρµά-
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κων, τον οποίον αναρτά στην ιστοσελίδα του µέχρι 31
Μαρτίου 2012.»
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης δύναται να ορίζεται µειωµένο ποσοστό
συµµετοχής στην φαρµακευτική περίθαλψη για τους ασφαλισµένους όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1
του άρθρου 38 του ν.4025/2011 (Α΄228) όταν χορηγείται
το φθηνότερο φαρµακευτικό προϊόν όµοιας δραστικής
περιεκτικότητας και φαρµακοτεχνικής µορφής µε αυτό
που έχει συνταγογραφηθεί από τον ιατρό µε συναίνεση
του ασφαλισµένου. Για την εφαρµογή της προηγούµενης διάταξης, παρέχεται η δυνατότητα στον φαρµακοποιό να µπορεί να χορηγεί το φθηνότερο φαρµακευτικό
προϊόν όµοιας δραστικής περιεκτικότητας και φαρµακοτεχνικής µορφής µε αυτό που έχει συνταγογραφηθεί από
τον ιατρό. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ασφαλισµένος επιθυµεί να λάβει ακριβότερο φάρµακο όµοιας δραστικής ο ΦΚΑ αποζηµιώνει την τιµή του φθηνότερου και
αυτός πληρώνει τη διαφορά.
7. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12
του ν. 3816/2010 (Α΄ 6) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής :
«β. Για την κατάρτιση, την αναθεώρηση και τη συµπλήρωση του καταλόγου, εφαρµόζεται σύστηµα κατάταξης
φαρµακευτικών προϊόντων σύµφωνα µε το σύστηµα Ανατοµικής Θεραπευτικής Χηµικής Κατηγοριοποίησης
(Anatomic Therapeutic Chemical classification - ATC) του
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) και εισάγεται σύστηµα τιµών αναφοράς (Τ.Α.) ανά θεραπευτική κατηγορία φαρµακευτικών προϊόντων. Ως Τιµή Αναφοράς ορίζεται η χαµηλότερη τιµή κόστους ηµερήσιας θεραπείας
(ΚΗΘ) µεταξύ των φαρµακευτικών προϊόντων κάθε θεραπευτικής κατηγορίας. Παράλληλα εξετάζονται η ασφάλεια, η αποτελεσµατικότητα και επιλέγονται ανά
φαρµακευτικό προϊόν, οι αποζηµιούµενες από την Κοινωνική Ασφάλιση ενδείξεις, περιεκτικότητες και συσκευασίες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ
εξειδικεύονται ο τρόπος κατάρτισης των θεραπευτικών
κατηγοριών και προσδιορισµού των τιµών αναφοράς ανά
θεραπευτική κατηγορία και οι διαδικασίες αναθεώρησης
και συµπλήρωσης του καταλόγου, καθώς και οι αποζηµιούµενες ενδείξεις, περιεκτικότητες και συσκευασίες ανά
φαρµακευτικό προϊόν και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αποζηµιώνουν τα φάρµακα που προστατεύονται από καθεστώς διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας και έχουν πάρει άδεια
κυκλοφορίας στην Ελλάδα µετά την 1.1. 2012, εφόσον
αποζηµιώνονται από την Κοινωνική ασφάλιση στα 2/3
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τουλάχιστον
σε 12 κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , οι Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης των οποίων αποζηµιώνουν τα
φάρµακα αυτά µετά από αξιολόγηση από έγκυρους οργανισµούς αξιολόγησης τεχνολογίας Υγείας, µε την
προϋπόθεση πλήρους τήρησης της Κοινοτικής Οδηγίας
ΕΚ 89/105-/ΕΟ Οδηγία περί διαφάνειας. Με απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορούν να εξαιρούνται τα φάρµακα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως απαραίτητα για την κάλυψη κινδύνου ζωής ή τα
ορφανά φάρµακα, µόνο όταν καλύπτονται από διεθνή
κλινικά πρωτόκολλα. Μέχρι την κατάρτιση του Καταλόγου Συνταγογραφούµενων Φαρµάκων σύµφωνα µε τα

κριτήρια της παρούσας παραγράφου, ισχύει ο θετικός
κατάλογος όπως δηµοσιεύτηκε µε την Αρ. ΔΥΓ3/οικ.
104893 (Β΄ 2141 /26.9.2011) και τυχόν τροποποιηθεί από
την πρώτη εφαρµογή του άρθρου 37 του ν. 4025/2011
(Α΄ 228) και συµπληρωθεί από τη διαδικασία που περιγράφεται στην Αριθµ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.95872 (Β΄ 2155).
Άρθρο 22
Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011
(Α΄31) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.α) Για κάθε φαρµακευτικό ιδιοσκεύασµα που συνταγογραφείται από ιατρό και το τίµηµα του οποίου καλύπτεται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.),
τον Ενιαίο Οργανισµό Παροχών Υγειονοµικής Περίθαλψης (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και τον Οίκο Ναύτου, θεσπίζεται «τιµή
κοινωνικής ασφάλισης» (εφεξής Τ.Κ.Α.) η οποία συνίσταται στην τιµή παραγωγού ή εισαγωγέα, όπως αυτή ορίζεται στην κάθε φορά ισχύουσα υπουργική απόφαση
που καθορίζει τον τρόπο τιµολόγησης των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων µειωµένη κατά 9%. Οι Φ.Κ.Α. καλύπτουν τη δαπάνη χορήγησης των συνταγογραφούµενων φαρµάκων µέχρι του ποσού της λιανικής τιµής µειωµένης κατά το ποσό της συµµετοχής του ασφαλισµένου
και της προκύπτουσας διαφοράς µεταξύ της τιµής παραγωγού ή εισαγωγέα και της Τ.Κ.Α.. Η δαπάνη που αφορά
το παρακρατούµενο 9% βαρύνει αποκλειστικά τους κατόχους της άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων και θεωρείται «επιστροφή» (rebate) των Κ.Α.Κ. των φαρµακευτικών προϊόντων προς
τους Φ.Κ.Α. και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
β) Το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει κάθε εταιρεία ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας φαρµακευτικών
προϊόντων προκύπτει από τα στοιχεία των συνολικών
πωλήσεών της ανά φαρµακευτικό ιδιοσκεύασµα, αφού
αφαιρεθούν οι πωλήσεις προς τα νοσοκοµεία και οι παράλληλες εξαγωγές σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.). Για τον υπολογισµό
του ποσού λαµβάνεται υπόψη η σχέση δηµόσιας προς ιδιωτική φαρµακευτική δαπάνη, ήτοι 80% - 20%.
γ) Επιπροσθέτως των διατάξεων των προηγούµενων
περιπτώσεων α΄ και β΄ οι ΚΑΚ κάθε τρίµηνο, αρχής γενοµένης από 1-1-2012 υποχρεούνται σε πρόσθετη κλιµακούµενη επιστροφή «rebate» ανάλογα µε τον συνολικό
όγκο πωλήσεων του κάθε φαρµακευτικού προϊόντος του
προηγούµενου τριµήνου, όπως ορίζεται στον πίνακα που
ακολουθεί:
Τριµηνιαίος
συνολικός όγκος
πωλήσεων ανά
φαρµακευτικό
προϊόν
Από 400.000€-800.000€
Από 800.001€- 1.500.000€
Από 1.500.001€- 2.500.000€
Πάνω από 2.500.001€

Πρόσθετο της
περίπτωσης α΄
της παρούσας
παραγράφου
ποσό επιστροφής
(rebate)
2%
4%
6%
8%

Για τον υπολογισµό του τελικού ποσού λαµβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄σ της παρούσας παραγράφου. Για την απόδοση του πρόσθετου ποσού επιστροφής, αυτή πραγµατοποιείται µε βάση τις πωλήσεις του προηγούµενου τριµήνου βάσει των στοιχείων
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πωλήσεων του ΕΟΦ και καταβάλλεται αντίστοιχα για το
πρώτο τρίµηνο, µέχρι 30 Απριλίου, για το δεύτερο τρίµηνο µέχρι 31 Ιουλίου, για το τρίτο τρίµηνο µέχρι 31 Οκτωβρίου του ίδιου έτους και για το τέταρτο τρίµηνο µέχρι
31 Ιανουαρίου κάθε επόµενου έτους.
δ) Ο τρόπος υπολογισµού των ποσών από τον Ε.Ο.Φ.,
όπως περιγράφεται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις όπου ο εκάστοτε Φ.Κ.Α. έχει ενταχθεί στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (εφεξής Σ.Η.Σ.) µέχρι την πλήρη
εφαρµογή του τελευταίου ή διαθέτει άλλο ηλεκτρονικό
σύστηµα σάρωσης των συνταγών (scanning). Στις περιπτώσεις αυτές, το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει
κάθε εταιρεία ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας υπολογίζεται µέσω του Σ.Η.Σ. ή του άλλου συστήµατος ανά Φ.Κ.Α.
ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αποδίδεται αντίστοιχα στον Φ.Κ.Α.
ή τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
ε) i) Σε περίπτωση µη έγκαιρης απόδοσης του ποσού επιστροφής της περίπτωσης α΄ ή του πρόσθετου ποσού
επιστροφής της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου, αυτά εισπράττονται µε τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε..
ii) Τα φαρµακευτικά προϊόντα για τα οποία δεν αποδόθηκε το ποσό της επιστροφής διαγράφονται αυτοδίκαια από τον κατάλογο συνταγογραφούµενων φαρµάκων της
παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010. iii) Οι εταιρείες
δικαιούνται βεβαίωσης καταβολής του ποσού επιστροφής για φορολογική χρήση.
στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθµίζεται η διαδικασία, προθεσµίες, τρόπος απόδοσης του ποσού επιστροφής της περίπτωσης α΄ και του πρόσθετου ποσού επιστροφής της
περίπτωσης γ΄ του παρόντος άρθρου από τους ΚΑΚ
προς τους Φ.Κ.Α., ή τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τον Οίκο Ναύτου,
ο καταµερισµός του εισπραχθέντος ποσού στους δικαιούχους φορείς, σε συνδυασµό µε την παροχή κινήτρων
ανάπτυξης των ΚΑΚ, η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση
παράβασης της παρούσας διάταξης και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
ζ) Η εφαρµογή της παρούσας διάταξης αρχίζει αναδροµικά από 1.1.2012.»
Άρθρο 23
1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.
3816/2010 (Α΄6) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εγκρίνονται, µετά από εισήγηση του
Ε.Ο.Φ., δύο κατάλογοι µε τα φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ως εξής: i) για αποκλειστική
διάθεση από νοσοκοµεία και ιδιωτικές κλινικές και ii) για
διάθεση και από τα ιδιωτικά φαρµακεία. Με όµοια απόφαση οι εν λόγω κατάλογοι αναθεωρούνται και συµπληρώνονται τουλάχιστον κατ΄ έτος. Για τον προσδιορισµό
του κόστους λαµβάνεται υπόψη η χονδρική τιµή των ιδιοσκευασµάτων και η συσκευασία τους σε συνδυασµό
µε το κόστος ηµερήσιας θεραπείας. Ο τρόπος διαµόρφωσης της τιµής διάθεσης των ιδιοσκευασµάτων του καταλόγου ι) από τα νοσοκοµεία και τις ιδιωτικές κλινικές ορίζεται στη νοσοκοµειακή τιµή +5% +Φ.Π.Α. ενώ των
φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων του καταλόγου ιι) από
τα ιδιωτικά φαρµακεία ορίζεται µε απόφαση του Υπουρ-

γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχει ισχύ αγορανοµικής διάταξης στην οποία θα ορίζεται ένα πάγιο
ποσό ως κέρδος φαρµακοποιού ή συνδυασµός ποσοστού
κέρδους και πάγιου ποσού ως κέρδος φαρµακοποιού.»
«2. Στο τέλος του άρθρου 40 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με όµοιες αποφάσεις θα πρέπει να καθορίζεται αντί
ποσοστού κέρδους φαρµακοποιού, πάγιο ποσό ανά φάρµακο ως κέρδος φαρµακοποιού ή συνδυασµός ποσοστού
κέρδους και πάγιου ποσού ως κέρδος φαρµακοποιού, σε
συγκεκριµένες κατηγορίες φαρµάκων υψηλού κόστους,
οι οποίες καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από εισήγηση του
ΕΟΦ εντός δεκαπέντε ηµερών από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου
αυτού και για τα φάρµακα που αποζηµιώνονται από την
Κοινωνική Ασφάλιση και η χονδρική τιµή τους διαµορφώνεται πάνω από 200 €, τα ποσοστά κέρδους των φαρµακείων διαµορφώνονται ως εξής:
Φάρµακα της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010
ΑΞΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΑ και ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Με ειδική χονδρική* έως 500 €
Νοσοκοµειακή
+ 2% + 8 % + 30 €
Με ειδική χονδρική 501 - 1000 €
Νοσοκοµειακή
+ 2% + 7% + 30 €
Με ειδική χονδρική πάνω από 1001 € - Νοσοκοµειακή
+ 2 % + 6 % + 30 €
* Ειδική χονδρική = νοσοκοµειακή + 2%
Για τα λοιπά φάρµακα εκτός της παρ. 2, του άρθρου12,
του ν. 3816/2010, και µε χονδρική τιµή πάνω από 200€,
ως ο πίνακας:
ΑΞΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με χονδρική από
200 - 500 €
Με χονδρική από
501 - 1000 €
Με χονδρική πάνω
από 1001 €

ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Χονδρική
+ 8% + 30 €
Χονδρική
+ 7% + 30 €
Χονδρική
+ 6 % + 30 €

Στην επόµενη ανακοστολόγηση που δεν µπορεί να είναι αργότερα από τις 15 Ιουνίου 2012 το κέρδος του
φαρµακείου για τα φάρµακα που η χονδρική τιµή διαµορφώνεται στα 200 € και πάνω, θα αντιστοιχεί σε 30 € επί
της χονδρικής τιµής και της ειδικής χονδρικής τιµής.»
«3. Στο άρθρο 9 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37) προστίθεται
παράγραφος 10, ως εξής:
«10. Η χρέωση των φαρµάκων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών του καταλόγου της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6)
και όσων φαρµάκων εξαιρούνται του κλειστού νοσηλείου από τα δηµόσια νοσοκοµεία και τις ιδιωτικές κλινικές
προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης γίνεται στη νοσοκοµειακή τιµή +5% +ΦΠΑ.»
Άρθρο 24
Στο άρθρο 34 του ν. 3918/2011 (Α΄31) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«6. Καθιερώνεται πρόσθετο κλιµακωτό ποσοστό επιστροφών σε κάθε τιµολόγιο πωλήσεων των φαρµακείων
προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ως εξής:
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Για τιµολόγια:
µέχρι 35.000 €
από 35.001 έως 50.000 €
από 50.001 έως 60.000€
από 60.001 έως 80.000€
από 80.001 έως 100.000€
από 100.001 και πάνω

Ποσοστό επιστροφής
0%
0,50%
1,25%
2,25%
3,50%
5%

Το ποσό που προκύπτει κάθε φορά αναγράφεται στο
τιµολόγιο και αφαιρείται από την αξία του ως έκπτωση.»
Άρθρο 25
Καθιερώνεται ολοήµερη λειτουργία των φαρµακευτικών τµηµάτων όλων των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. για την
εξυπηρέτηση των εξωτερικών ασθενών που επιθυµούν
να εκτελέσουν συνταγές φαρµάκων ειδικών παθήσεων.
Τα ποσά που προκύπτουν κάθε φορά από το επιπλέον
της νοσοκοµειακής τιµής ποσοστό 5% εγγράφονται στο
µοναδιαίο λογαριασµό της παραγράφου 7 του άρθρου 9
του ν. 2889/2001. Τα έσοδα που προκύπτουν από το συγκεκριµένο ποσό διατίθενται κατά προτεραιότητα για
την απογευµατινή λειτουργία του νοσοκοµειακού φαρµακείου και ιδίως για αµοιβή του προσωπικού, για τις ανάγκες κάλυψης αµοιβών επιπλέον προσωπικού για την
απογευµατινή λειτουργία, καθώς για τις προµήθειες υπηρεσιών, αγαθών και εξοπλισµού για την απογευµατινή
λειτουργία του νοσοκοµειακού φαρµακείου. Οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί που θα δηλώσουν συµµετοχή
στην απογευµατινή λειτουργία δεν µπορούν να συµµετέχουν τις ίδιες µέρες στο πρόγραµµα εφηµεριών.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα ποσοστά,
όροι και προϋποθέσεις διάθεσης των ανωτέρω εσόδων.
Η εκτέλεση συνταγών φαρµάκων ειδικών παθήσεων
των εξωτερικών ασθενών γίνεται µε το σύστηµα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και υποβάλλεται κάθε
µήνα ως φαρµακευτική δαπάνη στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα ασφαλιστικά ταµεία οφείλουν να εξοφλούν τη δαπάνη των φαρµάκων αυτών στον ίδιο χρόνο µε τα ιδιωτικά φαρµακεία.
Άρθρο 26
Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 34 του
ν. 3918/2011 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Το ποσοστό της επιστροφής κλιµακώνεται σύµφωνα
µε την ακόλουθη προοδευτική διαβάθµιση, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η προοδευτική διαβάθµιση
του προηγούµενου πίνακα για τους Φ.Κ.Α. που δεν εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:
Ύψος
αιτούµενου
ποσού ανά
Κλάδο
Υγείας ΦΚΑ
0-3.000 €
3.001 €-10.000 €
10.001€-30.000 €
30.001€-40.000 €
Από 40.001 €
και πάνω

Προοδευτικό
ποσοστό
Τελικό ποσό
επιστροφής
κλιµακίου
επί του ύψους
ανά
του αιτούµενου κλιµάκιο
ποσού
0%
0
2%
140
3%
600
5%
500
6%

Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2012.»

Συνολικό
ποσό

0
140
740
1.240

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 27
1. Στην περίπτωση Δ΄ υποπερίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (Α΄30) η φράση «έδρα τον Δήµο Θεσσαλονίκης» αντικαθίσταται µε τη φράση «έδρα τον Δήµο Πυλαίας-Χορτιάτη».
2. Στην περίπτωση Ε΄ υποπερίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (Α΄30) η φράση «έδρα τον Δήµο Λάρισας» αντικαθίσταται µε τη φράση «έδρα τον Δήµο Τυρνάβου».
3. Στην περίπτωση Δ΄ υποπερίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (Α΄81) η λέξη «Ατόµων» αντικαθίσταται µε τη λέξη «Παιδιών».
4. Στην περίπτωση Δ΄ υποπερίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (Α΄81) η φράση
«έδρα τον Δήµο Θεσσαλονίκης» αντικαθίσταται µε τη
φράση «έδρα τον Δήµο Πυλαίας-Χορτιάτη».
5. Στην περίπτωση Ε΄ υποπερίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (Α΄81) η λέξη
«Λάρισας» αντικαθίσταται µε τη λέξη «Τυρνάβου».
6. Στην περίπτωση Ζ΄ υποπερίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (Α΄81) η λέξη
«Λασιθίου» αντικαθίσταται µε τη λέξη «Αγίου Νικολάου
Λασιθίου Κρήτης».
7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15Α
του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως προστέθηκε µε το άρθρο
3 του ν. 4025/2011 (Α΄228), προστίθεται περίπτωση ι΄ ως
ακολούθως:
«ι) Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών µε Αναπηρία Θεσσαλονίκης µε έδρα τον Δήµο Πυλαίας-Χορτιάτη».
8. Στον τίτλο του Κεφαλαίου Β΄ και στον τίτλο του άρθρου 11, του άρθρου 12, του άρθρου 13 και του άρθρου
14 στο ν. 4025/2011 (Α΄228) η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».
9. Στο άρθρο 9Α του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 11 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όπου
υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από την φράση «Φυσικής Ιατρικής
και Αποκατάστασης».
10. Στην περίπτωση µ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
9Α του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 11 του ν. 4025/2011 (Α΄228) η λέξη «Πανεπιστηµιακό» διαγράφεται.
11. Στην περίπτωση ω΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
9Α του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 11 του ν. 4025/2011 (Α΄228) το εντός της παρενθέσεως (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) αντικαθίσταται από «(ΚΑΑΚΥΑµεΑ)».
12. Στο άρθρο 9Β του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όπου
υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής
και Αποκατάστασης».
13. Στο άρθρο 9Γ του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όπου
υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής
και Αποκατάστασης».
14. Στο άρθρο 9Δ του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προ-
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στέθηκε µε το άρθρο 14 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όπου
υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής
και Αποκατάστασης».
15. Στο άρθρο 15 του ν. 4025/2011 (Α΄228) όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».
16. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4025/2011
(Α΄228) στο προτελευταίο εδάφιο η φράση «στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας στις οποίες συγχωνεύθηκαν.»
αντικαθίσταται µε τη φράση «στα Νοσοκοµεία στα οποία
εντάχθηκαν.»
17. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4025/2011
(Α΄228) στο τελευταίο εδάφιο η φράση «τους φορείς
στους οποίους συγχωνεύθηκαν» αντικαθίσταται µε την
φράση «τα Νοσοκοµεία στα οποία εντάχθηκαν».
18. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 3329/2005
η λέξη «Εσωτερικών» αντικαθίσταται από τη φράση «Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
19. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005
(Α΄81), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 15 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».
20. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν.
4025/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Το προσωπικό που στις 2.11.2011 κατείχε θέσεις οργανικές ή προσωποπαγείς στις Μονάδες Κοινωνικής
Φροντίδας που καταργήθηκαν και εντάχθηκαν στα Νοσοκοµεία ως οργανικές τους µονάδες, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης των νοσοκοµείων αυτών, απαγορευµένης κάθε εσωτερικής µετακίνησής του για οποιονδήποτε
λόγο. Κατ΄ εξαίρεση µετά από έγκριση του διοικητή της
οικείας Δ.Υ.ΠΕ. επιτρέπεται η µετακίνηση ή τοποθέτηση
του προσωπικού αυτού.»
21. Από την παράγραφο 2 του άρθρου 44 του ν. 3918/
2011 (Α΄ 31) καταργούνται τα εξής εδάφια:
«Υφιστάµενες µισθώσεις ακινήτων του ιδρύµατος µε
την επωνυµία «Ίδρυµα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος - Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος», σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, λύονται µέσα σε πέντε µήνες
από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί
να παρατείνεται η µίσθωση έως πέντε ακόµη µήνες και
για µία µόνο φορά, µε την προϋπόθεση ότι συντρέχει σοβαρός λόγος που µνηµονεύεται στην απόφαση αυτή. Με
την ίδια απόφαση ρυθµίζεται και κάθε άλλη λεπτοµέρεια
σχετικά µε τη λύση των µισθώσεων.»
Η κατάργηση ισχύει από τις 2.3.2011.
22. Διακόπτεται από 1.1.2012 η παροχή όλων των οικογενειακών επιδοµάτων σε πολύτεκνες οικογένειες µε
τέσσερα τέκνα και στις τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες
έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα
άνω των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ.
23. Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 1 του
ν.2345/1995 ως ακολούθως:
«7. Για τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 1 που λειτουργούν κατά την ψήφιση του παρό-

ντος νόµου, µέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων της παραγράφου 2, οι τροποποιήσεις των αδειών
λειτουργίας τους ή οι επεκτάσεις των κτιριακών τους υποδοµών γίνονται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
που ίσχυαν όταν εκδόθηκε η αρχική άδεια λειτουργίας
τους ή σε κάθε άλλη περίπτωση ύστερα από έγκριση
σκοπιµότητας του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
24. Με απόφαση του Δήµου Θεσσαλονίκης εκδίδεται
µία ενιαία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των συστεγαζόµενων δράσεων για τη φιλοξενία, εκπαίδευση, σίτιση
και ολοήµερη απασχόληση ανήλικων παιδιών πριν και
µετά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος, του βρεφονηπιακού σταθµού, του 44ου και του 45ου Νηπιαγωγείου, του 33ου Δηµοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, που
στεγάζονται στις ευρισκόµενες στην οδό Εγνατίας 129,
στον Δήµο Θεσσαλονίκης, και στην οδό Στέλιου Καζαντζίδη 62, στον Δήµο Πυλαίας, εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος «Άσυλο του Παιδιού», το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και διέπεται από το β.δ. 189/1973 περί συστάσεώς του και εγκρίσεως του Οργανισµού του (Α΄ 60). Ο
Δήµος Θεσσαλονίκης ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουργία των ως άνω κατά την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 28
Μισθοδοσία Ε.Ι.Κ.
Από 1.6.2012 η µισθοδοσία του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Ίδρυµα Κωφών» (Ε.Ι.Κ.) βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ.
15/220 0001 «Αποδοχές και συντάξεις» του Προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το αναλογούν ποσό µεταφέρεται από τις πιστώσεις του Ε.Φ. 15/220 2846 «Επιχορήγηση στο Ίδρυµα
Κωφών για Μισθοδοσία Προσωπικού του Ε.Ι.Κ.», προκειµένου να καλύψει τις δαπάνες µισθοδοσίας. Από
1.6.2012 δεν θα επιχορηγείται το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.
προκειµένου να καλύψει δαπάνες µισθοδοσίας.
Άρθρο 29
Ορισµός αστέγου
1. Αναγνωρίζονται οι άστεγοι ως ευπαθής κοινωνική οµάδα, στην οποία παρέχεται κοινωνική προστασία. Ως άστεγοι ορίζονται όλα τα άτοµα που διαµένουν νόµιµα
στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόµενη ή
παραχωρηµένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.
2. Στους αστέγους περιλαµβάνονται ιδίως αυτοί που
διαβιούν στο δρόµο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύµατα ή άλλες κλειστές δοµές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύµατα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και του εκάστοτε συναρµόδιου Υπουργού
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα εφαρµογής της παρούσας, ιδίως το περιεχόµενο, η έκταση και ο χρόνος
παροχής κοινωνικής προστασίας, καθώς και η διαδικασία
και οι φορείς υλοποίησης της καταγραφής των αστέγων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 30
Κατάργηση Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων
1. Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής» καταργείται ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου.
2. Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων» καταργείται ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων ως Ψυχιατρικός
Τοµέας.
3. Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Τρίπολης» καταργείται ως
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και εντάσσεται στο
Γενικό Νοσοκοµείο Τρίπολης ως Ψυχιατρικός Τοµέας.
4. Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας» καταργείται ως
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και εντάσσεται στο
Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας ως Ψυχιατρικός Τοµέας.
5. Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Ιεράς Μονής
Πέτρας Ολύµπου» καταργείται ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκοµείο
Κατερίνης ως Ψυχιατρικός Τοµέας.
6. Προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 13 του
ν. 2716/1999 (Α΄ 96) ως ακολούθως:
«9. Τα άτοµα, τα οποία τοποθετούνται σε µονάδες και
προγράµµατα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του άρθρου 9 του παρόντος νόµου, που παρέχονται από νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του παρόντος νόµου και µόνο για τις
δοµές των οποίων η λειτουργία τους έχει ανατεθεί από
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συµµετέχουν στη δαπάνη περίθαλψής τους για όσο χρόνο
διαµένουν στις δοµές αυτές, µε ποσοστό επί της σύνταξης την οποία λαµβάνουν. Τα Ν.Π.Ι.Δ. ελέγχονται ετησίως από ορκωτό ελεγκτή για το ποσό που συγκεντρώθηκε και τον τρόπο διαθέσεώς του, την έκθεση του οποίου υποχρεούται να υποβάλλει η διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ.
µέχρι 31 Ιανουαρίου του επόµενου έτους στη Διεύθυνση
Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του
Ν.Π.Ι.Δ. µε την υποχρέωση αυτή η κρατική επιχορήγηση
διακόπτεται. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ποσοστό συµµετοχής κλιµακωτά ανάλογα µε τη σύνταξη του κάθε περιθαλπόµενου, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής
του, το όργανο ελέγχου και διαχείρισης των χρηµάτων
αυτών, πού δαπανούνται τα χρήµατα αυτά και κάθε άλλο
σχετικό θέµα. Αντίθετοι όροι στις συναφθείσες συµβάσεις των εν λόγω φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης µε τους ασφαλιστικούς
φορείς δεν ισχύουν.»
Άρθρο 31
Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού
1. Τα δικαιώµατα των εργαζοµένων στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που καταργούνται δεν θίγονται. Οι
οργανικές θέσεις του ιατρικού και λοιπού προσωπικού

που υπηρετεί στα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µεταφέρονται στο νοσοκοµείο που εντάσσεται ως Ψυχιατρικός Τοµέας για τη στελέχωση του Ψυχιατρικού Τµήµατος.
2. Οι ιατροί που υπηρετούν στα καταργούµενα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου κατά το χρόνο ένταξης µεταφέρονται αυτοδικαίως µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθµό και ειδικότητα που κατέχουν, στο αντίστοιχο νοσοκοµείο.
3. Το πάσης φύσεως λοιπό προσωπικό, που κατέχει
οργανικές θέσεις κατά το χρόνο ένταξης, µεταφέρεται
αυτοδικαίως µε τις οργανικές θέσεις τους, στο οικείο νοσοκοµείο που εντάσσονται µε την ίδια εργασιακή σχέση,
οργανική θέση, κλάδο, βαθµό και ειδικότητα που κατέχουν. Για την υπηρεσιακή κατάσταση (άδειες, αποσπάσεις, µετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, λύση υπηρεσιακής σχέσης κ.λπ.) του ανωτέρω προσωπικού, εφαρµόζονται µετά την κατά τα άνω µεταφορά του στα
νοσοκοµεία υποδοχής, οι διατάξεις που διέπουν το αντίστοιχο προσωπικό των φορέων αυτών. Το ίδιο προσωπικό, µετά τη µεταφορά του, µισθοδοτείται από τα νοσοκοµεία υποδοχής και λαµβάνει τις αποδοχές της αντίστοιχης κατηγορίας (µισθολόγιο, επιδόµατα, αποζηµιώσεις
κ.λπ.) του προσωπικού αυτών. Το παραπάνω προσωπικό
εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχε πριν από τη µεταφορά του
στους φορείς υποδοχής.
4. Το προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις
διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες µεταφέρονται αυτοδικαίως ως προσωποπαγείς θέσεις στο αντίστοιχο νοσοκοµείο.
5. Για την αυτοδίκαιη µεταφορά οργανικών ή προσωποπαγών θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της οικείας Διοίκησης Υγειονοµικής Περιφέρειας.
Το προσωπικό που κατέχει θέσεις οργανικές ή προσωποπαγείς στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που καταργήθηκαν και εντάχθηκαν ως Ψυχιατρικός Τοµέας στο
οικείο νοσοκοµείο, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά
του σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας απαγορευµένης κάθε
εσωτερικής µετακίνησής του για οποιονδήποτε λόγο.
6. Οι ιατροί που υπηρετούν στο «Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής» µεταφέρονται αυτοδικαίως µαζί µε
την οργανική τους θέση µε την ίδια εργασιακή σχέση,
οργανική θέση, βαθµό και ειδικότητα στο Κέντρο Υγείας
Ραφήνας – Πικερµίου. Οι οργανικές θέσεις ιατρών του
«Παιδοψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής» που βρίσκονται στη διαδικασία επαναπροκήρυξης, κρίσης ή διορισµού µεταφέρονται αυτοδικαίως στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας – Πικερµίου. Οι οργανικές θέσεις και το λοιπό νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό που τις κατέχει, καθώς και το προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής» µεταφέρονται στο κέντρο υγείας Ραφήνας - Πικερµίου µε την
ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο, βαθµό και ειδικότητα. Μετά τη στελέχωση του κέντρου υγείας Ραφήνας – Πικερµίου, οι εναποµείνασες οργανικές θέσεις και το προσωπικό, καθώς και το προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις µεταφέρονται µε την ίδια εργασιακή σχέση,
κλάδο, βαθµό και ειδικότητα που κατέχουν σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ ή σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας εντός της Περιφέρειας Αττικής. Η µεταφορά οργανικών
θέσεων και προσωπικού, καθώς και προσωποπαγών θέσεων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι-
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νωνικής Αλληλεγγύης µετά από εισήγηση του Διοικητή
της 1ης Δ.Υ.ΠΕ., ο οποίος λαµβάνει υπόψη την αίτηση
προτίµησης του υπαλλήλου αν έχει υποβληθεί, εντός
προθεσµίας ενός µηνός από την ψήφιση του παρόντος
νόµου στην 1η Δ.Υ.ΠΕ. και τις ανάγκες που υπάρχουν από έλλειψη προσωπικού στις κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες στα νοσοκοµεία ή στις Μονάδες Κοινωνικής
Φροντίδας. Η εισήγηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός προθεσµίας
δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
7. Η µισθοδοσία του προσωπικού που µεταφέρεται είτε αυτοδικαίως είτε µε απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης βαρύνει µετά τη µεταφορά
του το φορέα υποδοχής µε ανάλογη εγγραφή της πίστωσης.
Άρθρο 32
Ρυθµίσεις θεµάτων περιουσίας
1. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των
καταργούµενων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα
στο νοσοκοµείο στο οποίο εντάσσονται, για το «Δηµόσιο Παιδιατρικό Νευροψυχιατρικό Νοσοκοµείο Ραφήνας» στο Νοσοκοµείο Σισµανόγλειο, τα οποία και διαθέτουν τα περιουσιακά στοιχεία των καταργούµενων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου για τα οποία υπάρχει
δέσµευση από τις περί κληρονοµιών, κληροδοσιών και
δωρεών διατάξεις, ειδικά και αποκλειστικά για το σκοπό
για τον οποίο αφιερώθηκαν και µε τους όρους που τέθηκαν µε τις πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου. Απαιτήσεις,
υποχρεώσεις, πάσης φύσεως εκκρεµότητες που υφίστανται και ταµειακά υπόλοιπα κατά την κατάργηση των πιο
πάνω νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου µεταφέρονται στα νοσοκοµεία στα οποία εντάχθηκαν. Εκκρεµείς
δίκες συνεχίζονται από τα νοσοκοµεία στα οποία εντάχθηκαν τα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα.
2. Μέχρι τις 31.5.2012 το Διοικητικό Συµβούλιο των οικείων νοσοκοµείων υποχρεούται σε διενέργεια απογραφής και σύνταξη σχετικής έκθεσης όλων των κινητών και
ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητά του ή στα οποία αποκτά εµπράγµατα δικαιώµατα. Απόσπασµα της
έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα και τα εµπράγµατα δικαιώµατα επί αυτών που αποκτώνται καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή του κτηµατολογίου. Η έκθεση απογραφής της κινητής περιουσίας καταγράφεται στα οικεία βιβλία των
φορέων υποδοχής.
Άρθρο 33
Μεταβατικές διατάξεις
1. Συµβάσεις που έχουν καταρτιστεί µε συµβαλλόµενους τα καταργούµενα και εντασσόµενα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τρίτους και ιδίως εκµισθωτές,
προµηθευτές, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη
τους και παράγουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις έναντι
των φορέων υποδοχής που υπεισέρχονται αυτοδικαίως
σε αυτές.
2. Με τροποποίηση του Οργανισµού των οικείων νοσοκοµείων θα ρυθµιστούν θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των ψυχιατρικών τµηµάτων, διάρθρωση προσωπι-

κού, διαβάθµιση και κατανοµή των θέσεων, οι κλάδοι
προσωπικού, η δύναµη των κλινών, οι αρµοδιότητες, και
κάθε άλλο σχετικό θέµα. Μέχρι την τροποποίηση του υφιστάµενου Οργανισµού των νοσοκοµείων, στα οποία εντάχθηκαν τα καταργούµενα Ν.Π.Δ.Δ., αυτά λειτουργούν ως τµήµα του οικείου νοσοκοµείου και παρέχουν υπηρεσίες περίθαλψης σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς,
διατηρώντας τον Οργανισµό που έχουν και λειτουργούν
σύµφωνα µε αυτόν εκτός των διατάξεων που έρχονται
σε αντίθεση µε τις ρυθµίσεις του παρόντος.
3. Ο αναπληρωτής διοικητής διατηρεί και ασκεί τις αρµοδιότητές του στο ψυχιατρικό τµήµα του νοσοκοµείου.
4. Το από 13.8.1958 βασιλικό διάταγµα (Α΄120), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΥΑ Α3β/οικ.17964/1987
(Β΄ 75), το από 24.5.1956 βασιλικό διάταγµα (Α΄128) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΥΑΑ3β/οικ.14146/
1986 (Β΄700), το από 5.4.1951 βασιλικό διάταγµα
(Α΄108) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΥΑ
Αεβ/οικ.19192/1986 (Β΄ 816), το µε αριθµό 703/1969 β.δ.
(Α΄220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και η ΥΑ
Α3β/οικ.14176/1986 (Α΄648) καταργούνται.
Άρθρο 34
Ρύθµιση θεµάτων ΕΟΜ
και λοιπές διατάξεις
1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 9 του ν. 3984/2011
(Α΄ 150) προστίθεται εδάφιο γ΄ ως ακολούθως:
«Η επέµβαση για τη λήψη µοσχεύµατος προηγείται
άλλων επεµβάσεων που δεν έχουν επείγοντα χαρακτήρα.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 3984/2011
(Α΄ 150) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων, ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Οργανισµός Αφαίρεσης όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό, την
οργάνωση, το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο
προσωπικό, τα όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Επίσης, ορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση, την
ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας στους Οργανισµούς Αφαίρεσης. Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες διασύνδεσης των ιδιωτικών κλινικών µε τον Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων και τις Μονάδες Μεταµόσχευσης.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν. 3984/2011
(Α΄ 150) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης που εκδίδεται µετά από πρόταση του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων, ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η Μονάδα Μεταµόσχευσης
όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό, την οργάνωση, το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό, τα όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Επίσης, ορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας, καθώς και κάθε άλλο
θέµα.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 27
του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) αντικαθίσταται ως εξής:
«Συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις ειδικών επιστηµόνων
που απασχολούνται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε ετών που µπορεί να ανανεώνεται
δύο φορές. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού
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αυτού καθορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας του
άρθρου 28.»
5. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 3984/
2011 (Α΄ 150) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Η εφαρµογή των ιστών και κυττάρων µε την έννοια
του άρθρου 3 περίπτωση 12 του π.δ. 26/2008 πραγµατοποιείται σε Μονάδες Εφαρµογής Ιστών και Κυττάρων. Εξαιρούνται τα αναπαραγωγικά κύτταρα για τα οποία ισχύουν τα προβλεπόµενα στο ν. 3305/2005.»
6. Οι Μονάδες Εφαρµογής Ιστών και Κυττάρων λειτουργούν σε νοσηλευτικά ιδρύµατα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
κοινωφελούς και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν λάβει τη σχετική άδεια. Ειδικά οι επεµβάσεις κερατοπλαστικής πραγµατοποιούνται και σε µονάδες υγείας
Ν.Π.Ι.Δ., που έχουν λάβει τη σχετική άδεια κατά τις διατάξεις του παρόντος.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία τιµολογηµένες απαιτήσεις ιδιωτών πιστωτών κατά του Δηµοσίου έχουν εκχωρηθεί από τον πιστωτή σε αναγνωρισµένη τράπεζα
της ηµεδαπής ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου µε σκοπό τη χρηµατοδότησή τους, αυτές µπορούν να συµψηφιστούν µε απαιτήσεις του Δηµοσίου υπό
δύο προϋποθέσεις: α) αίτηση του πιστωτή προς την Τράπεζα, β) βεβαίωση της Τράπεζας ότι συναινεί στον συµψηφισµό και αποστολή του εκχωρηθέντος τιµολογίου
προς το Δηµόσιο.

8. Στο άρθρο 49 του ν. 2082/1992 (Α΄ 158) στην παράγραφο 2 άρθρο 6, παράγραφος 1 το τρίτο και τέταρτο εδάφιο αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Έξι τακτικά µέλη και τρία αναπληρωµατικά µέλη διορίζονται από το Κεντρικό Διοικητικό Συµβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.»
9. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129) αντικαθίστανται ως εξής:
«Το Άρθρο Δεύτερο του άρθρου 2 του ν. 3627/2007
(Α΄ 292) αριθµείται ως 1 και προστίθεται παράγραφος 2
ως εξής:
«2. Πέραν των άνω υποχρεώσεων, ο Δωρητής αναλαµβάνει την υποχρέωση να καλύψει από κεφάλαια, τα οποία έχει συγκεντρώσει, καθώς και από κάθε άλλο ποσό
που θα περιέλθει σε αυτόν µε οποιονδήποτε τρόπο για
το σκοπό αυτόν, όπως από κάθε είδους δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, συνδροµές και ενισχύσεις που θα
διατεθούν για τη δηµιουργία της Ογκολογικής Μονάδας,
τη δαπάνη για την απόκτηση µέρους του αναγκαίου για
τη λειτουργία της Μονάδας ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και δη να διαθέσει το συνολικό ποσό των δύο εκατοµµυρίων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα (2.784.180) ευρώ προκειµένου να αποκτηθούν επ’ ονόµατι του νοσοκοµείου και προς χρήση
της Ογκολογικής Μονάδας τα ακόλουθα µηχανήµατα:
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10. Η παράγραφος 6 του άρθρου 39 του ν.2725/1999,
όπως προστέθηκε µε το άρθρο 76 του ν. 3057/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Η Ειδική Γραµµατεία Διατροφής και Άθλησης (ΕΓΔΑ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτήν, µπορούν να προσλαµβάνουν και να απασχολούν
πτυχιούχους φυσικής αγωγής αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραµµάτων Άθλησης για Όλους ή και Αναπτυξιακού Αθλητισµού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας όχι
µεγαλύτερης των οκτώ µηνών. Επιτρέπεται να συνάπτονται συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου, καθ’ υπέρβασην των προβλεποµένων περιορισµών της παρ. 3 του
άρθρου 37 του ν.3986/2011, όπως κάθε φορά ισχύει, µέχρι ύψους δαπάνης του ποσού που εγγράφουν οι προσλαµβάνοντες φορείς ως πρόβλεψη στον προϋπολογισµό αυτών του τρέχοντος έτους από είσπραξη διδάκτρων ή συνδροµών συµµετοχής στα προγράµµατα Άθλησης για Όλους ή από είσπραξη δωρεών ή χορηγιών
για τα προγράµµατα Άθλησης για Όλους και το οποίο
ποσό της δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος.»
11. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε
µε το ν. 3871/2010 (Α΄ 41).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 35
Σύσταση - Σκοπός
1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) µε την επωνυµία Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής
Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), αποκαλούµενο στο εξής «ΕΤΕΑ»,
το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έχει έδρα την Αθήνα.
Έναρξη λειτουργίας του ορίζεται η 1η Ιουλίου 2012.
2. Σκοπός του είναι η παροχή µηνιαίας επικουρικής
σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους
εργαζόµενους στον ιδιωτικό, δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας, καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους.
Άρθρο 36
Ένταξη
1. Στο ΕΤΕΑ εντάσσονται από την έναρξη λειτουργίας
του: α) το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), β) οι τοµείς του Tαµείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΕΑΙΤ), γ) το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι
τοµείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», δ) το Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την
επικουρική ασφάλιση, ε) οι τοµείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων
Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και στ) o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του
ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ΄ επικουρική ασφάλιση ασφαλισµένους του. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί µε ενιαία διοικητική και οικονοµική οργάνωση.

2. Μέχρι την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΤΕΑ τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο
ταµεία, τοµείς και κλάδοι δύνανται µε αποφάσεις των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισµένων κάθε ταµείου ή τοµέα ή κλάδου να εξαιρούνται από
την ανωτέρω ένταξη.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να εντάσσονται στο ΕΤΕΑ µέχρι 31.12.2012, µετά από σύµφωνη γνώµη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισµένων και µετά από εκπόνηση αναλογιστικής µελέτης και
άλλα επικουρικά ταµεία, καθώς και όσα από τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου εξαιρέθηκαν.
4. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ταµεία, τοµείς ή κλάδοι επικουρικής ασφάλισης που
δεν εντάσσονται µέχρι τις 31.12.2012 στο ΕΤΕΑ µετατρέπονται αυτοδίκαια σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄160).
Άρθρο 37
Ασφαλιστέα πρόσωπα
1. Στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ υπάγονται υποχρεωτικά:
α) οι νεοπροσλαµβανόµενοι στον ιδιωτικό, δηµόσιο και
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας µετά την έναρξη λειτουργίας του
ΕΤΕΑ, των οποίων τα ταµεία – τοµείς ή κλάδοι επικουρικής ασφάλισης είναι ενταγµένοι στο ΕΤΕΑ,
β) οι ήδη ασφαλισµένοι των ταµείων - τοµέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ.
2. Οι νεοπροσλαµβανόµενοι στον ιδιωτικό, δηµόσιο
και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, των οποίων τα ταµεία-τοµείς
ή κλάδοι επικουρικής ασφάλισης δεν εντάσσονται στο
ΕΤΕΑ, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση αυτών
των ταµείων -τοµέων ή κλάδων επικουρικής ασφάλισης.
Άρθρο 38
Πόροι
Πόροι είναι:
1. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων και εργοδοτών. Το ποσό εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό
3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών
του εργαζόµενου. Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται για
τους υπαγόµενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα κατά 1,25% για τον ασφαλισµένο και κατά 0,75%
για τον εργοδότη και για τους υπαγόµενους στα υπερβαρέα επαγγέλµατα κατά 1% για τον ασφαλισµένο και 2%
για τον εργοδότη.
Προβλεπόµενα ποσοστά εισφορών υπέρ των ταµείων
– τοµέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ και τα
οποία υπερβαίνουν τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια ποσοστά, καθώς και οι ασφαλιστέες αποδοχές επί
των οποίων υπολογίζονται εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Τα έσοδα από τις προβλεπόµενες εισφορές υπέρ
των ταµείων – τοµέων και κλάδων που εντάσσονται στο
ΕΤΕΑ, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση
των κεφαλαίων και αποθεµατικών αυτών και κάθε άλλο
έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νοµοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόµων.
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Άρθρο 39
Οικονοµικό σύστηµα λειτουργίας
1. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για
πρώτη φορά από 1.1.2001 µε βάση το διανεµητικό σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση. Το ίδιο σύστηµα εφαρµόζεται και για τους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.2000 για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και εφεξής.
2. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για
κάθε ασφαλισµένο των κατηγοριών αυτών τηρούνται σε
ατοµικές µερίδες.
Άρθρο 40
Χρόνος ασφάλισης
Χρόνος ασφάλισης είναι:
α) Ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ και
εφεξής.
β) Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στους
εντασσόµενους φορείς – τοµείς και κλάδους, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο
χρόνος που έχει προσµετρηθεί από οποιαδήποτε αιτία,
λογίζεται ότι πραγµατοποιήθηκε στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ.
γ) Ο χρόνοι ασφάλισης οι οποίοι αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 40 και 47 του ν. 2084/1992 (Α΄165),
του άρθρου 20 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), και του άρθρου
41 παρ. 7 του ν. 3996/2011 (Α΄170), όπως ισχύουν κάθε
φορά.
Άρθρο 41
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
Οι ασφαλισµένοι του ΕΤΕΑ δικαιούνται σύνταξης, εφόσον θεµελιώνουν αντίστοιχο δικαίωµα συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους για την αυτή αιτία και έχουν συµπληρώσει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που προβλέπει η νοµοθεσία του αντίστοιχου φορέα κύριας ασφάλισής τους, καθώς και η γενικότερη νοµοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Ο ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης για τη
θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος είναι τα δεκαπέντε (15) έτη.
Άρθρο 42
Καθορισµός ποσού σύνταξης
1. Το ποσό της καταβαλλόµενης σύνταξης διαµορφώνεται µε βάση: α) τα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία
στηρίζονται σε εγκεκριµένους αναλογιστικούς πίνακες
θνησιµότητας, β) το πλασµατικό ποσοστό επιστροφής
που θα εφαρµόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές και το οποίο θα προκύπτει από την ποσοστιαία
µεταβολή των συντάξιµων αποδοχών των ασφαλισµένων, γ) την επιλογή ή όχι της µεταβίβασης της σύνταξης
στα δικαιοδόχα µέλη κατά τη στιγµή της συνταξιοδότησης του ασφαλισµένου από τον επικουρικό του φορέα
και δ) τον συντελεστή βιωσιµότητας, ο οποίος θα πρέπει
να αναπροσαρµόζει σε ετήσια βάση τις νέες και τις ήδη
καταβαλλόµενες συντάξεις, µέσω ενός µηχανισµού µει-

ωµένης τιµαριθµικής αναπροσαρµογής, ανάλογα µε τις
καταβαλλόµενες εισφορές, έτσι ώστε να αποφεύγεται η
δηµιουργία ελλειµµάτων στο ταµείο, αποκλείοντας κάθε
µεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Εάν
και µετά την εφαρµογή του συντελεστή βιωσιµότητας
προκύψει οποιοδήποτε έλλειµµα, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα
από τεκµηριωµένη πρόταση της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής, το ποσό της σύνταξης θα αναπροσαρµόζεται
πριν από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, µε την προϋπόθεση της µη ύπαρξης ελλείµµατος σε αυτό και το επόµενο έτος, αποκλείοντας κάθε µεταφορά πόρων από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό. Αυτό θα πρέπει να επανεξετάζεται σε τριµηνιαία βάση και αν απαιτούνται περισσότερες προσαρµογές θα λαµβάνονται κατά τη διάρκεια του
τρέχοντος έτους.
2. Μέχρι 31.3.2012 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από σύµφωνη
γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, µε την οποία
καθορίζονται οι τεχνικές παράµετροι, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
3. Για τους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.2000, οι οποίοι
συνταξιοδοτούνται µετά την 1.1.2015, το ποσό της σύνταξης αποτελείται από το άθροισµα δύο τµηµάτων:
α) το τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2014 και υπολογίζεται σύµφωνα µε τις οικείες καταστατικές διατάξεις και τη γενικότερη νοµοθεσία όπως ισχύουν,
β) το τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής και υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου αυτού.
4. Τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού έχουν
εφαρµογή και στα ταµεία, τοµείς ή κλάδους επικουρικής
ασφάλισης που από 1.1.2013 µετατρέπονται αυτοδίκαια
σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα
άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160).
Άρθρο 43
Διοικητικό Συµβούλιο
1. Το Ταµείο διοικείται από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συµβούλιο.
2. Ο Πρόεδρος επιλέγεται σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής µετά από
πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και διορίζεται µε απόφαση του ανωτέρω Υπουργού για τριετή θητεία. Είναι πλήρους απασχόλησης και
πρέπει να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και να έχει διοικητική εµπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονοµικά θέµατα ή σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής.
3. Το Δ.Σ. αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο.
β) Δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισµένων που προτείνονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και την ΑΔΕΔΥ, εκ των οποίων
ο ένας (1) προέρχεται από τους ασφαλισµένους του ιδιωτικού τοµέα και ο δεύτερος από τους ασφαλισµένους
του Δηµοσίου.
γ) Δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών, οι οποίοι
προτείνονται από το Σ.Ε.Β., τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και την
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Ε.Σ.Ε.Ε..
δ) ΄Εναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που προτείνεται από την αντιπροσωπευτικότερη Οµοσπονδία Συνταξιούχων.
ε) ΄Εναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταµείου,
ο οποίος κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ταµείου και µέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων του Ταµείου, προτείνεται από την ΠΟΠΟΚΠ.
στ) Έναν (1) ειδικό επιστήµονα µε εµπειρία και κατάρτιση σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής ή σε θέµατα οικονοµικά ή διοίκησης και οργάνωσης.
ζ) ΄Εναν (1) υπάλληλο που προέρχεται από τη Γενική
Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προϊστάµενο Διεύθυνσης ή Τµήµατος ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας
µε πενταετή υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α..
4. Τα µέλη των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του παρόντος διορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν
προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.
5. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου ως κυβερνητικός επίτροπος υπάλληλος που
προέρχεται από τη Γ.Γ.Κ.Α., προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Τµήµατος, καλείται δε πάντοτε
επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου. Η απουσία του κυβερνητικού επιτρόπου ή του αναπληρωτή του, εφόσον
αυτοί έχουν προσκληθεί νοµίµως και δεν προσήλθαν,
δεν επηρεάζει το κύρος των συνεδριάσεων του Συµβουλίου.
6. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µε ισάριθµους
αναπληρωτές, καθώς και ο κυβερνητικός επίτροπος µε
τον αναπληρωτή του διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
7. Ως εισηγητής χωρίς δικαίωµα ψήφου παρίσταται ο
αρµόδιος Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης και ο αρµόδιος Προϊστάµενος Διεύθυνσης ανάλογα µε τη φύση του
θέµατος που συζητείται.
8. Το Διοικητικό Συµβούλιο εκλέγει κατά την πρώτη
συνεδρίαση µε µυστική ψηφοφορία των παρόντων µελών τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Ο Αντιπρόεδρος διατηρεί το αξίωµά του εφόσον διατηρεί την ιδιότητα του µέλους. Σε περίπτωση εκπτώσεως ή θανάτου ή της καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αποχωρήσεως από το Διοικητικό Συµβούλιο, διενεργείται νέα εκλογή για το υπόλοιπο της θητείας του εκπεσόντος ή αποβιώσαντος ή αποχωρήσαντος Αντιπροέδρου.
9. Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση
του Δ.Σ., αντικαθίσταται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από πρόταση
του Δ.Σ..
10. Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του Ταµείου,
ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε πράξη του
Προέδρου του Δ.Σ..
11. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από
την επικύρωση των πρακτικών. Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούµενης συνεδρίασης πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες το Δ.Σ. αποφασίζει την άµεση επικύρωσή τους.
12. Η θητεία του Προέδρου, του κυβερνητικού επιτρό-

που και των µελών του Δ.Σ. είναι τριετής και παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι του διορισµού νέων µελών, όχι όµως περισσότερο από τρεις µήνες από τη λήξη της.
13. Οι αποδοχές του Προέδρου καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και µε όµοια απόφαση καθορίζεται η µηνιαία αποζηµίωση των λοιπών προσώπων που
συµµετέχουν στο Δ.Σ..
14. Μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α. συγκροτείται προσωρινό Διοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το
αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
Το προσωρινό Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από
έναν εκ των Προέδρων των εντασσοµένων Ταµείων ή
των Ταµείων των οποίων Τοµείς ή Κλάδοι επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, ως Πρόεδρο, καθώς
και τους Προέδρους των λοιπών εντασσοµένων Ταµείων
– Τοµέων και Κλάδων επικουρικής ασφάλισης ως Αντιπροέδρους, µε µείωση αντίστοιχη των µελών, η οποία
καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Τα υπόλοιπα µέλη προέρχονται από την τάξη των ασφαλισµένων, των εργοδοτών και των συνταξιούχων. Ο
ακριβής αριθµός τους, οι οργανώσεις από τις οποίες
προτείνονται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε την ανωτέρω απόφαση. Στη σύνθεση του εν λόγω Συµβουλίου συµµετέχουν υπάλληλοι
που προέρχονται από τη Γ.Γ.Κ.Α. ως Κυβερνητικός Επίτροπος και µέλος αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
Στον Πρόεδρο του προσωρινού Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΤΕΑ καταβάλλονται αποδοχές ίσες µε τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχεται και από την
οποία δεν λαµβάνει πλέον αποδοχές. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η µηνιαία αποζηµίωση των
λοιπών προσώπων που συµµετέχουν στο προσωρινό Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου.
15. Αρµοδιότητες του προσωρινού Διοικητικού Συµβουλίου είναι η µέριµνα για την κατανοµή και τοποθέτηση του µεταφερόµενου προσωπικού, η προεργασία και η
λήψη κάθε απόφασης σχετικά µε την οργανωτική διάρθρωση και λειτουργία του Ταµείου, η στέγαση των υπηρεσιών του και η ανάληψη κάθε άλλης δράσης σχετικής
µε τη λειτουργία του.
16. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΤΕΑ, καθώς και οι αρµοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου.
Άρθρο 44
Διοικητική Οργάνωση
Οι υπηρεσίες του ΕΤΕΑ συγκροτούνται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και διακρίνονται σε Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες.
Α. Κεντρική Υπηρεσία.
1. Διεύθυνση Διοικητικού.
2. Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
3. Διεύθυνση Επιθεώρησης.
4. Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
5. Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων.

33
Β. Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΤΕΑ αποτελούν
εφεξής οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του εντασσόµενου
Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα
(ΤΕΑΙΤ) µε την ίδια διάρθρωση και αρµοδιότητες. Μετά
από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ δύναται οι εν λόγω Περιφερειακές Υπηρεσίες να εξυπηρετούν όλους τους ασφαλισµένους του Ταµείου.
Διάρθρωση των Διευθύνσεων
1. H Διεύθυνση Διοικητικού διαρθρώνεται στα παρακάτω Τµήµατα:
α) Τµήµα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού.
β) Τµήµα Οργάνωσης - Εκπαίδευσης.
γ) Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
δ) Αυτοτελές Γραφείο Γραµµατείας.
2. Η Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται
στα παρακάτω Τµήµατα:
α) Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης.
β) Τµήµα Εκκαθάρισης Δαπανών.
γ) Τµήµα Εσόδων.
δ) Τµήµα Προµηθειών.
ε) Τµήµα Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας.
3. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης διαρθρώνεται στα παρακάτω Τµήµατα:
α) Τµήµα Ελέγχου Ασφάλισης και Εσόδων.
β) Τµήµα Ελέγχου Παροχών και Δαπανών.
γ) Τεχνικό Γραφείο.
4. Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρθρώνεται στα παρακάτω Τµήµατα:
α) Τµήµα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
β) Τµήµα Εφαρµογών.
γ) Τµήµα Υποστήριξης Λειτουργίας Συστηµάτων.
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, οι υπηρεσίες των εντασσόµενων Ταµείων και κλάδων λειτουργούν µε την υφιστάµενη οργανωτική τους δοµή, ασκώντας τις αρµοδιότητες που ασκούσαν.
Από την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, αρµοδιότητες
των οργανικών µονάδων των εντασσόµενων ταµείων και
κλάδων σχετικές µε παροχή επικουρικής σύνταξης διατηρούνται σε ισχύ και ασκούνται από τις υπηρεσίες του
Ταµείου, όπως αυτές θα καθοριστούν µε την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο αυτό.
Οι ενιαίες υπηρεσίες των εντασσόµενων Ταµείων καταργούνται.
Εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, η περαιτέρω διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΤΕΑ, καθώς και η οργανωτική διάρθρωση όλων των υπηρεσιών του Ταµείου, οι οποίες ασκούν αρµοδιότητες σχετικές µε τη λειτουργία των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, οι αρµοδιότητες όλων των οργανικών του µονάδων, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάµενοι αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική µε τη λειτουργία του λεπτοµέρεια, καθορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του
ΕΤΕΑ.
Για τη λειτουργία των οργανικών µονάδων του
ΤΑΥΤΕΚΩ που ασκούν αρµοδιότητες σχετικές µε τη λειτουργία των κλάδων πρόνοιας και υγείας αυτού και το
αργότερο εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος
εκδίδεται, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, κοινή
απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε την οποία καθορίζεται η οργανωτική
τους διάρθρωση, οι αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων, καθώς και κάθε άλλο θέµα που αφορά τη στελέχωσή τους µε προσωπικό και προϊσταµένους.
Άρθρο 45
Οικονοµική οργάνωση
1. Το λογιστικό και οικονοµικό έτος ταυτίζεται µε το ηµερολογιακό. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Φορέα, το οικονοµικό έτος αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξής του και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους.
2. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού, καθώς
και η ακίνητη και κινητή περιουσία των εντασσόµενων
ταµείων και κλάδων απογράφεται από τις διοικήσεις αυτών κατά την ηµεροµηνία κατάργησής τους, περιέρχεται
αυτοδικαίως στο ΕΤΕΑ, το οποίο υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώµατα και υποχρεώσεις των αντίστοιχων εντασσόµενων ταµείων – τοµέων και κλάδων.
3. Η σύσταση του ΕΤΕΑ πραγµατοποιείται µε µεταφορά, ως στοιχείων ισολογισµού έναρξής του, των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων, όπως αυτά εµφανίζονται στους ισολογισµούς τους, που συντάσσονται για το σκοπό αυτόν.
4. Τα έσοδα και έξοδα προσδιορίζονται στον προϋπολογισµό που συντάσσεται ετησίως και εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από έγκρισή του από το Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.
5. Το Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, ως κύριος διατάκτης, διαθέτει τις
πιστώσεις του Προϋπολογισµού και δύναται να µεταβιβάζει µέρος τους, µε επιτροπικά εντάλµατα στα όργανα
έγκρισης δαπανών (δευτερεύοντες διατάκτες) των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Η µεταβίβαση ενεργείται µε επιτροπικά εντάλµατα µε µέριµνα της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας µετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.
6. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των εντασσόµενων ταµείων – τοµέων και κλάδων ενεργείται
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Τα δεδοµένα των βιβλίων των εντασσόµενων ταµείων και κλάδων µεταφέρονται στα βιβλία του ΕΤΕΑ το αργότερο µέχρι τη λήξη
της προθεσµίας σύνταξης του ισολογισµού. Η αποτίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εντασσόµενων ταµείων – τοµέων και κλάδων ενεργείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
7. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, και του ΕΤΑΤ που
είναι ενιαία, κατανέµεται, µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από οικονοµική µελέτη, µεταξύ του ΕΤΕΑ και του αντίστοιχου Κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ και του ΕΤΑΤ.
Άρθρο 46
Θέµατα προσωπικού
1. Το προσωπικό και οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή
που υπηρετούν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΦΚΑ) που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ µεταφέρονται σε αυτό κατά το χρόνο ένταξης µε την ίδια εργασιακή σχέση,
οργανική θέση, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν.
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2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε περίπτωση που ενταχθούν στο ΕΤΕΑ
κλάδοι ή τοµείς των ΦΚΑ, ορίζεται µετά από γνώµη του
Διοικητικού Συµβουλίου του αντίστοιχου φορέα το προσωπικό και οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή που µεταφέρονται, κατά την ηµεροµηνία ένταξης, στο ΕΤΕΑ. Το
προσωπικό αυτό µεταφέρεται στο ΕΤΕΑ µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθµό και µισθολογικό
κλιµάκιο που κατέχει.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζεται, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του αντίστοιχου φορέα, το προσωπικό
που υπηρετεί µε απόσπαση ή διάθεση στους κλάδους ή
τοµείς των ΦΚΑ που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ και το οποίο
εξακολουθεί να υπηρετεί µε απόσπαση ή διάθεση στο
ΕΤΕΑ. Η υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα κανονισµό
λειτουργίας προσωπικού και το ισχύον εκάστοτε µισθολόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν γένει µισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες
ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη για τους αποσπασµένους βαρύνουν το ΕΤΕΑ, για όσο χρόνο το ανωτέρω
προσωπικό παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτό, για δε
τους µε διάθεση υπαλλήλους συνεχίζουν να βαρύνουν
τους φορείς από τους οποίους οι εν λόγω υπάλληλοι
προέρχονται.
4. Μέχρι 31.12.2014 δεν γίνεται καµία πρόσληψη προσωπικού στο ΕΤΕΑ και ο αριθµός του προσωπικού που
µεταφέρεται βάσει των παραγράφων 1, 2 και 3 µειώνεται
σταδιακά κατά την ίδια περίοδο κατά 30%.
5. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ διενεργείται η τοποθέτηση του πάσης φύσεως προσωπικού
που µεταφέρεται στο ΕΤΕΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος.
6. Οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων των εντασσόµενων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης, οι
οποίοι έχουν επιλεγεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και µεταφέρονται στο ΕΤΕΑ, τοποθετούνται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου σε θέσεις προϊσταµένων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών µονάδων του
ΕΤΕΑ µε κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου, σε συνάρτηση µε τα ουσιαστικά τους προσόντα και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου προϊσταµένου.
Άρθρο 47
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται εντός τριών
(3) µηνών από τη σύσταση του ΕΤΕΑ µε πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από
γνώµη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, αναλογιστική µελέτη και γνωµοδότηση του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Σ.Κ.Α.) καταρτίζεται ο Κανονισµός Ασφάλισης και Παροχών του ταµείου, µε τον οποίο καθορίζονται τα υπαγόµενα στην ασφάλιση πρόσωπα, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι πόροι, ο χρόνος ασφάλισης, η αναγνώριση συντάξιµου χρόνου και ο τρόπος εξαγοράς του, τα δικαιούµενα σύνταξης πρόσωπα, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, η έναρξη και λήξη των παροχών, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία ρύθµιση που αφορά τη λειτουργία του τα-

µείου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και το
ν. 4046/2012 (Α΄ 28) . Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού
αυτού εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι καταστατικές
διατάξεις των εντασσόµενων ταµείων – τοµέων και κλάδων, η γενικότερη νοµοθεσία και ο ν. 4046/2012, όπως ισχύουν.
2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται εντός τριών
(3) µηνών από τη σύσταση του ΕΤΕΑ µε πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από
γνώµη του Δ.Σ. του Ταµείου σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) σε συνδυασµό
µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α΄226)
καταρτίζεται ο Οργανισµός του ΕΤΕΑ.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εκδίδεται, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του
ΕΤΕΑ, εντός τριών (3) µηνών από την ένταξη των ταµείων – τοµέων και κλάδων, νέος Κανονισµός Οικονοµικής
Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας, µε τον οποίο
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την οικονοµική οργάνωση και λογιστική λειτουργία του ταµείου, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του.
Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής για τα θέµατα οικονοµικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του
ΕΤΕΑ, εξακολουθούν να εφαρµόζονται αναλογικά οι αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισµού Οικονοµικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΕΤΕΑΜ, εφόσον
αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µέχρι 30 Ιουνίου 2012 καθορίζεται η σύνθεση και η συγκρότηση προσωρινού υπηρεσιακού συµβουλίου στο ΕΤΕΑ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Με όµοια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση και η συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του ΕΤΕΑ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 48
Μεταβατικές – τελικές διατάξεις
1. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισµού του πρώτου οικονοµικού έτους οι δαπάνες του ΕΤΕΑ θα εκτελούνται από τους εγκεκριµένoυς προϋπολογισµούς των
εντασσοµένων ταµείων – τοµέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης.
2. Στο ΕΤΕΑ µεταφέρονται όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισµένων και συνταξιούχων των
εντασσόµενων ταµείων – τοµέων και κλάδων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους. Οι ασφαλισµένοι των εντασσόµενων ταµείων – τοµέων και κλάδων
καθίστανται ασφαλισµένοι του ΕΤΕΑ και διέπονται από
τις διατάξεις της νοµοθεσίας του, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νοµοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε
ισχύουν. Οι συνταξιούχοι των εντασσόµενων ταµείων τοµέων και κλάδων καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ,
το οποίο βαρύνεται εφεξής µε την καταβολή της σύνταξής τους και διέπονται από τις διατάξεις αυτού και της
γενικότερης ασφαλιστικής νοµοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν.
3. Μέχρι την έκδοση του Κανονισµού Ασφάλισης και
Παροχών του ΕΤΕΑ, η είσπραξη και απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των ανωτέρω ταµείων – τοµέ-
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ων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης και η χορήγηση
των παροχών στους ασφαλισµένους εξακολουθούν να
πραγµατοποιούνται από τις υπηρεσίες που καθορίζονται
αντιστοίχως από τη νοµοθεσία αυτών.
4. Εκκρεµείς αιτήσεις κατά το χρόνο ένταξης στο ΕΤΕΑ για την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης ή για την
παροχή επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από το Ταµείο αυτό.
5. Εκκρεµείς δίκες, που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόµενων ταµείων – τοµέων και κλάδων
συνεχίζονται από το ΕΤΕΑ, χωρίς να επέρχεται διακοπή
δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΕΤΕΑ.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ,
ρυθµίζεται κάθε θέµα που θα προκύψει κατά την εφαρµογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ/6.5.2009
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2009/38/ΕΚ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 49
Αντικείµενο
(Άρθρο 1 παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας)
1. Για τη βελτίωση του δικαιώµατος των εργαζοµένων
για ενηµέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίµακας
επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων και σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 (EE
L 122/28/16.5.2009) «για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και
οµίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας µε σκοπό να
ενηµερώνονται οι εργαζόµενοι και να ζητείται η γνώµη
τους», σε κάθε επιχείρηση ή όµιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας συνιστάται ευρωπαϊκό συµβούλιο εργαζοµένων (ΕΣΕ) ή θεσπίζεται διαδικασία για την ενηµέρωση των εργαζοµένων και τη διαβούλευση µε αυτούς,
σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος νόµου. Οι ρυθµίσεις για την ενηµέρωση των εργαζοµένων και τη διαβούλευση µε αυτούς θεσµοθετούνται και εφαρµόζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητά τους και να διευκολύνεται η αποτελεσµατική
λήψη αποφάσεων της επιχείρησης ή του οµίλου επιχειρήσεων.
Όταν όµιλος επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας, κατά
την έννοια του άρθρου 51 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄,
περιλαµβάνει µία ή περισσότερες επιχειρήσεις ή οµίλους
επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας, κατά την έννοια του
άρθρου 51 παράγραφος 1 περιπτώσεις α΄ ή γ΄, η σύσταση του ΕΣΕ γίνεται στο επίπεδο του οµίλου, εκτός αν οι

συµφωνίες, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 56, ορίζουν διαφορετικά.
2. Η ενηµέρωση των εργαζοµένων και η διαβούλευση
µε αυτούς πραγµατοποιούνται στο κατάλληλο διευθυντικό επίπεδο και επίπεδο εκπροσώπησης σε συνάρτηση µε
το εκάστοτε θέµα. Προς το σκοπό αυτόν, η αρµοδιότητα
του ΕΣΕ και το πεδίο εφαρµογής της διαδικασίας ενηµέρωσης των εργαζοµένων και διαβούλευσης µε αυτούς,
που διέπονται από τον παρόντα νόµο, περιορίζονται σε
διακρατικά ζητήµατα.
3. Διακρατικά θεωρούνται τα ζητήµατα που αφορούν
το σύνολο της επιχείρησης ή του οµίλου επιχειρήσεων
κοινοτικής κλίµακας ή τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή του οµίλου, που βρίσκονται σε δύο διαφορετικά κράτη - µέλη.
Άρθρο 50
Πεδίο Εφαρµογής
(Άρθρο 1 παράγραφοι 6 και 7 της Οδηγίας)
1. Εφόσον οι συµφωνίες, στις οποίες αναφέρεται το
άρθρο 56, δεν προβλέπουν ευρύτερο πεδίο εφαρµογής,
οι εξουσίες και οι αρµοδιότητες των ευρωπαϊκών συµβουλίων εργαζοµένων και η έκταση των διαδικασιών για
την ενηµέρωση των εργαζοµένων και τη διαβούλευση µε
αυτούς, οι οποίες θεσπίζονται για την υλοποίηση του
στόχου της παραγράφου 1 του άρθρου 49 αφορούν, για
τις επιχειρήσεις κοινοτικής κλίµακας, όλες τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στα κράτη - µέλη, και για τους οµίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας, όλες τις επιχειρήσεις µέλη του οµίλου που βρίσκονται στα κράτη µέλη.
2. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται
στα πληρώµατα των εµπορικών πλοίων.
Άρθρο 51
Ορισµοί
(Άρθρο 2 της Οδηγίας)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, νοούνται
ως:
α) «επιχείρηση κοινοτικής κλίµακας», κάθε επιχείρηση
που απασχολεί κατ΄ ελάχιστον 1.000 εργαζόµενους στα
κράτη – µέλη και κατ΄ ελάχιστον 150 εργαζόµενους σε
κάθε ένα από δύο τουλάχιστον διαφορετικά κράτη – µέλη,
β) «όµιλος επιχειρήσεων», κάθε όµιλος που περιλαµβάνει ελέγχουσα και ελεγχόµενες επιχειρήσεις,
γ) «κοινοτικής κλίµακας όµιλος επιχειρήσεων», κάθε
όµιλος επιχειρήσεων που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(αα) απασχολεί κατ΄ ελάχιστον 1.000 εργαζόµενους
στα κράτη - µέλη,
(ββ) έχει τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις µέλη του οµίλου σε διαφορετικά κράτη - µέλη και
(γγ) τουλάχιστον µία επιχείρηση, µέλος του οµίλου, απασχολεί κατ΄ ελάχιστον 150 εργαζόµενους σε κράτος µέλος και τουλάχιστον µία άλλη επιχείρηση, µέλος του
οµίλου, απασχολεί κατ΄ ελάχιστον 150 εργαζόµενους
σε άλλο κράτος – µέλος,
δ) «εκπρόσωποι των εργαζοµένων», κατά σειρά προτεραιότητας: i) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ερ-
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γαζοµένων, ii) τα συµβούλια των εργαζοµένων που έχουν αναδειχθεί και λειτουργούν σε αυτές σύµφωνα µε
το ν. 1767/1988 «Συµβούλια Εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις – Κύρωση της 135 Διεθνούς Σύµβασης
Εργασίας» (Α΄ 63), και iii) οι εκπρόσωποι που εκλέγονται
από τους εργαζόµενους µε άµεση εκλογή, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1264/1982 «Για τον
εκδηµοκρατισµό του Συνδικαλιστικού Κινήµατος και την
κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων» (Α΄ 79) και του άρθρου 4 του ν. 1767/1988,˙
ε) «κεντρική διοίκηση», η κεντρική διοίκηση της επιχείρησης κοινοτικής κλίµακας ή, για τους οµίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας, της ελέγχουσας επιχείρησης,
στ) «ενηµέρωση», η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στους εκπροσώπους των εργαζοµένων, προκειµένου αυτοί να κατατοπιστούν για το εκάστοτε θέµα και
να το εξετάσουν. Η ενηµέρωση πραγµατοποιείται τον
κατάλληλο χρόνο, µε τον κατάλληλο τρόπο και το κατάλληλο περιεχόµενο, ώστε να µπορούν οι εκπρόσωποι
των εργαζοµένων να εξετάσουν σε βάθος τις πιθανές
συνέπειες και, ενδεχοµένως, να προετοιµάσουν τις διαβουλεύσεις µε το αρµόδιο όργανο της επιχείρησης ή του
οµίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας,
ζ) «διαβούλευση», η καθιέρωση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων µεταξύ των εκπροσώπων των εργαζοµένων και της κεντρικής διοίκησης ή οποιουδήποτε άλλου καταλληλότερου οργάνου διευθυντικού επιπέδου,
σε χρόνο, µε τρόπο και µε περιεχόµενο που δίνουν τη
δυνατότητα στους εκπροσώπους των εργαζοµένων, µε
βάση τα στοιχεία που τους παρασχέθηκαν, να διατυπώνουν γνώµη για τα προτεινόµενα µέτρα, µε τα οποία
σχετίζεται η διαβούλευση, µε κάθε επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της διοίκησης, και σε εύλογη προθεσµία, η οποία µπορεί να λαµβάνεται υπόψη από την επιχείρηση
κοινοτικής κλίµακας ή τον όµιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας,
η) «ευρωπαϊκό συµβούλιο εργαζοµένων» (ΕΣΕ), το
συµβούλιο που συνιστάται σύµφωνα µε το άρθρο 49 παράγραφος 1 ή σύµφωνα µε τις διατάξεις του τµήµατος
Γ΄, µε σκοπό την υλοποίηση της ενηµέρωσης των εργαζοµένων και της διαβούλευσης µε αυτούς,
θ) «ειδική διαπραγµατευτική οµάδα» (ΕΔΟ), η οµάδα
που συνιστάται σύµφωνα µε το άρθρο 54 παράγραφος 2,
προκειµένου να διαπραγµατευθεί µε την κεντρική διοίκηση τη σύσταση ΕΣΕ ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ενηµέρωση των εργαζοµένων και τη διαβούλευση µε αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 49 παράγραφος 1.
2. Ο κατώτατος αριθµός εργαζοµένων καθορίζεται µε
βάση το µέσο αριθµό εργαζοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων µε µερική απασχόληση, που έχουν απασχοληθεί στην επιχείρηση τα δύο τελευταία
χρόνια.
Άρθρο 52
Ελέγχουσα επιχείρηση
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ως «ελέγχουσα επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση ενός οµίλου επιχειρήσεων, η οποία µπορεί να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε µια άλλη επιχείρηση (ελεγχόµενη επιχείρηση), όπως στις περιπτώσεις δικαιωµάτων κυριότητας, χρηµατοοικονοµικής συµµετοχής ή άλλων δικαιωµάτων που
προβλέπονται από το καταστατικό τους.
2. Η δυνατότητα άσκησης δεσπόζουσας επιρροής τεκ-

µαίρεται, υπό την επιφύλαξη αποδείξεως του εναντίου,
όταν µια επιχείρηση έναντι άλλης επιχείρησης αµέσως ή
εµµέσως:
α) κατέχει την πλειοψηφία του καλυφθέντος κεφαλαίου της ελεγχόµενης επιχείρησης, ή
β) διαθέτει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου
της ελεγχόµενης επιχείρησης, ή
γ) µπορεί να διορίζει περισσότερα από τα µισά µέλη
του διοικητικού συµβουλίου ή του διευθυντικού ή του εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.
Σε περίπτωση σύγκρουσης νόµων κατά την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου, όταν συντρέχουν µία ή περισσότερες από τις ανωτέρω τρεις (3) περιπτώσεις σε
διαφορετικές επιχειρήσεις ενός οµίλου, τότε ως ελέγχουσα επιχείρηση θεωρείται η επιχείρηση η οποία υπάγεται στην περίπτωση γ΄, εκτός αν αποδειχθεί ότι άλλη
επιχείρηση ασκεί δεσπόζουσα επιρροή.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα δικαιώµατα
ψήφου και διορισµού που διαθέτει η ελέγχουσα επιχείρηση περιλαµβάνουν τα αντίστοιχα δικαιώµατα οποιασδήποτε ελεγχόµενης επιχείρησης και οποιουδήποτε
προσώπου ή οργανισµού που ενεργεί µε το όνοµά του,
αλλά για λογαριασµό της ελέγχουσας επιχείρησης ή κάθε άλλης ελεγχόµενης επιχείρησης.
4. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, µία επιχείρηση δεν είναι «ελέγχουσα επιχείρηση» άλλης επιχείρησης, της οποίας κατέχει µετοχές, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση στην οποία αναφέρεται το άρθρο 3
παρ. 5 στοιχείο α΄ ή γ΄ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
139/2004 του Συµβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004,
για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων.
5. Η δεσπόζουσα επιρροή δεν τεκµαίρεται από µόνο το
γεγονός ότι εντεταλµένο πρόσωπο ασκεί τα καθήκοντά
του δυνάµει της νοµοθεσίας κράτους - µέλους σχετικά
µε την εκκαθάριση, την πτώχευση, την αφερεγγυότητα,
την παύση πληρωµών, τον πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
6. Προκειµένου να κριθεί εάν επιχείρηση είναι ελέγχουσα επιχείρηση, εφαρµόζεται το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο υπόκειται η εν λόγω επιχείρηση. Εάν
το δίκαιο που διέπει την επιχείρηση δεν είναι το δίκαιο
κράτους - µέλους, το εφαρµοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο
του κράτους - µέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται
ο αντιπρόσωπός της ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιος αντιπρόσωπος, το δίκαιο του κράτους - µέλους στο έδαφος
του οποίου βρίσκεται η κεντρική διοίκηση εκείνης της επιχείρησης του οµίλου, η οποία απασχολεί το µεγαλύτερο αριθµό εργαζοµένων.
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η΄ ΘΕΣΠΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ
Άρθρο 53
Ευθύνη για τη σύσταση ευρωπαϊκού συµβουλίου
εργαζοµένων ή τη θέσπιση διαδικασίας για
την ενηµέρωση των εργαζοµένων και
τη διαβούλευση µε αυτούς
(Άρθρο 4 της Οδηγίας)
1. Η κεντρική διοίκηση είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία των προϋποθέσεων και την παροχή των µέσων που
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είναι αναγκαία για τη σύσταση του ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ενηµέρωση και τη διαβούλευση, που προβλέπονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1, στην επιχείρηση κοινοτικής κλίµακας και τον όµιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας.
2. Όταν η κεντρική διοίκηση δεν βρίσκεται σε κράτος µέλος, την ευθύνη της ανωτέρω παραγράφου έχει ο εκπρόσωπος που ορίζεται από την κεντρική διοίκηση σε
κράτος -µέλος.
Εάν δεν έχει οριστεί τέτοιος εκπρόσωπος, την ευθύνη
τότε έχει η διοίκηση της εγκατάστασης ή της επιχείρησης του οµίλου, η οποία απασχολεί το µεγαλύτερο αριθµό εργαζοµένων σε κράτος - µέλος.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ο εκπρόσωπος ή οι εκπρόσωποι, ή σε περίπτωση απουσίας εκπροσώπων, η διοίκηση, κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, θεωρείται κεντρική διοίκηση.
4. Κάθε διοίκηση επιχείρησης - µέλους οµίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας, καθώς και η κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 κεντρική
διοίκηση ή η κατά τεκµήριο κεντρική διοίκηση της επιχείρησης ή του οµίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας
είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση και τη διαβίβαση στα
ενδιαφερόµενα µέρη για την εφαρµογή του παρόντος
νόµου των απαραίτητων πληροφοριών για την έναρξη
των διαπραγµατεύσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 6,
και ιδίως των πληροφοριών που αφορούν τη δοµή της επιχείρησης ή του οµίλου επιχειρήσεων και τον αριθµό
των εργαζοµένων. Η υποχρέωση αυτή αφορά, ιδίως, τις
πληροφορίες σχετικά µε τον αριθµό εργαζοµένων κατά
το άρθρο 51 παράγραφος 1 περιπτώσεις α΄ και γ΄.
Άρθρο 54
Ειδική διαπραγµατευτική οµάδα
(Άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)
1. Για την υλοποίηση του στόχου του άρθρου 49 παράγραφος 1, η κεντρική διοίκηση αρχίζει τις διαπραγµατεύσεις για τη σύσταση ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ενηµέρωση και τη
διαβούλευση:
α) µε δική της πρωτοβουλία, ή
β) κατόπιν γραπτού αιτήµατος τουλάχιστον 100 εργαζοµένων ή των εκπροσώπων τους, οι οποίοι υπάγονται
τουλάχιστον σε δύο επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις που
βρίσκονται σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά κράτη - µέλη.
Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους, από κοινού ή χωριστά, προς την κεντρική διοίκηση και τα καταστήµατα στα οποία αυτοί ανήκουν.
2. Προς τούτο, συνιστάται ειδική διαπραγµατευτική οµάδα (ΕΔΟ) µε τον εξής τρόπο:
α) Τα µέλη της ΕΔΟ εκλέγονται ή ορίζονται κατ΄ αναλογία προς τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολούνται σε κάθε κράτος - µέλος από την επιχείρηση κοινοτικής κλίµακας ή τον όµιλο επιχειρήσεων κοινοτικής
κλίµακας, κατανέµοντας σε κάθε κράτος - µέλος µια έδρα ανά µερίδα εργαζοµένων, οι οποίοι απασχολούνται
σε αυτό το κράτος - µέλος ίση µε το 10 % του αριθµού
των εργαζοµένων που απασχολούνται στο σύνολο των
κρατών - µελών ή κλάσµα της εν λόγω µερίδας.

β) Η κεντρική διοίκηση και οι τοπικές διοικήσεις, καθώς
και οι αρµόδιες ευρωπαϊκές οργανώσεις εργαζοµένων
και εργοδοτών ενηµερώνονται για τη σύνθεση της ΕΔΟ
και για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων.
Άρθρο 55
Λειτουργία και καθήκοντα ειδικής
διαπραγµατευτικής οµάδας
(Άρθρο 5 παράγραφοι 3, 4 και 5 της Οδηγίας)
1. Η ειδική διαπραγµατευτική οµάδα (ΕΔΟ) είναι υπεύθυνη µαζί µε την κεντρική διοίκηση, να καθορίζουν, µε
γραπτή συµφωνία, το πεδίο δράσης, τη σύνθεση, τα καθήκοντα και τη διάρκεια της θητείας του ή των ευρωπαϊκών συµβουλίων εργαζοµένων ή τις ρυθµίσεις της διαδικασίας για την ενηµέρωση των εργαζοµένων και τη διαβούλευση µε αυτούς.
2. Προκειµένου να συναφθεί η συµφωνία του άρθρου
56, η κεντρική διοίκηση συγκαλεί σε συνεδρίαση την ΕΔΟ και ενηµερώνει τις τοπικές διευθύνσεις σχετικά.
Πριν και µετά από κάθε συνεδρίαση µε την κεντρική διοίκηση, η ΕΔΟ έχει το δικαίωµα να συνεδριάζει, µε τα απαραίτητα µέσα για την επικοινωνία των µελών της, χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης.
Για τους σκοπούς των διαπραγµατεύσεων, η ΕΔΟ µπορεί να επικουρείται στο έργο της από εµπειρογνώµονες
της επιλογής της, στους οποίους είναι δυνατόν να συµπεριλαµβάνονται εκπρόσωποι των αρµόδιων αναγνωρισµένων συνδικαλιστικών οργανώσεων κοινοτικού επιπέδου. Οι εµπειρογνώµονες και οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι µπορούν να παρευρίσκονται, µε συµβουλευτική ιδιότητα, στις συνεδριάσεις των διαπραγµατεύσεων, κατόπιν αιτήµατος της ΕΔΟ.
3. Η ΕΔΟ µε πλειοψηφία των δύο τρίτων τουλάχιστον
των ψήφων µπορεί να αποφασίσει να µην αρχίσει διαπραγµατεύσεις ή να µην συνεχιστούν οι διαπραγµατεύσεις που διεξάγονται ήδη.
Η ανωτέρω απόφαση τερµατίζει τη διαδικασία για τη
σύναψη της συµφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 56.
Όταν λαµβάνεται η απόφαση αυτή, οι διατάξεις του Τµήµατος Γ΄ δεν εφαρµόζονται.
Νέο αίτηµα σύγκλησης της ΕΔΟ µπορεί να υποβάλλεται το νωρίτερο δύο έτη από την προαναφερθείσα απόφαση, εκτός εάν τα ενδιαφερόµενα µέρη ορίσουν συντοµότερη προθεσµία.
4. Η κεντρική διοίκηση αναλαµβάνει τις δαπάνες σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις κατά τις παραγράφους 1
και 2, έτσι ώστε η ΕΔΟ να µπορεί να εκπληρώνει την αποστολή της µε τον κατάλληλο τρόπο.
Άρθρο 56
Περιεχόµενο της συµφωνίας
(Άρθρο 6 της Οδηγίας)
1. Η κεντρική διοίκηση και η ειδική διαπραγµατευτική
οµάδα (ΕΔΟ) πρέπει να διαπραγµατεύονται µε πνεύµα
συνεργασίας και µε σκοπό την επίτευξη συµφωνίας σχετικά µε τις λεπτοµέρειες της υλοποίησης της ενηµέρωσης των εργαζοµένων και της διαβούλευσης µε αυτούς,
που προβλέπονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 του πα-
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ρόντος νόµου.
2. Με την επιφύλαξη της αυτονοµίας των µερών, η
συµφωνία κατά την παράγραφο 1, µεταξύ της κεντρικής
διοίκησης και της ΕΔΟ, διατυπώνεται γραπτώς και περιέχει:
α) τις επιχειρήσεις µέλη του κοινοτικής κλίµακας οµίλου επιχειρήσεων ή τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
κοινοτικής κλίµακας, τις οποίες αφορά η συµφωνία,
β) τη σύνθεση του ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων (ΕΣΕ), τον αριθµό των µελών, την κατανοµή των εδρών, λαµβανοµένης υπόψη, στο µέτρο του δυνατού,
της ανάγκης ισόρροπης εκπροσώπησης των εργαζοµένων κατά δραστηριότητα, κατηγορία εργαζοµένων και
φύλο, και τη διάρκεια της θητείας,
γ) τα καθήκοντα του ΕΣΕ και τη διαδικασία για την ενηµέρωσή του και τη διαβούλευση µε αυτό, καθώς και τις
ρυθµίσεις για τη διασύνδεση της ενηµέρωσης και διαβούλευσης του ΕΣΕ και της ενηµέρωσης και διαβούλευσης των εθνικών οργάνων εκπροσώπησης των εργαζοµένων, τηρουµένων των αρχών στις οποίες αναφέρεται
το άρθρο 49 παράγραφος 2,˙
δ) τον τόπο, τη συχνότητα και τη διάρκεια των συνεδριάσεων του ΕΣΕ,˙
ε) ενδεχοµένως, τη σύνθεση, τη διαδικασία διορισµού,
τα καθήκοντα και τους κανόνες λειτουργίας της επιτροπής περιορισµένης σύνθεσης, που συνιστάται στο πλαίσιο του ΕΣΕ,˙
στ) τους οικονοµικούς πόρους και τα υλικά µέσα που
διατίθενται στο ΕΣΕ,
ζ) την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας και
τη διάρκειά της, τους όρους µε τους οποίους µπορεί να
τροποποιηθεί η συµφωνία ή να καταγγελθεί, καθώς και
τις περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να γίνεται επαναδιαπραγµάτευση της συµφωνίας και τη διαδικασία για την επαναδιαπραγµάτευσή της, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, και των περιπτώσεων κατά τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις στη δοµή της κοινοτικής κλίµακας επιχείρησης ή οµίλου επιχειρήσεων.
3. Η κεντρική διοίκηση και η ΕΔΟ µπορούν να αποφασίζουν γραπτώς αντί της θέσπισης ΕΣΕ, τη θέσπιση µίας
ή περισσότερων διαδικασιών ενηµέρωσης και διαβούλευσης.
Η συµφωνία πρέπει να προβλέπει τη διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων έχουν το δικαίωµα να συνέρχονται, προκειµένου να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τις πληροφορίες που τους ανακοινώνονται. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν ιδίως τα διακρατικά θέµατα, τα οποία επηρεάζουν σηµαντικά τα συµφέροντα των εργαζοµένων.
4. Οι συµφωνίες, κατά τις παραγράφους 2 και 3 του
παρόντος άρθρου, δεν υπόκεινται, εκτός αντίθετων διατάξεων των εν λόγω συµφωνιών, στις διατάξεις του Τµήµατος Γ΄ και ισχύουν από την ηµεροµηνία που προτείνουν τα συµβαλλόµενα µέρη.
5. Για τους σκοπούς της σύναψης των συµφωνιών κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η ΕΔΟ αποφασίζει µε πλειοψηφία των µελών της.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 57
Εφαρµογή συµπληρωµατικών διατάξεων
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)
Για την υλοποίηση του άρθρου 49 παράγραφος 1, οι

διατάξεις (επικουρικές υποχρεώσεις) που περιέχονται
στο παρόν κεφάλαιο, εφαρµόζονται από το κράτος - µέλος στο οποίο εδρεύει η κεντρική διοίκηση στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν αυτό αποφασισθεί από την κεντρική διοίκηση
και την ειδική διαπραγµατευτική οµάδα (ΕΔΟ), ή
β) εάν η κεντρική διοίκηση αρνηθεί την έναρξη διαπραγµατεύσεων εντός εξαµήνου από την υποβολή του
αιτήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 54 παράγραφος 1, ή
γ) εάν, εντός τριετίας από την ηµεροµηνία υποβολής
του εν λόγω αιτήµατος ή εκδήλωσης της πρωτοβουλίας
της κεντρικής διοίκησης για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων, τα µέρη δεν καταλήξουν στην κατά το άρθρο
56 συµφωνία και η ΕΔΟ δεν λάβει την προβλεπόµενη από το άρθρο 55 παράγραφος 3 απόφαση.
Άρθρο 58
Σύσταση ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων
(Παράρτηµα Ι παράγραφος 1β της Οδηγίας)
Με βάση το προηγούµενο άρθρο, συνιστάται ευρωπαϊκό συµβούλιο εργαζοµένων το οποίο απαρτίζεται από
εργαζόµενους της επιχείρησης κοινοτικής κλίµακας ή
τον όµιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας, που εκλέγουν ή διορίζουν στους κόλπους τους οι εκπρόσωποι
των εργαζοµένων ή, ελλείψει εκπροσώπων, το σύνολο
των εργαζοµένων.
Άρθρο 59
Σύνθεση ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων
(Παράρτηµα Ι παράγραφοι 1γ, δ΄, ε΄ της Οδηγίας)
1. Τα µέλη του ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων
(ΕΣΕ) εκλέγονται ή ορίζονται κατ΄ αναλογία προς τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολούνται σε κάθε
κράτος - µέλος από την επιχείρηση κοινοτικής κλίµακας
ή από τον όµιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας, µε
την εξής κατανοµή για κάθε κράτος - µέλος: µια έδρα ανά µερίδα εργαζοµένων που απασχολούνται σε αυτό το
κράτος - µέλος, ίση µε το 10% του αριθµού των εργαζοµένων που απασχολούνται στο σύνολο των κρατών - µελών ή κλάσµα της εν λόγω µερίδας.
2. Το ΕΣΕ, για να εξασφαλίσει το συντονισµό των δραστηριοτήτων του, εκλέγει µεταξύ των µελών του επιτροπή περιορισµένης σύνθεσης που αριθµεί πέντε µέλη κατά µέγιστο όριο, στην οποία πρέπει να εξασφαλίζονται
οι κατάλληλες συνθήκες για την άσκηση της δραστηριότητάς της σε τακτά διαστήµατα.
3. Η κεντρική διοίκηση ή κάθε άλλο αρµόδιο όργανο διευθυντικού επιπέδου ενηµερώνονται για τη σύνθεση του
ΕΣΕ.
Άρθρο 60
Αρµοδιότητες ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων
(Παράρτηµα Ι παράγραφοι 1α, δ΄ (εδάφιο β΄), στ΄,
παράγραφος 2 και παράγραφος 3 της Οδηγίας)
1. Το ευρωπαϊκό συµβούλιο εργαζοµένων (ΕΣΕ) καταρτίζει τον εσωτερικό του κανονισµό. Η αρµοδιότητά
του καθορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 49 παράγραφος
2.
2. Η ενηµέρωσή του συνίσταται κυρίως, στη δοµή, στη
χρηµατοοικονοµική κατάσταση, στην πιθανή εξέλιξη των
δραστηριοτήτων, στην παραγωγή και στις πωλήσεις της
επιχείρησης ή του οµίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας. Η ενηµέρωση του ΕΣΕ και η διαβούλευση µε αυ-
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τό αφορά κυρίως την κατάσταση και την πιθανή εξέλιξη
της απασχόλησης, τις επενδύσεις, τις σηµαντικές οργανωτικές αλλαγές, την εισαγωγή νέων µεθόδων εργασίας
ή διαδικασιών παραγωγής, τις µεταφορές παραγωγής,
τις συγχωνεύσεις, τη µείωση του µεγέθους ή την παύση
λειτουργίας επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή σηµαντικών τµηµάτων τους και τις οµαδικές απολύσεις.
Η διαβούλευση πραγµατοποιείται κατά τέτοιο τρόπο
ώστε οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων να µπορούν να
συνεδριάζουν µε την κεντρική διοίκηση και να λαµβάνουν αιτιολογηµένη απάντηση σε κάθε γνώµη που ενδεχοµένως διατυπώνουν.
3. Το ΕΣΕ έχει το δικαίωµα να συνεδριάζει µε την κεντρική διοίκηση µια φορά κατ΄ έτος, προκειµένου να ενηµερώνεται και να δίνει τη γνώµη του, µε βάση έκθεση
της κεντρικής διοίκησης, για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και τις προοπτικές της επιχείρησης κοινοτικής κλίµακας ή του οµίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας.
Οι τοπικές διευθύνσεις ενηµερώνονται σχετικά.
4. Η επιτροπή περιορισµένης σύνθεσης ή, εάν αυτή
δεν υπάρχει, το ΕΣΕ πρέπει να ενηµερώνεται για τις έκτακτες περιπτώσεις ή αποφάσεις που επηρεάζουν σηµαντικά τα συµφέροντα των εργαζοµένων, ιδίως δε σε
περίπτωση µετεγκατάστασης, παύσης της λειτουργίας
επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων ή σε περίπτωση οµαδικών απολύσεων. Η ανωτέρω επιτροπή έχει το δικαίωµα
να συνεδριάζει, µετά από αίτησή της, µε την κεντρική διοίκηση ή οποιοδήποτε άλλο αρµόδιο να λαµβάνει σχετικές αποφάσεις όργανο διευθυντικού επιπέδου στο πλαίσιο της επιχείρησης κοινοτικής κλίµακας ή του οµίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας, προκειµένου να ενηµερώνεται και να εκφέρει τη γνώµη του.
Όταν η συνεδρίαση διεξάγεται µε την επιτροπή περιορισµένης σύνθεσης, δικαιούνται επίσης να συµµετέχουν
τα µέλη του ΕΣΕ, τα οποία έχουν εκλεγεί ή ορισθεί από
τις εγκαταστάσεις ή τις επιχειρήσεις, τις οποίες αφορούν άµεσα οι ανωτέρω έκτακτες περιπτώσεις ή αποφάσεις.
Η εν λόγω συνεδρίαση ενηµέρωσης και διαβούλευσης
πραγµατοποιείται το ταχύτερο δυνατόν, µε βάση την έκθεση που καταρτίζει η κεντρική διοίκηση ή οποιοδήποτε
άλλο αρµόδιο όργανο διευθυντικού επιπέδου της επιχείρησης κοινοτικής κλίµακας ή του οµίλου επιχειρήσεων
κοινοτικής κλίµακας. Για την έκθεση αυτή µπορεί να διατυπώνεται γνώµη στο τέλος της συνεδρίασης ή εντός
ευλόγου χρονικού διαστήµατος.
Η συνεδρίαση δεν επηρεάζει τα προνόµια της κεντρικής διοίκησης.
Η ενηµέρωση και η διαβούλευση που προβλέπονται
για τις προαναφερόµενες περιπτώσεις διεξάγονται µε
την επιφύλαξη του άρθρου 49 παράγραφος 1 και του άρθρου 61 του παρόντος νόµου.
5. Το ΕΣΕ, τέσσερα (4) χρόνια µετά τη σύστασή του, εξετάζει εάν πρέπει να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις για
τη σύναψη της συµφωνίας στην οποία αναφέρεται το άρθρο 56 ή να εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
Τα άρθρα 56 και 57 εφαρµόζονται, κατ΄ αναλογία, εφόσον αποφασιστεί η διαπραγµάτευση συµφωνίας δυνάµει του άρθρου 56. Στην περίπτωση αυτή η ειδική διαπραγµατευτική οµάδα αντικαθίσταται από το ευρωπαϊκό
συµβούλιο εργαζοµένων.

Άρθρο 61
Λειτουργία ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων
(Παράρτηµα Ι παράγραφοι 4, 5 και 6 της Οδηγίας)
1. Αν δεν επιτευχθεί συµφωνία της κεντρικής διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζοµένων, όπως αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ του άρθρου 57, στις
συνεδριάσεις ενηµέρωσης και διαβούλευσης προεδρεύει εκπρόσωπος των εργαζοµένων.
Πριν από κάθε συνάντηση µε την κεντρική διοίκηση, το
ευρωπαϊκό συµβούλιο εργαζοµένων (ΕΣΕ) ή η επιτροπή
περιορισµένης σύνθεσης, του άρθρου 60 παράγραφος 4
εδάφιο δεύτερο, έχουν το δικαίωµα να συνεδριάζουν
χωρίς να είναι παρούσα η διοίκηση.
2. Το ΕΣΕ ή η επιτροπή περιορισµένης σύνθεσης µπορεί να επικουρείται από εµπειρογνώµονες της επιλογής
τους, στο µέτρο που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση
των καθηκόντων τους.
Οι δαπάνες λειτουργίας του ΕΣΕ, της επιτροπής περιορισµένης σύνθεσης, καθώς και ενός εµπειρογνώµονα
βαρύνουν την κεντρική διοίκηση.
Η κεντρική διοίκηση παρέχει στα µέλη του ΕΣΕ και της
επιτροπής περιορισµένης σύνθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 55 παράγραφος 4, τους οικονοµικούς πόρους και τα
λοιπά υλικά µέσα που απαιτούνται για να εκπληρώνουν
την αποστολή τους κατά το δέοντα τρόπο.
Ειδικότερα, η κεντρική διοίκηση αναλαµβάνει, εκτός
αν έχει συµφωνηθεί άλλως, τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων, τα έξοδα διερµηνείας, καθώς και τα έξοδα
διαµονής και µετακίνησης των µελών του ΕΣΕ και της επιτροπής περιορισµένης σύνθεσης.
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 62
Εµπιστευτικές πληροφορίες
(Άρθρο 8 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
Tα µέλη της ειδικής διαπραγµατευτικής οµάδας και
του ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων (ΕΣΕ), καθώς
και οι εµπειρογνώµονες που τα επικουρούν, δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν σε τρίτους τις πληροφορίες που
τους ανακοινώθηκαν ρητά ως εµπιστευτικές, σύµφωνα
µε το άρθρο 13 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 1767/1988.
Το ίδιο ισχύει και για τους εκπροσώπους των εργαζοµένων στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ενηµέρωση
και τη διαβούλευση.
Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται, ανεξάρτητα από τον τόπο, όπου βρίσκονται τα πρόσωπα που
αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο, και µετά τη
λήξη της θητείας τους.
Άρθρο 63
Λειτουργία του ευρωπαϊκού συµβουλίου
εργαζοµένων και διαδικασία για την ενηµέρωση
των εργαζοµένων και της διαβούλευσης µε αυτούς
(Άρθρο 9 της Οδηγίας)
Η κεντρική διοίκηση και το ευρωπαϊκό συµβούλιο εργαζοµένων εργάζονται µε πνεύµα συνεργασίας και σέβονται αµοιβαία τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
τους.
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Το ίδιο ισχύει και για τη συνεργασία µεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζοµένων στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ενηµέρωση των
εργαζοµένων και τη διαβούλευση µε αυτούς.
Άρθρο 64
Ρόλος, προστασία και διευκολύνσεις των
εκπροσώπων των εργαζοµένων
(Άρθρο 10 της Οδηγίας)
1. Τα µέλη του ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων
(ΕΣΕ), µε την επιφύλαξη της αρµοδιότητας άλλων οργάνων ή οργανώσεων να εκπροσωπούν εργαζοµένους,
πρέπει να έχουν τα απαραίτητα µέσα για να ασκούν τα
δικαιώµατα που απορρέουν από τον παρόντα νόµο και
να εκπροσωπούν συλλογικά τα συµφέροντα των εργαζοµένων της επιχείρησης κοινοτικής κλίµακας ή του οµίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 62, τα µέλη του ΕΣΕ
ενηµερώνουν τους εκπροσώπους των εργαζοµένων στις
εγκαταστάσεις ή στις επιχειρήσεις του οµίλου κοινοτικής κλίµακας ή, εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, ενηµερώνουν το σύνολο των εργαζοµένων σχετικά µε το περιεχόµενο και τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ενηµέρωσης και διαβούλευσης, η οποία τίθεται σε εφαρµογή
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
3. Τα µέλη της ειδικής διαπραγµατευτικής οµάδας (ΕΔΟ), του ΕΣΕ και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων που
ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της διαδικασίας
για την ενηµέρωση και τη διαβούλευση του άρθρου 56
παράγραφος 3 απολαύουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, της αυτής προστασίας που προβλέπεται
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του ν. 1767/1988.
4. Οι εκπρόσωποι της προηγούµενης παραγράφου
λαµβάνουν άδεια µετ΄ αποδοχών από την επιχείρηση
για το χρόνο συµµετοχής τους στις συνεδριάσεις ή σε
συνέδρια που έχουν σχέση µε τον παρόντα νόµο και
διοργανώνονται από οργανισµό που ασκεί αναγνωρισµένο έργο ή τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας. Οι εργαζόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν, απαραιτήτως, στον εργοδότη αποδεικτικά συµµετοχής στις συνεδριάσεις και στα συνέδρια για να τύχουν της σχετικής άδειας µετ΄ αποδοχών.
5. Στα µέλη του ΕΣΕ, προκειµένου να ενηµερώσουν
τους εργαζόµενους, χορηγείται άδεια µε αποδοχές µέχρι δύο (2) ώρες την εβδοµάδα, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ηµέρες συνολικά το χρόνο.
6. Στο βαθµό που είναι απαραίτητο για την άσκηση των
καθηκόντων εκπροσώπησης σε διεθνές επίπεδο, παρέχεται επιµόρφωση µε αποδοχές στα µέλη της ΕΔΟ και
του ΕΣΕ.
Άρθρο 65
Τήρηση υποχρεώσεων
(Άρθρο 11 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
Η διοίκηση των εγκαταστάσεων επιχείρησης κοινοτικής κλίµακας και η διοίκηση των επιχειρήσεων, µελών
του οµίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας, οι οποίες
λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και οι εκπρόσωποι των

εργαζοµένων τους ή, κατά περίπτωση, οι εργαζόµενοί
τους, πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπει
ο παρών νόµος, ανεξάρτητα από το εάν η κεντρική διοίκηση βρίσκεται ή όχι στην Ελλάδα.
Άρθρο 66
Σχέση µε άλλες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις
(Άρθρο 12 της Οδηγίας)
1. Η ενηµέρωση του ευρωπαϊκού συµβουλίου εργαζοµένων (ΕΣΕ) και η διαβούλευση µε αυτό συνδέονται µε
τις αντίστοιχες διαδικασίες που εφαρµόζονται στα εθνικά όργανα εκπροσώπησης των εργαζοµένων, στο πλαίσιο του σεβασµού των αρµοδιοτήτων και των τοµέων
δράσης κάθε φορέα και των αρχών οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 49 παράγραφος 2.
2. Οι ρυθµίσεις για τη σύνδεση της ενηµέρωσης και
της διαβούλευσης µεταξύ του ΕΣΕ και των εθνικών οργάνων εκπροσώπησης των εργαζοµένων καθορίζονται
µε τη συµφωνία που προβλέπεται στο άρθρο 56. Η συµφωνία αυτή ισχύει µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
εθνικού δικαίου ή της εθνικής πρακτικής σχετικά µε την
ενηµέρωση και τη διαβούλευση των εργαζοµένων, ιδίως
του ν. 1387/1983 (Α΄110), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 21 του ν. 3488/2006 (Α΄191) και µε το άρθρο 74 παρ.
1 του ν. 3863/2010 (Α΄115), του π.δ. 240/2006 (Α΄252)
και του π.δ. 178/2002 (Α΄ 162).
3. Αν η συµφωνία δεν προβλέπει τις προαναφερθείσες
ρυθµίσεις, η διαδικασία ενηµέρωσης και διαβούλευσης
γίνεται µε το ΕΣΕ, καθώς και µε τα εθνικά όργανα εκπροσώπησης των εργαζοµένων, στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις, οι οποίες
ενδέχεται να επιφέρουν σοβαρές αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας ή στις συµβάσεις εργασίας.
4. Ο παρών νόµος δεν θίγει δικαιώµατα των εργαζοµένων σχετικά µε την ενηµέρωση και τη διαβούλευσή τους,
τα οποία ήδη προβλέπονται στο ν. 1387/1983 (Α΄110), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 21 του ν. 3488/2006
(Α΄191) και µε το άρθρο 74 παρ. 1 του ν. 3863/2010
(Α΄115), στο π.δ. 240/2006 (Α΄252) και στο π.δ. 178/
2002 (Α΄162).
Άρθρο 67
Προσαρµογή
(Άρθρο 13 της Οδηγίας)
Όταν επέρχονται σοβαρές αλλαγές στη δοµή της επιχείρησης κοινοτικής κλίµακας ή του οµίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας και είτε δεν περιέχονται στις ισχύουσες συµφωνίες σχετικές διατάξεις είτε υπάρχει
σύγκρουση διατάξεων δύο ή περισσότερων ισχυουσών
συµφωνιών, η κεντρική διοίκηση αρχίζει τις διαπραγµατεύσεις κατά το άρθρο 54 µε δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από γραπτή αίτηση κατ΄ ελάχιστον 100 εργαζοµένων ή των εκπροσώπων τους σε τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη - µέλη.
Τουλάχιστον τρία µέλη του υφιστάµενου ευρωπαϊκού
συµβουλίου εργαζοµένων (ΕΣΕ) ή καθενός από τα υφιστάµενα ΕΣΕ είναι µέλη της ειδικής διαπραγµατευτικής
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οµάδας (ΕΔΟ) επιπλέον των µελών που εκλέγονται ή ορίζονται κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 54 παράγραφος 2.
Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, το υφιστάµενο ΕΣΕ ή τα υφιστάµενα ΕΣΕ συνεχίζουν να λειτουργούν σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της συµφωνίας,
που εν όψει της νέας δοµής της επιχείρησης κοινοτικής
κλίµακας ή του οµίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας έχει συναφθεί µεταξύ των µελών του ΕΣΕ ή των ΕΣΕ και της κεντρικής διοίκησης.
Άρθρο 68
Ισχύουσες συµφωνίες
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)

τους, µε την παρακάτω προτεραιότητα:
i) από τις υπάρχουσες συνδικαλιστικές οργανώσεις,
ii) από τα συµβούλια των εργαζοµένων που έχουν αναδειχθεί και λειτουργούν σε αυτές, σύµφωνα µε το
ν.1767/1988 και
iii) απευθείας από τους εργαζόµενους µε άµεση εκλογή, σύµφωνα τα άρθρα 12 του ν. 1264/1982 και 4 του
ν. 1767/1988.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 67, οι υποχρεώσεις
που απορρέουν από τον παρόντα νόµο δεν εφαρµόζονται σε επιχειρήσεις κοινοτικής κλίµακας ή οµίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας στις εξής περιπτώσεις:
α) όταν συµφωνία ή συµφωνίες, που ίσχυαν για όλους
τους εργαζόµενους και προέβλεπαν διακρατική ενηµέρωση και διακρατική διαβούλευση µε αυτούς, έχουν συναφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 1 του π.δ.
40/1997 (Α΄ 39) ή όταν τέτοιες συµφωνίες έχουν αναπροσαρµοσθεί λόγω µεταβολών στη δοµή των επιχειρήσεων ή των οµίλων επιχειρήσεων ή
β) όταν συµφωνία που έχει συναφθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 10 του π.δ. 40/1997 (Α΄ 39), έχει υπογραφεί ή αναθεωρηθεί στο χρονικό διάστηµα µεταξύ 5ης Ιουνίου
2009 και 5ης Ιουνίου 2011.
Το ισχύον εθνικό δίκαιο, όταν η συµφωνία έχει υπογραφεί ή αναθεωρηθεί, εξακολουθεί να εφαρµόζεται σε
επιχειρήσεις ή οµίλους επιχειρήσεων που αναφέρονται
στο στοιχείο β΄ της παρούσας παραγράφου.
2. Κατά τη λήξη των συµφωνιών της παραγράφου 1 τα
µέρη µπορούν να αποφασίσουν από κοινού την παράταση ή την αναθεώρησή τους. Εάν τούτο δεν συµβεί, εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου.

1. Η κεντρική διοίκηση αναλαµβάνει ιδίως τις παρακάτω δαπάνες σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις κατά την
παράγραφο 4 του άρθρου 55, έτσι ώστε η ΕΔΟ να µπορεί
να εκπληρώνει την αποστολή της µε τον κατάλληλο τρόπο:
α) εκλογής ή ορισµού των µελών,
β) οργάνωσης των συναντήσεων της ΕΔΟ, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών µίσθωσης του χώρου, διερµηνείας, εξόδων εκτύπωσης και κοινοποίησης των αποτελεσµάτων της συνάντησης και µετακίνησης, διαµονής
και διατροφής των µελών της ΕΔΟ και
γ) του διορισµού ενός εµπειρογνώµονα από την ΕΔΟ,
προκειµένου να τη βοηθήσει στο έργο της.
2. Η ΕΔΟ αποφασίζει µε πλειοψηφία του συνόλου των
µελών της, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3, εκλέγει έναν πρόεδρο µεταξύ των µελών της και ορίζει τους
εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας της.
3. Η ΕΔΟ και η κεντρική διοίκηση αποφασίζουν κατόπιν αµοιβαίας συµφωνίας για τους ακριβείς κανόνες που
θα διέπουν την προεδρία των από κοινού συναντήσεών
τους. Εάν δεν υπάρχει συµφωνία για το θέµα αυτό, πρέπει να καταγράφονται στα πρακτικά της πρώτης συνάντησής τους ο τρόπος διεξαγωγής των συναντήσεών
τους. Τα πρακτικά των συναντήσεων θα υπογράφονται
από ένα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο για κάθε ένα από
τα συµβαλλόµενα µέρη.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2 ΠΑΡ. 2, 5
ΠΑΡ. 2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α΄, 5 ΠΑΡ. 6, 8 ΠΑΡ. 2 , 11
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 2 ΚΑΙ 3, ΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΠΑΡ. 1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β΄
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/38/ΕΚ
Άρθρο 69
(εφαρµογή άρθρου 2 παράγραφος 2)
Για τον υπολογισµό του αριθµού των εργαζοµένων της
παραγράφου 2 του άρθρου 51 του παρόντος νόµου, οι
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου οι οποίες έληξαν
ή συµβάσεις µερικά απασχολουµένων, ανάγονται σε
πλήρη ετήσια απασχόληση, που εφαρµόζει η επιχείρηση
ή ο κλάδος απασχόλησης των εργαζοµένων.
Άρθρο 70
(εφαρµογή του άρθρου 5, παράγραφος 2 περίπτωση α΄
και του Παραρτήµατος Ι παράγραφος 1 περίπτωση β΄
δεύτερο εδάφιο)
Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων, που συµµετέχουν
στην ΕΔΟ ή στο ΕΣΕ, εκλέγονται µε τους αναπληρωτές

Άρθρο 71
(εφαρµογή άρθρου 5 παράγραφος 6)

Άρθρο 72
(εφαρµογή άρθρου 8 παράγραφος 2 και 11
παράγραφος 3)
1. Τα µέλη του ΕΣΕ και η κεντρική διοίκηση δύνανται
να αποφασίσουν από κοινού τα στοιχεία της πληροφόρησης που θα ανακοινωθούν σε τρίτους, σύµφωνα µε το
άρθρο 62.
2. Η κεντρική διοίκηση δεν έχει υποχρέωση να πληροφορεί το ΕΣΕ για θέµατα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφοι 4 και 5 του
ν. 1767/1988.
3. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ της κεντρικής διοίκησης και του ΕΣΕ ως προς την παροχή των αιτούµενων
πληροφοριών εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
άρθρου 16 παράγραφοι 8 και 9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79).
Άρθρο 73
(εφαρµογή άρθρου 11 παράγραφος 2)
Όποιος εργοδότης ή πρόσωπο που ενεργεί για λογα-
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ριασµό του ή οποιοσδήποτε τρίτος προβαίνει σε πράξεις
ή παραλείψεις µε σκοπό να παρακωλύει την άσκηση των
δικαιωµάτων των εκπροσώπων των εργαζοµένων, που απορρέουν από τον παρόντα νόµο, τιµωρείται:
α) µε ποινή φυλάκισης µέχρι δύο (2) ετών, σύµφωνα µε
το άρθρο 5 του ν. 1338/1983 (Α΄ 36), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και
β) µε την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων των άρθρων 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170). Αρµόδιο όργανο για την επιβολή των διοικητικών αυτών κυρώσεων
είναι το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 74
Εφαρµογή, επέκταση, λήξη και
επαναδιαπραγµάτευση της συµφωνίας
1. Η συµφωνία του άρθρου 56 είναι δεσµευτική για όλες τις επιχειρήσεις κοινοτικής κλίµακας και όλους τους
οµίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας, καθώς και
για όλους τους εργαζόµενους σε αυτές, κατά τη διάρκεια ισχύος της.
2. Όταν στη συµφωνία δεν περιέχονται όροι σχετικοί
µε την εφαρµογή, επέκταση, λήξη ή επαναδιαπραγµάτευσή της, ισχύουν τα παρακάτω:
α) Η συµφωνία θεωρείται ότι έχει εφαρµογή επ΄ αόριστον.
β) Η κεντρική διοίκηση ή το ευρωπαϊκό συµβούλιο εργαζοµένων ή οι αντιπρόσωποι των εργαζοµένων, όταν
αυτοί ενεργούν σύµφωνα µε το άρθρο 56 παράγραφος
3, δύνανται να λύσουν τη συµφωνία τουλάχιστον έξι (6)
µήνες πριν από τη λήξη της και να ενηµερώνουν το άλλο
µέρος εγγράφως.
γ) Όταν η περίοδος εφαρµογής της συµφωνίας λήξει,
χωρίς να την καταγγείλουν τα συµβαλλόµενα µέρη, τότε
αυτή παρατείνεται για ίσης διάρκειας χρονική περίοδο
µε την αρχική εφαρµογή.
δ) Μία συµφωνία όταν καταγγελθεί ή λήξει, παραµένει
σε ισχύ, µέχρις ότου συναφθεί νέα συµφωνία.
Άρθρο 75
Γνωστοποίηση στοιχείων στο Σ.ΕΠ.Ε.
Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα και εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόµου υποχρεούνται εντός τριµήνου από την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Εργαζοµένων, να γνωστοποιήσουν εγγράφως τον αριθµό των εργαζοµένων και των
εκπροσώπων αυτών στις αρµόδιες υπηρεσίες του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Άρθρο 76
Καταργητική διάταξη
(Άρθρο 17 της Οδηγίας)
Το π.δ. 40/1997 (Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε µε το
π.δ. 32/2008 (Α΄ 56), καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ
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ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΕΙ
Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/52/ΕΚ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 77
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
(Άρθρο 1 της Οδηγίας)
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
18.6.2009 «σχετικά µε την επιβολή ελαχίστων προτύπων
όσον αφορά τις κυρώσεις και τα µέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνοµα διαµένοντες πολίτες
τρίτων χωρών», η οποία απαγορεύει την απασχόληση
παράνοµα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών µε στόχο
την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης.
Άρθρο 78
Ορισµοί
(Άρθρο 2 της οδηγίας)
Για το σκοπό του παρόντος νόµου νοούνται ως:
α) «πολίτης τρίτης χώρας», κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια
του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης και στερείται του κοινοτικού δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας,
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του Κώδικα
Συνόρων του Σένγκεν,
β) «παράνοµα διαµένων πολίτης τρίτης χώρας», ο πολίτης τρίτης χώρας που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια ο οποίος δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις διαµονής σε αυτήν,
γ) «απασχόληση», η άσκηση δραστηριοτήτων που καλύπτουν οποιαδήποτε µορφή εργασίας ρυθµιζόµενη
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή σύµφωνα µε καθιερωµένες πρακτικές για λογαριασµό ή υπό τη διεύθυνση
ή/και την εποπτεία εργοδότη,
δ) «παράνοµη απασχόληση», η απασχόληση παράνοµα διαµένοντος πολίτη τρίτης χώρας,
ε) «εργοδότης», κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης, για λογαριασµό ή υπό
τη διεύθυνση ή/και την εποπτεία του οποίου λαµβάνει
χώρα η απασχόληση,
στ) «υπεργολάβος», οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό
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πρόσωπο ή ένωση προσώπων στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση ενός µέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων
προηγούµενης σύµβασης,
ζ) «νοµικό πρόσωπο», κάθε νοµική οντότητα που αναγνωρίζεται ως νοµικό πρόσωπο βάσει του εφαρµοστέου ελληνικού δικαίου, πλην κρατών ή δηµόσιων φορέων
κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας, καθώς και διεθνών οργανισµών δηµοσίου δικαίου,
η) «επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης», το φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο το οποίο, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, συνάπτει συµβάσεις εργασίας ή σχέσεις εξαρτηµένης εργασίας µε προσωρινά απασχολουµένους, µε
σκοπό να τους τοποθετεί σε έµµεσους εργοδότες για να
εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους,
θ) «ιδιαίτερα καταχρηστικοί όροι εργασίας», όροι εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων όσων οφείλονται σε διακρίσεις λόγω φύλου ή άλλες διακρίσεις, οι οποίοι είναι
κατάφωρα δυσανάλογοι προς τους όρους εργασίας των
νόµιµα απασχολούµενων εργαζοµένων, έχοντας επίπτωση, για παράδειγµα, στην υγεία και την ασφάλεια
των εργαζοµένων και προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
ι) «αποδοχές πολίτη τρίτης χώρας που διαµένει παράνοµα», το ηµεροµίσθιο ή ο µισθός ή οποιοδήποτε άλλο
αντάλλαγµα, σε µετρητά ή σε είδος, που λαµβάνει ο εργαζόµενος άµεσα ή έµµεσα, σε σχέση µε την απασχόλησή του, από τον εργοδότη του, που ισοδυναµεί µε τις απολαβές εργαζοµένων παρόµοιου επιπέδου οι οποίοι εργάζονται µε σχέση νόµιµης απασχόλησης.
Άρθρο 79
Απαγόρευση της απασχόλησης παράνοµα
διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών
(Άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)
1. Απαγορεύεται η απασχόληση παράνοµα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών.
2. Η παράβαση αυτής της απαγόρευσης υπόκειται στις
κυρώσεις και τα µέτρα που ορίζονται στις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 80
Υποχρεώσεις των εργοδοτών
( Άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 της Οδηγίας)
1. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, οι εργοδότες υποχρεούνται:
α) να αξιώνουν από τους πολίτες τρίτων χωρών την
κατοχή και υποβολή σε αυτούς έγκυρης άδειας διαµονής
ή άλλου έγκυρου τίτλου διαµονής για την ανάληψη της
απασχόλησης,
β) να διατηρούν αντίγραφο της άδειας διαµονής ή άλλου τίτλου διαµονής στη διάθεση των αρµόδιων αρχών
τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης, µε σκοπό πιθανή επιθεώρηση,
γ) να ενηµερώνουν αµελλητί τις κατά περίπτωση αρµόδιες Αρχές για την πρόσληψη και την έναρξη της απασχόλησης πολίτη τρίτης χώρας.

2. Οι εργοδότες που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, δεν θεωρούνται υπεύθυνοι για την παραβίαση της απαγόρευσης που
αναφέρεται στο άρθρο 79, εκτός εάν γνώριζαν ότι το έγγραφο που παρουσιάστηκε σαν έγκυρη άδεια ή τίτλος
διαµονής ήταν πλαστογραφηµένο ή παραποιηµένο.
Άρθρο 81
Καταβολή καθυστερούµενων οφειλών
από τους εργοδότες
(άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 εδάφιο δεύτερο
και 3 της Οδηγίας)
1. Ο εργοδότης που απασχολεί παράνοµα διαµένοντα
πολίτη τρίτης χώρας οφείλει:
α) να καταβάλει σε αυτόν όλες τις οφειλόµενες αµοιβές. Το συµφωνηµένο επίπεδο αποδοχών θεωρείται ότι
είναι τουλάχιστον ο ελάχιστος µισθός ή το ηµεροµίσθιο
που προβλέπεται από τη νοµοθεσία, τις κλαδικές, οµοιοεπαγγελµατικές, επιχειρησιακές, σύµφωνα µε την καθιερωµένη πρακτική στους συγκεκριµένους επαγγελµατικούς κλάδους ή στη συγκεκριµένη επιχείρηση, εκτός εάν
ο εργοδότης ή ο εργαζόµενος αποδείξουν ότι οι οφειλόµενες αµοιβές ήταν διαφορετικές εντός των πλαισίων
της ισχύουσας νοµοθεσίας,
β) να καταβάλει στους αρµόδιους φορείς ποσό ίσο
προς κάθε εισφορά και φόρο που θα κατέβαλε ο εργοδότης εάν ο πολίτης τρίτης χώρας είχε απασχοληθεί νόµιµα, συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών προστίµων
µε τις προσαυξήσεις τους,
γ) να καταβάλει κάθε δαπάνη που απαιτήθηκε για την
αποστολή των καθυστερούµενων οφειλών στη χώρα
στην οποία ο πολίτης τρίτης χώρας έχει επιστρέψει ή έχει υποχρεωθεί να επιστρέψει.
2. Για την εφαρµογή των περιπτώσεων α΄ και β΄ της
παραγράφου 1, θεωρείται κατά τεκµήριο ότι η σχέση απασχόλησης διήρκεσε τουλάχιστον τρεις µήνες, εκτός
εάν, µεταξύ άλλων, ο εργοδότης ή ο εργαζόµενος αποδείξουν το αντίθετο.
3. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης
για την επιστροφή των παράνοµα απασχοληθέντων πολιτών τρίτων χωρών, τα αρµόδια για την εκτέλεση όργανα τους ενηµερώνουν αντικειµενικά και συστηµατικά
σχετικά µε τα δικαιώµατά τους σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο και το άρθρο 83.
Άρθρο 82
Συµβάσεις υπεργολαβίας
( Άρθρο 8 παράγραφοι 1, 2 και 3 της Οδηγίας)
1. Ο εργολάβος, ο οποίος αναθέτει την εκτέλεση έργου σε υπεργολάβο που απασχολεί παράνοµα διαµένοντες πολίτες τρίτων χωρών, και µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τα δικαιώµατα αναγωγής ή προσφυγής ή των διατάξεων της
ισχύουσας νοµοθεσίας στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε
τον εργοδότη (υπεργολάβο) στην καταβολή:
α. κάθε κύρωσης που προβλέπεται από το άρθρο 85,
β. κάθε καθυστερούµενης οφειλής σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 81.
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2. Ο εργολάβος αλλά και όλοι οι ενδιάµεσοι υπεργολάβοι, που γνώριζαν ότι ο εργοδότης υπεργολάβος απασχολούσε παράνοµα διαµένοντες πολίτες τρίτων χωρών, ευθύνονται στην καταβολή των οφειλοµένων, όπως
αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1, αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον µε τον εργοδότη υπεργολάβο ή τον
εργολάβο του οποίου είναι άµεσος υπεργολάβος ο εργοδότης.
3. Οι εργολάβοι ή οι υπεργολάβοι που αναλαµβάνουν
µε τη δέουσα επιµέλεια τις υποχρεώσεις τους, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, δεν θεωρούνται υπεύθυνοι για τις οφειλές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.
Άρθρο 83
Διευκόλυνση καταγγελιών
(άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2 και 3 της Οδηγίας)
1. Οι παράνοµα απασχολούµενοι µπορούν, όπως κάθε
νόµιµα απασχολούµενος εργαζόµενος, να υποβάλουν οι
ίδιοι ή αντ΄ αυτών µε τη συναίνεσή τους στα κατά τόπους εργατικά κέντρα, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), κάθε
καταγγελία που προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία
κατά του εργοδότη τους.
2. Η παροχή συνδροµής σε πολίτες τρίτων χωρών για
την υποβολή καταγγελίας δεν θεωρείται σε καµία περίπτωση υποβοήθηση του παράνοµα απασχολούµενου σε
παράνοµη είσοδο, διέλευση και διαµονή.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡ. 3 ΑΡΘΡΟΥ 3,
ΑΡΘΡΟΥ 5, ΠΑΡ. 2, 4 ΚΑΙ 5 ΑΡΘΡΟΥ 6, ΠΑΡ. 1
ΑΡΘΡΟΥ 7, ΑΡΘΡΟΥ 9, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 13,
ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
Άρθρο 84
(εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 3
της Οδηγίας)
Οι παράνοµα διαµένοντες πολίτες τρίτων χωρών, η επιστροφή των οποίων έχει ανασταλεί, µπορούν να απασχολούνται µόνο εφόσον τους επιτραπεί σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς της διάταξης
της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του ν. 3907/2011
(Α΄ 7).
Άρθρο 85
Χρηµατικές κυρώσεις
(εφαρµογή του άρθρου 5 της Οδηγίας)
1.α) Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης του
άρθρου 79, επιβάλλεται στον εργοδότη, µε τη διαπίστωσή της ή την κοινοποίησή της, από τους αρµόδιους Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε., κατά δέσµια αρµοδιότητά τους, χρηµατική κύρωση πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά παράνοµα απασχολούµενο πολίτη τρίτης χώρας.
Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, µέσα σε διάστηµα τεσσάρων (4) ετών από τη διενέργεια του αρχικού
ελέγχου, διπλασιάζεται το ύψος της χρηµατικής κύρωσης ανά εργαζόµενο.

β) Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να επαναπροσδιορίζεται το ύψος της ως άνω επιβαλλόµενης χρηµατικής κύρωσης.
2.α) Ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή των
πραγµατικών εξόδων που ενδεχοµένως επιβαρύνθηκε
το Δηµόσιο για την επιστροφή των παρανόµως απασχολούµενων πολιτών τρίτης χώρας στις περιπτώσεις που
διατάσσεται διαδικασία αναγκαστικής επιστροφής στη
χώρα καταγωγής ή προέλευσης.
β) Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργού Οικονοµικών προσδιορίζονται τα όργανα και ο τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης των εξόδων που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο.
3. Κατά της πράξης επιβολής χρηµατικής κύρωσης ασκείται προσφυγή µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την
κοινοποίησή της ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Μέσα στην ίδια προθεσµία η προσφυγή κοινοποιείται µε
µέριµνα του προσφεύγοντος και επί ποινή απαραδέκτου
στην αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.. Η προθεσµία για
την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής χρηµατικής κύρωσης. Η αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. βεβαιώνει το ποσό του επιβληθέντος προστίµου. Οι παραπάνω
χρηµατικές κυρώσεις και τα έξοδα επιστροφής εισπράττονται µε τη διαδικασία είσπραξης των δηµοσίων εσόδων.
Άρθρο 86
(εφαρµογή των παραγράφων 2 και 4
του άρθρου 6 της Οδηγίας)
1. Οι παράνοµα απασχολούµενοι πολίτες τρίτων χωρών µπορούν, όπως κάθε νόµιµα απασχολούµενος εργαζόµενος και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), να προσφεύγουν στα
αρµόδια δικαστήρια και στις αρµόδιες αρχές για τη διεκδίκηση των οφειλοµένων και την εν γένει διεκδίκηση
των νόµιµων δικαιωµάτων τους σύµφωνα µε την κείµενη
εργατική νοµοθεσία και να εκτελούν τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις κατά των εργοδοτών τους, ακόµα και
αν έχουν επιστρέψει ή έχουν υποχρεωθεί να επιστρέψουν στη χώρα τους.
2. Οι παράνοµα απασχοληθέντες πολίτες τρίτων χωρών µπορούν να εισπράξουν και να εξαγάγουν, µε βάση
τις διαδικασίες που ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία, όλες
τις καθυστερούµενες αµοιβές του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1, που ανακτώνται δικαστικώς ή εξωδίκως από
τους εργοδότες τους. Στις περιπτώσεις όπου αυτοί έχουν επιστρέψει ή έχουν υποχρεωθεί να επιστρέψουν
στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής, κάθε ποσό, που
πραγµατικά ανακτάται ως καθυστερούµενη αµοιβή από
τον νόµιµο πληρεξούσιο του παράνοµα απασχοληθέντος
πολίτη τρίτης χώρας, κατατίθεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του δικαιούχου ή/και των καθολικών και ειδικών διαδόχων του και εισπράττεται από
τους κατά περίπτωση δικαιούχους ή από τον νόµιµο πληρεξούσιό τους, ο οποίος και επιµελείται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για την αποστολή των χρηµάτων
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στον τόπο της κατοικίας τους ή της διαµονής τους. Τα έξοδα αποστολής µπορούν να αναζητηθούν από τον εργοδότη µε κάθε νόµιµο τρόπο.
Άρθρο 87
Άλλα µέτρα
(εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 7
της Οδηγίας)
Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις του
άρθρου 79 επιβάλλονται σωρευτικά µε τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις:
Α. Από την κατά περίπτωση αρµόδια Αρχή:
α) αποκλεισµός από όλες ή ορισµένες δηµόσιες παροχές, ενισχύσεις ή επιδοτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων
των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διάστηµα
που µπορεί να ανέλθει έως τα πέντε έτη,
β) αποκλεισµός από όλες τις δηµόσιες συµβάσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης
Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, για διάστηµα που µπορεί να ανέλθει έως τα πέντε έτη,
γ) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση.
Β. α) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή
του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση για χρονικό διάστηµα
µέχρι τρεις (3) ηµέρες, µε αιτιολογηµένη πράξη του
Προϊσταµένου της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης
Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε.,
β) προσωρινή άνω των τριών ηµερών ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί
η παράβαση µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµοδίου Επιθεωρητή Εργασίας ή του Προϊσταµένου της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε..
Άρθρο 88
Ποινικές κυρώσεις
(εφαρµογή των άρθρων 9 και 10 της Οδηγίας)
1. Ο εργοδότης που:
α) απασχολεί εκ προθέσεως παράνοµα διαµένοντες
πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η απασχόληση συνεχίζεται ή επαναλαµβάνεται συστηµατικά ή/και
β) απασχολεί εκ προθέσεως ταυτόχρονα σηµαντικό αριθµό παράνοµα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών
ή/και
γ) απασχολεί εκ προθέσεως παράνοµα διαµένοντες
πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η απασχόληση συνοδεύεται µε ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας,
τιµωρείται, ανεξάρτητα από την επιβολή διοικητικών
κυρώσεων, µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε (5)
µηνών.
2. Όποιος απασχολεί παράνοµα διαµένοντες ανηλίκους, που είναι πολίτες τρίτων χωρών, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών.

3. Όταν η απασχόληση παράνοµα διαµένοντος πολίτη
τρίτης χώρας έχει διαπραχθεί από εργοδότη, ο οποίος
χρησιµοποιεί την εργασία ή τις υπηρεσίες παράνοµα διαµένοντος πολίτη τρίτης χώρας, γνωρίζοντας ότι είναι θύµα εµπορίας ανθρώπων, επιβάλλεται σε αυτόν η προβλεπόµενη ποινή της παραγράφου 3 του άρθρου 323Α Π.Κ.,
εκτός αν για τον ίδιο απασχολούµενο και την ίδια πράξη
έχει ήδη ασκηθεί σε βάρος του εργοδότη ποινική δίωξη ή
έχει ήδη καταδικασθεί βάσει του ίδιου άρθρου του Π.Κ..
4. Η ποινική δίωξη ασκείται σε κάθε περίπτωση αυτεπαγγέλτως.
5. Το Σ.ΕΠ.Ε. υποβάλλει, εφόσον συντρέχει µία από
τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3, µηνυτήρια
αναφορά στις αρµόδιες εισαγγελικές αρχές.
Άρθρο 89
Χορήγηση άδειας διαµονής
(εφαρµογή παραγράφου 5 άρθρου 6 και
παραγράφου 4 άρθρου 13 της Οδηγίας)
1. Στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθηκαν µε ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας ή ως
ανήλικοι, πράξεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως τέτοιες
από τον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, και οι οποίοι
παρέχουν τη συνδροµή τους στην ποινική διαδικασία
που κινείται, δυνάµει των άρθρων 83, 88 και 89 του παρόντος, κατά των εργοδοτών τους, χορηγείται, µετά από
σχετική αίτησή τους, που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή
µέσω του αρµόδιου Εισαγγελέα, άδεια διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 3386/2005 ,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 42 παράγραφος 1 εδάφιο ε΄ του ν. 3907/2011. Άδεια διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους µπορεί να χορηγηθεί ακόµα και σε περίπτωση που ο ως άνω παράνοµα απασχολούµενος αλλοδαπός δεν συνεργάζεται µε τις διωκτικές Αρχές, εφόσον
κρίνει ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, κατόπιν
σύµφωνης γνώµης του Εισαγγελέα Εφετών, ότι δεν συνεργάζεται εξαιτίας απειλών που στρέφονται κατά προσώπων της οικογένειάς του που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στη χώρα της προέλευσής του ή οπουδήποτε αλλού
και ότι, εάν αυτός δεν προστατευθεί ή εάν απελαθεί, αντιµετωπίζουν άµεσο κίνδυνο τα προαναφερόµενα πρόσωπα.
2. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών ή η αρµόδια
αστυνοµική Αρχή ή οι αρµόδιοι φορείς κοινωνικής στήριξης γνωστοποιούν στον πολίτη τρίτης χώρας – που έχει
κριθεί ότι απασχολήθηκε µε ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας ή ως ανήλικος ότι δικαιούται να υποβάλει
αίτηµα για να του χορηγηθεί άδεια διαµονής, σύµφωνα
µε τα προαναφερόµενα, παρέχοντας σε αυτόν την αναγκαία προς τούτο ενηµέρωση.
3. Στην περίπτωση παράνοµης απασχόλησης ανηλίκου
πολίτη τρίτης χώρας που είναι ασυνόδευτος, η αρµόδια
Εισαγγελική Αρχή προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια
για να προσδιορίσει την ταυτότητα και την ιθαγένειά του
και για να θεµελιώσει το γεγονός ότι δεν συνοδεύεται.
Καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό
εντοπισµό της οικογένειάς του και λαµβάνει αµέσως τα
απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσει τη νοµική του εκπροσώπηση και, εφόσον χρειάζεται, την εκπροσώπησή
του στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Ο αρµόδιος
Εισαγγελέας Ανηλίκων ή, όπου δεν υφίσταται Εισαγγελέας Ανηλίκων, ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ε-
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άν δεν βρεθεί η οικογένεια του ανηλίκου ή εάν κρίνει ότι
υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες ο επαναπατρισµός του
δεν εξυπηρετεί το συµφέρον του, µπορεί να διατάσσει
κάθε πρόσφορο µέτρο για την προστασία του µέχρι την
έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο, στο οποίο πρέπει
να απευθύνεται εντός τριάντα ηµερών, για το διορισµό
Επιτρόπου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 1532,
1534 και 1592 Α.Κ..
4. Στα ίδια πρόσωπα διασφαλίζονται ικανές συνθήκες
διαβίωσης, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και
εφόσον το κρίνει ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών.
5. Οι αρµόδιες εισαγγελικές, δικαστικές και αστυνοµικές αρχές φροντίζουν, κατά προτεραιότητα, για την προστασία και την ασφάλεια των προαναφερόµενων θυµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις οικείες διατάξεις,
για την παροχή σε αυτά υπηρεσιών µετάφρασης και
διερµηνείας όταν αγνοούν την ελληνική γλώσσα, για την
ενηµέρωσή τους σχετικά µε τα νόµιµα δικαιώµατά τους
και µε τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, καθώς και για
την παροχή κάθε αναγκαίας νοµικής βοήθειας.
6. Η εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας
διαµονής, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, γίνεται κατά
προτεραιότητα, µε την επιφύλαξη λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3386/2005. Εάν κρίνεται σκόπιµη η παράταση της διαµονής του εν λόγω προσώπου στην Ελληνική Επικράτεια, προς διευκόλυνση της διενεργούµενης έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας, η ανωτέρω άδεια διαµονής ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστηµα.
7. Η άδεια διαµονής δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται εφόσον συντρέχει µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Εάν ο δικαιούχος επανασυνδέσει τις σχέσεις του ενεργώς και εκουσίως µε τους εικαζόµενους δράστες των
πράξεων που έχει καταγγείλει.
β. Εάν η αρµόδια Αρχή κρίνει ότι η συνεργασία ή η καταγγελία του θύµατος είναι δόλια ή καταχρηστική ή ότι
συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας.
γ. Όταν η ποινική διαδικασία για τα εγκλήµατα των περιπτώσεων γ΄ της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 88
του παρόντος έχει περατωθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις διατάξεις των άρθρων 43 ή 47 Κ.Π.Δ. ή έχει εκδοθεί
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, µε την οποία περατώνεται η σχετική διαδικασία.
Άρθρο 90
Επιθεωρήσεις
(εφαρµογή άρθρων 14, 15 και 16 της Οδηγίας)
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011
(Α΄170) προστίθενται περιπτώσεις ιη΄, ιθ΄ και κ΄ ως εξής:
«ιη) τηρεί πλήρες µητρώο των εργοδοτών κατά των οποίων έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση για παράβαση
της απαγόρευσης της απασχόλησης παράνοµα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών, στο οποίο αναγράφεται κάθε µεταβολή αυτής, συνέπεια δικαστικής απόφασης, και
εκδίδει µετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου που έχει
ειδικό έννοµο συµφέρον σχετικά πιστοποιητικά,
ιθ) διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις κατά
τοµείς δραστηριότητας και κατά παντός εργοδότη, σύµφωνα µε τις διατάξεις που το διέπουν, προκειµένου να ελεγχθεί η απασχόληση παράνοµα διαµενόντων πολιτών
τρίτων χωρών, µε βάση κυρίως ανάλυση κινδύνου,
κ) κοινοποιεί στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης τις επιθεωρήσεις που πραγµατοποίησε το

προηγούµενο έτος και τα αποτελέσµατά τους, τόσο σε
απόλυτους αριθµούς όσο και σε ποσοστό των εργαζοµένων κάθε κλάδου.»
2. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
α) κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την
1η Ιουλίου κάθε έτους τις επιθεωρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση κ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του ν. 3996/2011,
β) αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιαδήποτε
πληροφορία απαιτείται για την κατάρτιση της έκθεσης,
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 της
Οδηγίας και που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το αργότερο µέχρι 20.7.2014
και ανά τρία έτη µετά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Στις
πληροφορίες περιλαµβάνονται ο αριθµός και τα αποτελέσµατά των επιθεωρήσεων που διεξήχθησαν σύµφωνα
µε τις περιπτώσεις ιη΄, ιθ΄ και κ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄170), τα µέτρα που ελήφθησαν σύµφωνα µε το άρθρο 83 και, στο µέτρο του δυνατού, τα ληφθέντα µέτρα δυνάµει των άρθρων 81 και
87.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2009/52/ΕΚ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 91
1. Ειδικότερες υποχρεώσεις εργοδοτών που πρόκειται
να απασχολήσουν πολίτες τρίτων χωρών, που κατέχουν
έγκυρη άδεια διαµονής ή άλλο έγκυρο τίτλο διαµονής,
και προβλέπονται στην εθνική νοµοθεσία, εξακολουθούν, πέραν των οριζοµένων στο άρθρο 80 του παρόντος, να ισχύουν.
2. Ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων των εργοδοτών, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 80, ασκείται από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.), σύµφωνα µε τις διατάξεις που το διέπουν.
3. α) Υφιστάµενες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας,
που προβλέπουν τη διενέργεια ελέγχων από άλλες αρµόδιες Αρχές, σχετικά µε την τήρηση υποχρεώσεων, που
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 80, εξακολουθούν να ισχύουν.
β) Κάθε αρµόδια Αρχή, που σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, διενεργεί ελέγχους, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής και διαπιστώνει τη µη τήρηση υποχρεώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 80,
συντάσσει διαπιστωτική πράξη ελέγχου, την οποία και
κοινοποιεί αµελλητί στο Σ.ΕΠ.Ε..
γ) Η διαπιστωτική πράξη της περίπτωσης β΄της παραγράφου αυτής είναι δεσµευτική για τα αρµόδια όργανα
του Σ.ΕΠ.Ε., τα οποία υποχρεούνται άνευ ετέρου και µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη λήψη της να
επιβάλουν στον παραβάτη εργοδότη τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόµο και εφόσον συντρέχει µία εκ των περιπτώσεων του άρθρου 40
του παρόντος, υποβάλουν µηνυτήρια αναφορά στις αρµόδιες εισαγγελικές Αρχές. Μέσα σε προθεσµία είκοσι
(20) ηµερών από τη λήψη της διαπιστωτικής πράξης της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου αυτής, το Σ.ΕΠ.Ε. κοινοποιεί στην αρµόδια Αρχή, που διαπίστωσε αρχικά την
παράβαση σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, την απόφαση επιβολής κυρώσεων.
4. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Εργα-
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σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να αυξάνεται ο
χρόνος διατήρησης των αντιγράφων που αναφέρονται
στην περίπτωση β΄της παραγράφου 1 του άρθρου 80,
καθώς και να καθορίζεται συγκεκριµένος χρόνος ενηµέρωσης των αρµόδιων Αρχών για την πρόσληψη και την
έναρξη της απασχόλησης σε κάθε περίπτωση που δεν
προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις συγκεκριµένος
χρόνος ενηµέρωσης. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση µπορούν να προσδιορίζονται ή να επαναπροσδιορίζονται οι κατά περίπτωση αρµόδιες Αρχές που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 80.
Άρθρο 92
1. Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων που
προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 80 επιβάλλονται στον εργοδότη οι
χρηµατικές κυρώσεις που προβλέπονται στη νοµοθεσία
που διέπει το ελεγκτικό όργανο. Στις περιπτώσεις που ο
έλεγχος πραγµατοποιείται από το αρµόδιο όργανο του
Σ.ΕΠ.Ε. κατά δέσµια αρµοδιότητα αυτού, επιβάλλεται
χρηµατική κύρωση πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε µια
υποχρέωση που δεν έχει τηρηθεί.
2. Σε περίπτωση µη τήρησης των ειδικότερων υποχρεώσεων του εργοδότη σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 91 του παρόντος νόµου θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση από την εθνική νοµοθεσία.
Άρθρο 93
Καµία κύρωση ή µέτρο δεν επιβάλλεται σύµφωνα µε
τα άρθρα 82 και 87 χωρίς προηγούµενη κλήτευση του
εργοδότη προς παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις
ηµέρες πριν από την ηµέρα της ακρόασης. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) (Α΄ 45). Κατά της απόφασης µε την οποία επιβάλλεται η διοικητική κύρωση, χωρεί προσφυγή ενώπιον
του αρµόδιου διοικητικού πρωτοδικείου.
Άρθρο 94
Μεταβατικές διατάξεις
Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης
που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 91, ως
αρµόδιες Αρχές ενηµέρωσης για τον αγροτικό τοµέα ορίζονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή η Αστυνοµία ή ο Δήµος που βρίσκονται πλησιέστερα στην
κατοικία του εργοδότη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2007/30/ΕΚ/20.7.2007 ΜΕ ΣΚΟΠΟ
ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.
Άρθρο 95
Σκοπός - Αντικείµενο
Σκοπός του παρόντος τµήµατος είναι η προσαρµογή

της ελληνικής νοµοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια
των εργαζοµένων στις διατάξεις της Οδηγίας
2007/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε την τροποποίηση της Οδηγίας
89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου, των ειδικών Οδηγιών της,
καθώς και των Οδηγιών του Συµβουλίου 83/477/ΕΟΚ,
91/383/ΕΟΚ, 92/29/ΕΟΚ και 94/33/ΕΚ, µε σκοπό την απλούστευση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων εφαρµογής των Οδηγιών αυτών».
Άρθρο 96
Έκθεση εφαρµογής της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ και των
ειδικών Οδηγιών της
(άρθρο 1 της Οδηγίας)
1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
υποβάλλει ανά πενταετία στην Επιτροπή µια ενιαία έκθεση εφαρµογής της Οδηγίας - πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ
(ν. 3850/2010, Α΄ 84), καθώς και των ειδικών Οδηγιών
της και αναφέρει την άποψη των κοινωνικών εταίρων. Η
έκθεση θα περιέχει αξιολόγηση των διαφόρων πτυχών
που συνδέονται µε την πρακτική εφαρµογή των διαφόρων οδηγιών και, εφόσον απαιτείται και αυτά υφίστανται, θα παρέχει στοιχεία µε ανάλυση ανά φύλο.
2. Η δοµή της έκθεσης αυτής, καθώς και το ερωτηµατολόγιο που θα προσδιορίζει το περιεχόµενό της, καθορίζεται από την Επιτροπή σε συνεργασία µε τη συµβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στο
χώρο εργασίας.
3. Η έκθεση περιλαµβάνει ένα γενικό µέρος το οποίο
καλύπτει τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας, οι οποίες
έχουν σχέση µε τις αρχές και τις πτυχές που είναι κοινές
σε όλες τις Οδηγίες που παρατίθενται στην παράγραφο
1.
4. Το γενικό µέρος συµπληρώνεται µε ειδικά κεφάλαια
σχετικά µε την εφαρµογή των ιδιαίτερων πτυχών κάθε
Οδηγίας, µε τη συµπερίληψη ειδικών δεικτών, όταν υπάρχουν.
5. Η δοµή της έκθεσης, µαζί µε το προαναφερθέν ερωτηµατολόγιο, υποβάλλεται από την Επιτροπή στην
Ελλάδα έξι τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη της περιόδου που καλύπτει η έκθεση. Η έκθεση διαβιβάζεται
στην Επιτροπή εντός δώδεκα µηνών από το τέλος της
πενταετούς περιόδου την οποία καλύπτει.
6. Η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο 2007 έως και
2012.
Άρθρο 97
Έκθεση εφαρµογής των Οδηγιών 83/477/ΕΟΚ,
91/383/ΕΟΚ, 92/29/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ
(άρθρο 2 της Οδηγίας)
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υποβάλλει ανά πενταετία στην Επιτροπή έκθεση εφαρµογής των Οδηγιών 83/477/ΕΟΚ, 91/383/ΕΟΚ, 92/29/ΕΟΚ,
94/33/ΕΚ [εναρµονισµένες αντίστοιχα µε τα προεδρικά
διατάγµατα 70α/1988 (Α΄ 31), ν. 3850/2010 (Α΄ 84), προεδρικά διατάγµατα 376/1995 (Α΄ 206) και 62/1998 (Α΄
67)] υπό µορφή ειδικού κεφαλαίου της ενιαίας έκθεσης
που προβλέπεται στο άρθρο 96 του παρόντος νόµου και
η οποία χρησιµεύει ως βάση για την αξιολόγηση από την
Επιτροπή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 98
Αντικείµενο Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας
1. Το αποκλειστικό αντικείµενο των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (στο εξής Ι.Γ.Ε.Ε.) και των υποκαταστηµάτων τους συνίσταται στη µεσολάβηση για σύναψη συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας µεταξύ εργοδοτών και αναζητούντων εργασία ηµεδαπών ή πολιτών
κράτους - µέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ή νοµίµως διαµενόντων στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών, υπό την
προϋπόθεση ότι για συγκεκριµένες ειδικότητες δεν προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις διαφορετικός τρόπος προώθησης στην απασχόληση.
2. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µπορούν να ασκούν και
άλλες δραστηριότητες, πέραν της µεσολάβησης, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτές οι δραστηριότητες θα ασκούνται εκτός του χώρου που θα λειτουργεί το Ι.Γ.Ε.Ε..
3. Τα Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να παρέχουν στον ενδιαφερόµενο για τον οποίο µεσολαβούν τις παρακάτω υπηρεσίες:
α) να του παρέχουν κάθε πληροφορία που αφορά την
εξεύρεση θέσης εργασίας ανάλογα µε την ειδικότητά
του,
β) να του παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για το αντικείµενο της εργασίας που πρόκειται να εκτελέσει, καθώς
και για τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψή
του,
γ) να αξιολογούν τα προσόντα του και τις ικανότητές
του, µέσω πραγµατοποίησης προσωπικών συνεντεύξεων,
δ) να του παρέχουν πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία για
το ακριβές περιεχόµενο και τους όρους της σύµβασης
για τη σύναψη της οποίας µεσολάβησαν.
4. H τοποθέτηση σε θέση εργασίας µέσω Ι.Γ.Ε.Ε. γίνεται χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του τοποθετούµενου
σε αυτήν.
Άρθρο 99
Σύσταση Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας
1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µπορούν να συστήνουν Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) και υποκαταστήµατά τους.
2. Για την άσκηση της δραστηριότητας/επαγγέλµατος
της µεσολάβησης Ι.Γ.Ε.Ε., απαιτείται αναγγελία έναρξης
άσκησής της/του, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση
Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία των Ι.Γ.Ε.Ε.. Η ως
άνω Αρχή δύναται, εντός τριών (3) µηνών από τη λήψη
της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας - επαγγέλµατος στην περίπτωση
που δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες προϋποθέσεις
προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαρκή τήρηση των
απαιτήσεων του παρόντος και ως εκ τούτου είναι απε-

ριόριστα ανακλητή.
3. Η άσκηση της δραστηριότητας Ι.Γ.Ε.Ε. και υποκαταστήµατός του δεν µπορεί να εκχωρηθεί σε άλλο φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο.
Άρθρο 100
Διευθυντής Ι.Γ.Ε.Ε.
1. Το Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να έχει διευθυντή, ο οποίος στην
περίπτωση φυσικού προσώπου µπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης αυτού, στη δε περίπτωση νοµικού προσώπου ο νόµιµος εκπρόσωπός του, µε την προϋπόθεση ότι διαθέτουν
τα προσόντα που απαιτούνται από την παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα δεν συγκεντρώνουν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, το Ι.Γ.Ε.Ε. οφείλει να προσλάβει διευθυντή µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου ή ορισµένου χρόνου τουλάχιστον ενός έτους. Η διάρκεια της ηµερήσιας εργασίας µπορεί να είναι κανονική (πλήρης) ή
µικρότερης διάρκειας (µερική απασχόληση).
2. Ο διευθυντής του Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει:
α. είτε να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ηµεδαπής ή µε αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο αλλοδαπής της κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, κοινωνικού
λειτουργού, οικονοµικών σπουδών, νοµικών σπουδών,
πολιτικής επιστήµης, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων ή
να είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου στα προαναφερόµενα αντικείµενα, είτε
β. να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
ηµεδαπής ή µε αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο αλλοδαπής, οποιουδήποτε αντικειµένου, αλλά να διαθέτει αποδεδειγµένη τετραετή εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης
ανθρωπίνων πόρων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα στοιχεία i), ii) και iii) της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης
γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 101.
3. Οι µεσολαβήσεις διενεργούνται αποκλειστικά από
τον διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε..
Άρθρο 101
Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά
1. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που υποβάλλει αναγγελία έναρξης ασκήσεως της δραστηριότητας - επαγγέλµατος
Ι.Γ.Ε.Ε. είναι οι εξής:
α) Το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αναγγελία
έναρξης της ως άνω δραστηριότητας, πρέπει να είναι
Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή
οµογενής που διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα.
Εάν η αναγγελία έναρξης υποβάλλεται από νοµικό
πρόσωπο, αυτό πρέπει να έχει συσταθεί σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία ενός κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και να έχει
την καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή
την κύρια εγκατάστασή του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.
β) Το φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του
νοµικού προσώπου που υποβάλλει την αναγγελία έναρξης της δραστηριότητας Ι.Γ.Ε.Ε. δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, απάτη, υπεξαίρεση, κλοπή, πλαστογραφία, σωµατεµπορία, λαθρεµπορία ή για έγκληµα κατά των ηθών, παράβαση των διατάξεων για ναρκωτικά, ασφαλιστικά αδι-
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κήµατα (α.ν. 86/1967, Α΄ 136) και φορολογικά αδικήµατα
(ν. 2523/1997, Α΄ 179).
2. Τα ενδιαφερόµενα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναγγελία έναρξης
ασκήσεως της δραστηριότητας - επαγγέλµατος Ι.Γ.Ε.Ε.,
συνοδευόµενη από φάκελο που περιέχει σε δυο αντίτυπα τα ακόλουθα:
α) Ως προς το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
αα) Βεβαίωση της αρµόδιας Οικονοµικής Εφορίας για
έναρξη επιτηδεύµατος.
ββ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας.
γγ) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας.
δδ) Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, πρέπει να κατατίθεται επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού
του µε τις τυχόν τροποποιήσεις.
εε) Αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης
για το φυσικό πρόσωπο ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του νοµικού προσώπου που υποβάλλει την αναγγελία έναρξης
άσκησης της δραστηριότητας - επαγγέλµατος του
Ι.Γ.Ε.Ε..
στστ) Σε περίπτωση που φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το
οποίο ασκεί τη δραστηριότητα της µεσολάβησης σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιθυµεί τη
λειτουργία υποκαταστήµατος Ι.Γ.Ε.Ε. στην Ελλάδα, πρέπει να προσκοµίσει στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή να αποστείλει στο Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, πλέον των
δικαιολογητικών που ορίζονται στα άρθρα 101 και 102
του παρόντος, τη χορηγηθείσα άδεια ή βεβαίωση από
την αρµόδια υπηρεσία ή φορέα, συνοδευόµενη από την
επίσηµη µετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, από την
οποία να προκύπτει ότι αυτό ασκεί νόµιµα τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, σε αυτό το κράτος - µέλος.
β) Ως προς την κτιριακή υποδοµή
Το Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να διαθέτει αυτόνοµο επαγγελµατικό χώρο (ιδιόκτητο ή µισθωµένο) τουλάχιστον 75 τ.µ., ο
οποίος θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε το π.δ. 16/1996
(Α΄ 10) και θα περιλαµβάνει ένα χωριστό χώρο κατάλληλα εξοπλισµένο όπου θα εκτελούνται όλες οι λειτουργίες που έχουν σχέση µε τη διαδικασία της µεσολάβησης και ένα χώρο υποδοχής. Η ύπαρξη των ανωτέρω
προδιαγραφών αποδεικνύεται µε την προσκόµιση:
αα) σχεδιαγράµµατος του κτιρίου (υπογεγραµµένο από µηχανικό) όπου αναγράφεται το εµβαδόν των χώρων
και οι διαστάσεις τους και απεικονίζεται ο χωριστός χώρος όπου θα εκτελούνται όλες οι λειτουργίες που έχουν
σχέση µε τη µεσολάβηση,
ββ) πιστοποιητικού πυρασφάλειας και
γγ) τίτλου ιδιοκτησίας ή µισθωτηρίου συµβολαίου.
γ) Ως προς τον διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε.
αα) επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου των περιπτώσεων α΄ ή β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του παρόντος,
ββ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75) και της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του
ν. 2690/1999 (Α΄ 45) του Διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε., στην οποία θα αναφέρεται η επαγγελµατική εµπειρία του και η
οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά
απόδειξης της τετραετούς εµπειρίας της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 100:
i) επικυρωµένα αποδεικτικά της απαιτούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας για τον Διευθυντή [πιστοποιητικά ή
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργοδοτών - επιχειρήσεων,

βεβαίωση κύριου ασφαλιστικού φορέα ή επικυρωµένη
φωτοτυπία των δελτίων ασφαλιστικών εισφορών ή των
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στις βεβαιώσεις των επιχειρήσεων, βεβαίωση από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας ή απόσπασµα θεωρηµένου Πίνακα Προσωπικού από
αυτήν ή αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ από τις επιχειρήσεις που χορήγησαν τη βεβαίωση προϋπηρεσίας],
ii) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή φωτοτυπία του
ασφαλιστικού βιβλιάριου και έναρξη επιτηδεύµατος από
την αρµόδια ΔΟΥ, στην περίπτωση που ο Διευθυντής του
Ι.Γ.Ε.Ε. δεν απασχολήθηκε κατά το παρελθόν µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας,
iii) ή κάθε άλλο ισοδύναµο πιστοποιητικό από το κράτος εγκατάστασης του Ι.Γ.Ε.Ε.,
γγ) αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ και θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας από
την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, µε την προσκόµιση
των οποίων αποδεικνύεται η πρόσληψη του διευθυντή
του Ι.Γ.Ε.Ε. στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του παρόντος.
δ) Ως προς τον τεχνικό εξοπλισµό
αα) Ηλεκτρονικό Υπολογιστή εφοδιασµένο µε κατάλληλο Λογισµικό έτσι ώστε να είναι δυνατή η παροχή
στατιστικών ή άλλων στοιχείων για το σύνολο και τη
διάρκεια των συµβάσεων για τη σύναψη των οποίων έχουν µεσολαβήσει,
ββ) φωτοτυπικό µηχάνηµα,
γγ) συσκευή τηλεοµοιοτυπίας (FAX).
Άρθρο 102
Υποκαταστήµατα των Ι.Γ.Ε.Ε.
1. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία ασκούν νοµίµως τη δραστηριότητα - επάγγελµα Ι.Γ.Ε.Ε. στη χώρα
µας ή σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, έχοντας κύρια εγκατάσταση σε αυτό, µπορούν
να κάνουν αναγγελία έναρξης ασκήσεως της εν λόγω
δραστηριότητας - επαγγέλµατος για ένα ή περισσότερα
υποκαταστήµατα αυτών. Για κάθε υποκατάστηµα απαιτείται ξεχωριστή αναγγελία έναρξης άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας - επαγγέλµατος.
2. Για την άσκηση της δραστηριότητας/επαγγέλµατος
από υποκατάστηµα Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να πληρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και να προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στα άρθρα 100 και 101 του παρόντος. Μόνη εξαίρεση αποτελεί το εµβαδόν αυτών, το οποίο ορίζεται στα 40 τ.µ..
Άρθρο 103
Διαδικασία για την έναρξη άσκησης της
δραστηριότητας - επαγγέλµατος Ι.Γ.Ε.Ε. για
την κεντρική δοµή και τα υποκαταστήµατα
1. Όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που παρατίθενται στο άρθρο 101 του παρόντος και κατατίθενται από
τους ενδιαφερόµενους, µαζί µε την αναγγελία ενάρξεως
ασκήσεως της δραστηριότητας – επαγγέλµατος Ι.Γ.Ε.Ε.
κεντρικής εγκατάστασης ή υποκαταστήµατος, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είτε απευθείας είτε
µέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης.
2. Η αρµόδια υπηρεσία αποστέλλει βεβαίωση παραλαβής στο ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στην
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οποία, σε περίπτωση που ο φάκελος είναι πλήρης, αναγράφεται η προθεσµία απάντησης και τα µέσα έννοµης
προστασίας. Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ο αιτών ενηµερώνεται εγγράφως µε την αποστολή συστηµένης
αλληλογραφίας για την ανάγκη υποβολής συµπληρωµατικών εγγράφων.
Ειδικότερα: α. στην περίπτωση που η αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας/επαγγέλµατος συνοδευόµενη από το φάκελο µε τα νόµιµα δικαιολογητικά υποβάλλεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης, η προθεσµία
των τριών µηνών, µετά την παρέλευση της οποίας η ως
άνω δραστηριότητα - επάγγελµα ασκείται ελευθέρως εφόσον δεν υπάρχει απαγόρευση άσκησης της/του από
την αρµόδια διοικητική αρχή, αρχίζει από τη χρονική
στιγµή που ο φάκελος καθίσταται πλήρης, β. όταν η αναγγελία έναρξης άσκησης της συγκεκριµένης δραστηριότητας υποβάλλεται σε Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης,
η τρίµηνη προθεσµία αρχίζει από την ηµεροµηνία που η
αναγγελία γνωστοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου, στην περίπτωση που ο συνοδεύων αυτή φάκελος µε
τα δικαιολογητικά είναι πλήρης. Σε διαφορετική περίπτωση η τρίµηνη προθεσµία αρχίζει από τη χρονική στιγµή που ο φάκελος καθίσταται πλήρης.
3. Εάν ο φάκελος είναι πλήρης, προωθείται για επιτόπιο έλεγχο και πιστοποίηση συνδροµής των νόµιµων
προϋποθέσεων. Ο επιτόπιος έλεγχος ανατίθεται σε τριµελείς Επιτροπές που απαρτίζονται από υπαλλήλους
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ένας εκ
των οποίων είναι επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας
στην εργασία. Σκοπός του επιτόπιου ελέγχου είναι η επαλήθευση των στοιχείων του φακέλου. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, πρέπει να παρίσταται ο διευθυντής του
Ι.Γ.Ε.Ε. ή του υποκαταστήµατος αυτού.
4. Η τριµελής Επιτροπή, ύστερα από τη διενέργεια του
επιτόπιου ελέγχου, υποβάλλει στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συµπληρωµένο το έντυπο ελέγχου και πιστοποίησης συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων.
5. Η άσκηση της δραστηριότητας των Ι.Γ.Ε.Ε. και των
υποκαταστηµάτων τους προϋποθέτει την καταβολή παραβόλου 147 ευρώ υπέρ του Δηµοσίου, το οποίο εισπράττεται από την αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία ως δηµόσιο έσοδο και κατατίθεται στη Διεύθυνση
Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης µετά την παρέλευση της τρίµηνης προθεσµίας από την υποβολή της αίτησης και εφόσον εν τω
µεταξύ δεν υπάρχει απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητας από την αρµόδια διοικητική αρχή.
6. Όταν δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις για
την άσκηση της δραστηριότητας - επαγγέλµατος του
Ι.Γ.Ε.Ε. εκδίδεται απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε την οποία απαγορεύεται η άσκηση της ως άνω δραστηριότητας - επαγγέλµατος. Κατά
της απόφασης αυτής, χωρεί, άσκηση από τον ενδιαφερόµενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της απόφασης, ενώπιον Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης η οποία συστήνεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η προθεσµία
άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση αυτής
δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.

Η σύνθεση και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τη λειτουργία της Επιτροπής ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενώ µε την ίδια απόφαση δύνανται να δοθούν στην Επιτροπή και άλλες
αρµοδιότητες.
Άρθρο 104
Υποχρεώσεις των Ι.Γ.Ε.Ε. και των
υποκαταστηµάτων τους
1. Τα Ι.Γ.Ε.Ε. και τα υποκαταστήµατά τους είναι υποχρεωµένα για τη διαρκή τήρηση των προϋποθέσεων σύστασης και λειτουργίας τους, όπως τίθενται στις διατάξεις του παρόντος.
2. Οποιαδήποτε µεταβολή στη λειτουργία Ι.Γ.Ε.Ε., αναφορικά µε τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας τους, πρέπει να ανακοινώνεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την αλλαγή.
Ειδικά, αν µεταβληθεί η έδρα του Ι.Γ.Ε.Ε. ή του υποκαταστήµατος αυτού εφαρµόζεται η διαδικασία για έναρξη
της άσκησης δραστηριότητας - επαγγέλµατος Ι.Γ.Ε.Ε.
του άρθρου 101.
3. Όταν µε τη µεταβολή δεν συντρέχουν πλέον οι νόµιµες προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας Ι.Γ.Ε.Ε.
εκδίδεται, εντός τριών (3) µηνών από την ανακοίνωση
της µεταβολής, απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε την οποία απαγορεύεται η άσκηση της δραστηριότητας του Ι.Γ.Ε.Ε., αφού προηγουµένως κληθεί ο νόµιµος εκπρόσωπος του Ι.Γ.Ε.Ε. να παράσχει έγγραφες εξηγήσεις εντός δέκα ηµερών από την
πρόσκλησή του. Στην περίπτωση κατά την οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του Ι.Γ.Ε.Ε. προβεί σε αποκατάσταση
της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων προ της εκδόσεως της αναφερόµενης στο προηγούµενο εδάφιο απόφασης, ενηµερώνεται από τη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ότι και µετά την επελθούσα µεταβολή συντρέχουν οι
νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας - επαγγέλµατος.
Κατά της απόφασης του πρώτου εδαφίου, χωρεί άσκηση από τον ενδιαφερόµενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης. Η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση
αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.
4. Τα Ι.Γ.Ε.Ε. που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα
και τα υποκαταστήµατά τους έχουν την υποχρέωση να
υποβάλλουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, κατά το
πρώτο δεκαπενθήµερο του µηνός Ιουλίου και του µηνός
Ιανουαρίου κάθε έτους, αναλυτική κατάσταση των συµβάσεων εργασίας για τη σύναψη των οποίων µεσολάβησαν το προηγούµενο εξάµηνο.
5. Τα Ι.Γ.Ε.Ε. που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα
και τα υποκαταστήµατά τους έχουν την υποχρέωση:
α) Να παρέχουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά το
πρώτο δεκαπενθήµερο του µηνός Ιουλίου και του µηνός
Ιανουαρίου κάθε έτους, έκθεση δραστηριότητας η οποία
θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: τον αριθµό των
θέσεων εργασίας για τις οποίες µεσολάβησαν το προη-
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γούµενο εξάµηνο, τις ειδικότητες που αυτές αφορούσαν, το επίπεδο εκπαίδευσης, το φύλο και την ηλικία των
τοποθετηθέντων, καθώς και το εάν αυτοί ήταν ήδη εργαζόµενοι ή άνεργοι πριν τη µεσολάβηση του Ι.Γ.Ε.Ε..
β) Να τηρούν για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους µεσολάβησαν για την προώθησή τους σε εργασία, σε φωτοτυπία:
αα) ταυτότητα ή διαβατήριο ή ισοδύναµο έγγραφο,
ββ) έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η εξαρτηµένη εργασία τους στη χώρα (π.χ. άδεια διαµονής για εξηρτηµένη εργασία, βεβαίωση τύπου Α΄, του άρθρου 11
του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), ειδικό δελτίο ταυτότητας οµογενούς, άδεια εργασίας αιτούντος άσυλο, άδεια εργασίας πρόσφυγα κ.λπ.),
γγ) τη σύµβαση εργασίας.
6. Τα Ι.Γ.Ε.Ε. έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται
µε τον ΟΑΕΔ και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το
περιεχόµενο, η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέµα
που αφορά στην εν λόγω συνεργασία.
Άρθρο 105
Έλεγχος των Ι.Γ.E.Ε.
Αρµόδια αρχή για τον έλεγχο της τήρησης των νοµίµων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας
των Ι.Γ.Ε.Ε. είναι το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και κάθε άλλη αρµόδια προς τούτο Αρχή.
Άρθρο 106
Ύψος και τρόπος καταβολής τιµήµατος
µεσολάβησης
Ο καθορισµός του τιµήµατος µεσολάβησης διαµορφώνεται ύστερα από ελεύθερη συµφωνία του Ι.Γ.Ε.Ε. και
του εργοδότη που προσλαµβάνει τον εργαζόµενο.
Άρθρο 107
Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών των Ι.Γ.Ε.Ε. εντός
της Ε.Ε. - Ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών
1.Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει συστήσει Ι.Γ.Ε.Ε.
και έχει την έδρα του σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε.
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους - µέλους αυτού,
µπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του προσωρινά και
στην Ελλάδα είτε από το κράτος - µέλος στο οποίο εδρεύει είτε αποκτώντας στο έδαφος της Ελλάδας, υποδοµή ορισµένης µορφής ή είδους, η οποία είναι απαραίτητη για την άσκηση της δραστηριότητάς του. Σε κάθε
περίπτωση, έχει την υποχρέωση, προτού δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα, να γνωστοποιήσει στην αρµόδια Αρχή,
τον φορέα από τον οποίο του έχει παρασχεθεί η δυνατότητα άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας, τον φορέα
από τον οποίο ελέγχεται, καθώς και να αναφέρει ότι αποδέχεται τις διαδικασίες ελέγχου της χώρας µας. Επίσης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην αρµόδια αρχή
την επικείµενη άσκηση της δραστηριότητάς του στην επικράτεια της Ελλάδας, την επωνυµία του, τη διεύθυνση
στο κράτος-µέλος εγκατάστασής του ή της υποδοµής
που θα αποκτήσει στην Ελλάδα, τα στοιχεία επικοινωνίας του και το χρονικό διάστηµα που θα δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα. Η ως άνω γνωστοποίηση µπορεί να γίνει και µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος προς την αρµόδια
αρχή.
2. Για λόγους προστασίας της δηµόσιας ασφάλειας και

δηµόσιας υγείας, η παράλειψη γνωστοποίησης επιφέρει
την απαγόρευση της παροχής υπηρεσιών µεσολάβησης
για σύναψη συµβάσεων εξηρτηµένης εργασίας, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 98 του παρόντος, χωρίς να αποκλείεται η εφαρµογή του άρθρου 108.
Άρθρο 108
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

1. Διοικητικές κυρώσεις:
α) Στα Ι.Γ.Ε.Ε. και τα υποκαταστήµατά τους, που λειτουργούν παρανόµως, επιβάλλονται, µε αιτιολογηµένη
πράξη του αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων οι εξής διοικητικές κυρώσεις: αα) πρόστιµο ύψους 5.000 ευρώ για
κάθε διαπιστωθείσα παράβαση ή/ και ββ) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους µέχρι ένα (1) µήνα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), να τους επιβληθεί προσωρινή διακοπή µεγαλύτερη του ενός (1) µηνός µέχρι και οριστική διακοπή της λειτουργίας τους.
β) Στα Ι.Γ.Ε.Ε. και στα υποκαταστήµατά τους, που δεν
υποβάλλουν εµπροθέσµως τις εκθέσεις δραστηριότητας
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 104 του παρόντος,
επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη πράξη του αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από πρόκλησή του για παροχή εξηγήσεων, πρόστιµο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε
διαπιστωθείσα παράβαση.
γ) Η πράξη επιβολής προστίµου κατά τα ανωτέρω, κοινοποιείται µε απόδειξη στον παραβάτη και το πρόστιµο
αποτελεί έσοδο του Δηµοσίου. Κατά της πράξης επιβολής προστίµου µπορεί να ασκηθεί προσφυγή ουσίας µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κοινοποίησή της, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Μέσα στην ίδια προθεσµία, η προσφυγή κοινοποιείται
µε µέριµνα του προσφεύγοντος και µε ποινή απαραδέκτου στην αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.. Η προθεσµία
για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίµου. Η αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. βεβαιώνει το
ποσό του επιβληθέντος προστίµου, το οποίο εισπράττεται από την αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.) ως δηµόσιο έσοδο. Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων συνεκτιµώνται η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαµβανόµενη µη συµµόρφωση στις υποδείξεις των αρµόδιων οργάνων, οι παρόµοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν και ο βαθµός υπαιτιότητας. Η εκτέλεση των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής λειτουργίας, γίνεται από την
αρµόδια αστυνοµική αρχή.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µπορεί να αυξάνονται τα ποσά των προστίµων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
2. Ποινικές κυρώσεις:
Όποιος θέτει σε λειτουργία ή λειτουργεί Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας ή υποκατάστηµά τους:
α. χωρίς να προβεί στην προσήκουσα αναγγελία άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας-επαγγέλµατος στην
αρµόδια προς τούτο διοικητική αρχή ή
β. έχει προβεί στην αναγγελία έναρξης άσκησης της
δραστηριότητας- επαγγέλµατος Ι.Γ.Ε.Ε., αλλά είτε ασκεί
το επάγγελµα εντός του τριµήνου που απαιτείται για τον
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έλεγχο της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων, είτε
του έχει απαγορευθεί όµως η άσκηση της άσκησης δραστηριότητας Ι.Γ.Ε.Ε. λόγω µη συνδροµής των νοµίµων
προϋποθέσεων, είτε λειτουργεί κατά παράβαση των νοµίµων προϋποθέσεων, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης µέχρι δύο ετών και µε χρηµατική ποινή.
Άρθρο 109
Διακοπή άσκησης της δραστηριότητας/
επαγγέλµατος
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο ασκεί νοµίµως
τη δραστηριότητα/επάγγελµα του Ι.Γ.Ε.Ε., σε περίπτωση
που διακόψει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας
οφείλει να ενηµερώσει σχετικά τη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 110
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα Ιδιωτικά Γραφεία Συµβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.)
από της δηµοσιεύσεως του παρόντος και εφεξής θα αποκαλούνται «Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας»
(Ι.Γ.Ε.Ε.). Οι άδειες λειτουργίας που χορηγήθηκαν έως
τη δηµοσίευση του παρόντος ισχύουν ως έχουν.
2. Οι άδειες σύστασης και λειτουργίας Ι.Γ.Σ.Ε., για τις
οποίες είτε είχε υποβληθεί από τους νόµιµους εκπροσώπους τους αίτηµα ανάκλησής τους είτε είχε διαπιστωθεί
από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης ότι συνέτρεχε λόγος ανάκλησής
τους, πριν από την έναρξη εφαρµογής του ν. 3919/2011
(Α΄ 32), ανακαλούνται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Άρθρο 111
Τροποποιούµενες διατάξεις
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του
ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθεται περίπτωση κα΄ ως εξής:
«κα. Ελέγχει την τήρηση των νόµιµων προϋποθέσεων
για την άσκηση της δραστηριότητας των Ι.Γ.Ε.Ε..»
2. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 3996/2011 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Επιβάλλει στα παρανόµως λειτουργούντα Ιδιωτικά
Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) και υποκαταστήµατά τους τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τα Ι.Γ.Ε.Ε..»
Άρθρο 112
Καταργητικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται κάθε ειδική ή γενική διάταξη νόµων, διαταγµάτων,
υπουργικών αποφάσεων που ρυθµίζουν θέµατα σύστασης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας, εφόσον αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος
νόµου.
2. Το άρθρο 12 του ν. 2874/2000 (Α΄ 28 ) καταργείται.
3. Το άρθρο 5 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205) καταργείται.
4. Το π.δ. 160/1999 (Α΄ 157) καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/104/ΕΚ/ 19.11.2008 ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/104/ΕΚ
Άρθρο 113
(Άρθρο 2 της Οδηγίας)
Σκοπός
1. Σκοπός του παρόντος τµήµατος είναι η προσαρµογή
της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 2008 περί της εργασίας
µέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης (L
327/5.12.2008).
2. Με το παρόν:
α) επιδιώκεται η εξασφάλιση προστασίας των προσωρινά απασχολούµενων και η βελτίωση της ποιότητας της
προσωρινής απασχόλησης µε την καθιέρωση διατάξεων
που εξασφαλίζουν την ίση µεταχείριση των προσωρινά
απασχολούµενων µε τους εργαζόµενους που προσλαµβάνονται απευθείας από τον έµµεσο εργοδότη,
β) θεσπίζεται το κατάλληλο πλαίσιο για την προσφυγή
στην προσωρινή απασχόληση, µε την αναγνώριση των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης ως εργοδοτών,
προκειµένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και η ανάπτυξη ευέλικτων µορφών
εργασίας.
Άρθρο 114
(Άρθρο 1 της Οδηγίας)
Πεδίο εφαρµογής
1.Οι διατάξεις του παρόντος Τµήµατος εφαρµόζονται:
α) στους εργαζόµενους µέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, µε συµβάσεις ή σχέσεις εξαρτηµένης
εργασίας, οι οποίοι τοποθετούνται σε έµµεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και
τη διεύθυνσή τους, β) στις επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης και στους έµµεσους εργοδότες.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Τµήµατος δεν εφαρµόζονται στις συµβάσεις ή τις σχέσεις εξαρτηµένης εργασίας
που συνάπτονται στο πλαίσιο εφαρµογής της διάταξης
της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3845/2010 (Α΄ 65).
Άρθρο 115
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νοείται ως:
α) «εργαζόµενος»: κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει
σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας, πλήρους ή µερικής απασχόλησης, ορισµένου ή αορίστου χρόνου,
β) «επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης»: το φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο το οποίο συνάπτει συµβάσεις εργασίας ή σχέσεις εξαρτηµένης εργασίας µε προσωρινά απασχολούµενους, µε σκοπό να τους τοποθετεί σε έµµεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την
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επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους, υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις,
γ) «προσωρινά απασχολούµενος»: ο εργαζόµενος ο οποίος έχει σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε
επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης, προκειµένου να
τοποθετηθεί σε έµµεσο εργοδότη για να εργασθεί προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή του,
δ) «έµµεσος εργοδότης»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το οποίο και υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνση
του οποίου εργάζεται προσωρινά ο προσωρινά απασχολούµενος,
ε) «τοποθέτηση»: η περίοδος κατά την οποία ο προσωρινά απασχολούµενος τίθεται στη διάθεση του έµµεσου
εργοδότη για να εργασθεί προσωρινά υπό την επίβλεψη
και τη διεύθυνσή του,
στ) «βασικοί όροι εργασίας και απασχόλησης»: οι όροι
εργασίας και απασχόλησης που θα εφαρµόζονταν αν οι
εργαζόµενοι είχαν προσληφθεί απευθείας από τον έµµεσο εργοδότη για να καταλάβουν την ίδια θέση και αφορούν ιδίως:
i) στη διάρκεια του χρόνου εργασίας, στις υπερωρίες,
στα διαλείµµατα, στις περιόδους ανάπαυσης, στη νυκτερινή εργασία, στις άδειες και στις αργίες,
ii) στις αποδοχές.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 5 ( ΠΑΡ. 1
ΚΑΙ 5), 6, 7, 8 ΚΑΙ 10 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/104/ΕΚ
Άρθρο 116
(Μέτρα εφαρµογής του Άρθρου 4 της Οδηγίας)
Περιορισµοί ή απαγορεύσεις
Η απασχόληση µισθωτού σε έµµεσο εργοδότη µε σύµβαση προσωρινής απασχόλησης δεν επιτρέπεται:
α) όταν µε αυτήν αντικαθίστανται εργαζόµενοι που ασκούν το δικαίωµα της απεργίας,
β) όταν ο έµµεσος εργοδότης το προηγούµενο εξάµηνο είχε πραγµατοποιήσει απολύσεις εργαζοµένων της ίδιας ειδικότητας για οικονοµοτεχνικούς λόγους ή το
προηγούµενο δωδεκάµηνο οµαδικές απολύσεις ιδίων ειδικοτήτων,
γ) όταν ο έµµεσος εργοδότης υπάγεται στις διατάξεις
του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) ή στις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206), όπως ισχύουν, µε
την επιφύλαξη της παρ. 5 του δεύτερου άρθρου του
ν. 3845/2010 (Α΄ 65),
δ) όταν οι εργασίες λόγω της φύσης τους, εγκυµονούν ιδιαίτερους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Οι εργασίες αυτές καθορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από τη γνώµη του Συµβουλίου Υγείας
και Ασφάλειας των Εργαζοµένων (ΣΥΑΕ) που ορίζεται
στο άρθρο 26 του «Κώδικα Νόµων για την Υγεία και την
Ασφάλεια των Εργαζοµένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄ 84) και στο
άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 (Α΄ 163) όπως ισχύει,
ε) όταν ο απασχολούµενος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδόµων.
Άρθρο 117
(Μέτρα εφαρµογής του Άρθρου 5, παράγραφοι 1
και 5 της Οδηγίας)
Αρχή της ίσης µεταχείρισης
1. Οι βασικοί όροι εργασίας των εργαζόµενων µε σύµ-

βαση ή σχέση εργασίας προσωρινής απασχόλησης,
στους οποίους περιλαµβάνονται και οι αποδοχές, κατά
τη διάρκεια της τοποθέτησής τους στον έµµεσο εργοδότη είναι τουλάχιστον αυτοί που θα εφαρµόζονταν αν οι
εργαζόµενοι είχαν προσληφθεί απευθείας από τον εν
λόγω εργοδότη (τον έµµεσο εργοδότη) για να καταλάβουν την ίδια θέση.
2. Οι διατάξεις που αφορούν στην προστασία των εγκύων και γαλουχουσών γυναικών, στην προστασία των
παιδιών και των νέων, καθώς και στην ίση µεταχείριση
ανδρών και γυναικών και κάθε δράση για την καταπολέµηση οποιασδήποτε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού, εφαρµόζονται και στους προσωρινά απασχολούµενους.
3. α) Η διάρκεια της τοποθέτησης του µισθωτού στον
έµµεσο εργοδότη, στην οποία περιλαµβάνονται και οι
ενδεχόµενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν
επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από τους τριάντα έξι
(36) µήνες.
β) Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων, που
τίθενται από την παρούσα παράγραφο επέρχεται µετατροπή της υπάρχουσας σύµβασης σε σύµβαση αορίστου
χρόνου µε τον έµµεσο εργοδότη.
4. α) Αν συνεχίζεται η απασχόληση του µισθωτού από
τον έµµεσο εργοδότη µετά τη λήξη της διάρκειας της
αρχικής τοποθέτησης και των τυχόν νόµιµων ανανεώσεών της ακόµα και µε νέα τοποθέτηση, χωρίς να µεσολαβεί διάστηµα σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών, θεωρείται ότι πρόκειται για σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου µεταξύ του µισθωτού και του έµµεσου εργοδότη.
β) Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή εργαζόµενοι σε
ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις όταν απασχολούνται σε ολιγοήµερες κοινωνικές εκδηλώσεις.
Άρθρο 118
(Άρθρο 6 της Οδηγίας)
Πρόσβαση σε θέση εργασίας, συλλογικές
εγκαταστάσεις και επαγγελµατική κατάρτιση
1. Οι προσωρινά απασχολούµενοι ενηµερώνονται για
τις κενές θέσεις εργασίας στον έµµεσο εργοδότη προκειµένου να έχουν τις ίδιες δυνατότητες µε τους άλλους
εργαζόµενους της επιχείρησης για να προσληφθούν σε
µόνιµες θέσεις εργασίας. Η ενηµέρωση αυτή µπορεί να
πραγµατοποιείται µε γενική ανακοίνωση σε εµφανές και
προσιτό σηµείο της επιχείρησης στην οποία παρέχουν
τις υπηρεσίες τους (έµµεσο εργοδότη).
2. Άκυρη θεωρείται οποιαδήποτε ρήτρα όταν µε αυτήν
άµεσα ή έµµεσα απαγορεύεται ή παρεµποδίζεται η µόνιµη απασχόληση του προσωρινά απασχολούµενου µισθωτού µε σύναψη σύµβασης ή σχέσης εξαρτηµένης εργασίας µεταξύ του έµµεσου εργοδότη και του προσωρινά απασχολούµενου, µετά τη λήξη της σύµβασης εργασίας µε την επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης. Άκυρη επίσης θεωρείται οποιαδήποτε ρήτρα όταν µε αυτήν
άµεσα ή έµµεσα παρεµποδίζονται τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα του µισθωτού ή παραβλάπτονται τα ασφαλιστικά του δικαιώµατα.
3. Για την απασχόληση του προσωρινά απασχολούµενου µισθωτού σε έµµεσο εργοδότη, είτε µε προσωρινή
απασχόληση είτε µε σύναψη σύµβασης ή σχέσης εξαρτηµένης εργασίας µεταξύ του έµµεσου εργοδότη και του
προσωρινά απασχολούµενου µετά τη λήξη της σύµβασης εργασίας µέσω της επιχείρησης προσωρινής απα-
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σχόλησης, απαγορεύεται οποιαδήποτε οικονοµική επιβάρυνση του µισθωτού.
4. Στους εργαζόµενους µέσω επιχείρησης προσωρινής
απασχόλησης σε έµµεσο εργοδότη παρέχονται οι ίδιες
κοινωνικές υπηρεσίες και διευκολύνσεις, ιδίως δε στα
κυλικεία, στους παιδικούς σταθµούς και στα µεταφορικά
µέσα, που υπάρχουν στη διάθεση των άµεσα εργαζοµένων στον έµµεσο εργοδότη και µε τους ίδιους όρους, εκτός εάν αντικειµενικοί λόγοι δικαιολογούν διαφορετική
µεταχείριση, όπως η διαφοροποίηση του ωραρίου ή η
χρονική διάρκεια της σύµβασης εργασίας.
5. Οι επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης διευκολύνουν την πρόσβαση και των προσωρινά απασχολούµενων στους παιδικούς σταθµούς που παρέχουν, ακόµα και
κατά τις περιόδους µεταξύ των τοποθετήσεων και σε κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης, ώστε να ενισχύονται οι
δεξιότητές τους, η εξέλιξη της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας τους και η επαγγελµατική κινητικότητά τους.
Οι έµµεσοι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν και
στους προσωρινά απασχολούµενους τις κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης που παρέχονται στους εργαζόµενους του έµµεσου εργοδότη, ώστε να ενισχύονται οι δεξιότητές τους, η εξέλιξη της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας τους και η επαγγελµατική κινητικότητά τους.
Άρθρο 119
(Μέτρο εφαρµογής του Άρθρου 7 της Οδηγίας)
Εκπροσώπηση των προσωρινά απασχολουµένων
Οι προσωρινά απασχολούµενοι συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισµό του ορίου που απαιτείται για τη σύσταση οργάνων εκπροσώπησης των εργαζοµένων στην
επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης και στον έµµεσο
εργοδότη, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Άρθρο 120
(Μέτρο εφαρµογής του Άρθρου 8 της Οδηγίας)
Ενηµέρωση των εκπροσώπων των εργαζοµένων
Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ή/και ειδικότερων
εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για την ενηµέρωση
και τη διαβούλευση και ιδίως του π.δ. 240/2006 (Α΄ 252),
ο έµµεσος εργοδότης υποχρεούται κατά την ενηµέρωση
των εκπροσώπων των εργαζοµένων του, να παρέχει
πληροφορίες για τον αριθµό των προσωρινά απασχολουµένων, το σχέδιο χρήσης προσωρινά απασχολουµένων, καθώς και για τις προοπτικές πρόσληψής τους απευθείας από αυτόν.
Άρθρο 121
(Μέτρα εφαρµογής του Άρθρου 10 της Οδηγίας)
Κυρώσεις
Για κάθε παράβαση των διατάξεων των άρθρων του
παρόντος µέρους εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
128 του παρόντος νόµου.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 122
Αντικείµενο Επιχειρήσεων
Προσωρινής Απασχόλησης
1. Οι Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστη-

ριότητα, πέραν αυτής που ορίζεται στο άρθρο 115 περίπτωση β΄ µε εξαίρεση: α) τη µεσολάβηση για εξεύρεση
θέσεως εργασίας, για την οποία έχει γίνει αναγγελία έναρξής της στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και δεν έχει απαγορευτεί η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, β)
την αξιολόγηση ανθρώπινου δυναµικού, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις.
2. Οι Ε.Π.Α. έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα
του εργοδότη.
3. Η παραχώρηση µισθωτού σε έµµεσο εργοδότη επιτρέπεται µόνο για συγκεκριµένους λόγους που δικαιολογούνται από έκτακτες, πρόσκαιρες ή εποχιακές ανάγκες.
Άρθρο 123
Σύσταση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Προσωρινής
Απασχόλησης
1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης µπορεί να
συσταθεί από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε κεφάλαιο
τουλάχιστον εκατόν εβδοµήντα έξι χιλιάδων ογδόντα
τριών ευρώ (176.083,00€).
2. Για την άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, απαιτείται αναγγελία έναρξης της εν λόγω δραστηριότητας
στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία συνοδεύεται από τα
νόµιµα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση συνδροµής
των νοµίµων προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία των Ε.Π.Α.. Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η εργασία, η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έµµεσος
εργοδότης) για περιορισµένο χρονικό διάστηµα από µισθωτό, ο οποίος συνδέεται µε τον εργοδότη του (άµεσος εργοδότης) µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου. Με την επιφύλαξη
των οριζοµένων στην επόµενη παράγραφο, η δραστηριότητα ασκείται ελευθέρως µετά πάροδο τριµήνου από
την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς της, συνοδευόµενη
από φάκελο περιέχοντα τα πλήρη δικαιολογητικά για
την πιστοποίηση της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων, περί σύστασης και λειτουργίας Ε.Π.Α.. Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης η προθεσµία των τριών µηνών, εφόσον δεν υπάρχει απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητας από την αρµόδια διοικητική αρχή, αρχίζει από
τη χρονική στιγµή που ο φάκελος καθίσταται πλήρης.
3. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Απασχόλησης του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται εντός τριών µηνών από την ανωτέρω αναγγελία στη
Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης να απαγορεύσει την άσκηση της
εν λόγω δραστηριότητας στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες προϋποθέσεις προς τούτο ή
δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα υποβληθέντα
στοιχεία. Κατά της απόφασης αυτής, χωρεί άσκηση από
τον ενδιαφερόµενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της απόφασης, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης η οποία συστήνεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατ’ εφαρµογή του άρθρου 103 παρ. 6 του παρόντος. Η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής
και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της
απόφασης.
Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Α-
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σφάλισης που εκδίδεται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 103
παρ. 6 µπορεί να αποδίδει στην ως άνω Επιτροπή και άλλες αρµοδιότητες αναφορικά µε τη σύσταση και τη λειτουργία των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης.
4. Η άσκηση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων
προσωρινής απασχόλησης εξαρτάται αποκλειστικά από
τη διαρκή τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος και ως
εκ τούτου µπορεί να απαγορευτεί οποτεδήποτε. Η άσκηση της δραστηριότητας της Ε.Π.Α. δεν εκχωρείται σε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
Άρθρο 124
Κατοχύρωση Εργασιακών Δικαιωµάτων των
Προσωρινά Απασχολούµενων
1. Για την παροχή εργασίας µε τη µορφή της προσωρινής απασχόλησης απαιτείται η προηγούµενη έγγραφη
σύµβαση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου. Η
σύµβαση καταρτίζεται µεταξύ της Ε.Π.Α. (άµεσος εργοδότης) και του µισθωτού και σε αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκειά της,
οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έµµεσους
εργοδότες, οι όροι αµοιβής και ασφάλισης του µισθωτού, οι λόγοι της παραχώρησης του εργαζοµένου, καθώς
και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και
τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο µισθωτός αναφορικά µε την παροχή της εργασίας του.
Οι αποδοχές του µισθωτού που δεν παρέχει εργασία
σε έµµεσο εργοδότη δεν µπορεί να είναι κατώτερες από
τις προβλεπόµενες στην εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύµβασης αυτής
δεν είναι δυνατή η µνεία του συγκεκριµένου έµµεσου
εργοδότη ή ο προσδιορισµός του χρόνου, που θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία του, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύµβαση το πλαίσιο των όρων και των συνθηκών για την παροχή εργασίας σε έµµεσο εργοδότη.
2. Απασχόληση του µισθωτού από τον έµµεσο εργοδότη επιτρέπεται µόνο µετά την κατάρτιση της σύµβασης
µε τον άµεσο εργοδότη, σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο.
3. Με σύµβαση, που καταρτίζεται εγγράφως µεταξύ
της Ε.Π.Α. και του έµµεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικότερα τα του τρόπου αµοιβής και ασφάλισης του εργαζοµένου για το χρόνο που ο µισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έµµεσο εργοδότη, όπως και οι λόγοι παραχώρησης του εργαζοµένου. Ο έµµεσος εργοδότης
πρέπει να προσδιορίζει, πριν τεθεί στη διάθεσή του ο εργαζόµενος µε τη σύµβαση, τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα ή ικανότητες, την ειδική ιατρική παρακολούθηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς κάλυψη θέσης εργασίας. Οφείλει επίσης να επισηµαίνει τους
µεγαλύτερους ή ιδιαίτερους κινδύνους που έχουν σχέση
µε τη συγκεκριµένη εργασία. Η Ε.Π.Α. υποχρεούται να
γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά στους µισθωτούς.
4. α) Η Ε.Π.Α. και ο έµµεσος εργοδότης είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος υπεύθυνοι έναντι του
προσωρινά απασχολούµενου µισθωτού µε σύµβαση ή
σχέση εργασίας για την ικανοποίηση των µισθολογικών
δικαιωµάτων του και για την καταβολή των ασφαλιστικών του εισφορών. Η ευθύνη αυτή του έµµεσου εργοδότη αναστέλλεται, εφόσον µε τη σύµβαση προβλέπεται ότι υπόχρεος για την καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο άµεσος εργοδότης και τα
µισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα του προσωρινά

απασχολούµενου µισθωτού µπορούν να ικανοποιηθούν
από την κατάπτωση των κατά το άρθρο 126 εγγυητικών
επιστολών (επικουρική ευθύνη έµµεσου εργοδότη).
β) Οι αποδοχές του προσωρινά απασχολούµενου καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασµό που αυτός έχει υποδείξει.
5. α) Οι προσωρινά απασχολούµενοι µισθωτοί, για όσο
χρόνο παραµένουν στη διάθεση της επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, καθώς και κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους σε έµµεσο εργοδότη υπάγονται στον
κλάδο παροχών ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον επικουρικό φορέα ΕΤΕΑΜ, µε εξαίρεση τα πρόσωπα που
λόγω της ιδιότητάς τους ασφαλίζονται σε κλάδους άλλου κύριου ή επικουρικού φορέα.
β) Οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωρινά απασχολούµενου καταβάλλονται από την Ε.Π.Α. σε σχετικό
τραπεζικό λογαριασµό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Σε περίπτωση
που ο προσωρινά απασχολούµενος λόγω της ιδιότητάς
του ασφαλίζεται σε κλάδους άλλου κύριου ή επικουρικού φορέα, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
του καθορίζεται µε συµφωνία του (προσωρινά απασχολούµενου) και της Ε.Π.Α..
Άρθρο 125
Ασφάλεια και υγεία στην εργασία για τους
προσωρινά απασχολούµενους
1. Οι µισθωτοί µε σύµβαση ή σχέση προσωρινής απασχόλησης απολαµβάνουν όσον αφορά την ασφάλεια και
την υγεία κατά την εργασία, το ίδιο επίπεδο προστασίας
µε αυτό που παρέχεται στους άλλους εργαζόµενους του
έµµεσου εργοδότη. Ο έµµεσος εργοδότης, µε την επιφύλαξη συµβατικής πρόβλεψης για συνευθύνη σωρευτικά και της Ε.Π.Α., είναι υπεύθυνος για τις συνθήκες υπό
τις οποίες εκτελείται η εργασία του µισθωτού και για το
εργατικό ατύχηµα.
2. Ειδικότερα:
α. Η Ε.Π.Α. έχει την υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, ανεξάρτητα από
τον αριθµό µισθωτών (εργαζοµένων) που απασχολεί.
β. Ο ελάχιστος πραγµατικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας,
καθορίζεται σε 0,4 ώρες ανά εργαζόµενο ετησίως. Ο
χρόνος αυτός σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι
µικρότερος των 75 ωρών ετησίως.
γ. Τα στοιχεία και ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους, η κατανοµή του χρόνου αυτού κατά µήνα, καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους αναγράφονται υποχρεωτικά στους πίνακες προσωπικού που κατατίθενται από την Ε.Π.Α.
στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
δ. Οι αρµοδιότητες του ιατρού εργασίας της Ε.Π.Α. καθορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του «Κώδικα Νόµων για
την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζοµένων
(Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3850/2010 (Α΄ 84).
ε. Στην περίπτωση έµµεσου εργοδότη, ο οποίος απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζόµενους, λαµβάνοντας υπόψη και τους προσωρινά απασχολούµενους, αυτός υποχρεούται να απασχολεί ιατρό εργασίας. Οι προσωρινά απασχολούµενοι προσµετρώνται για τον καθορισµό του ελάχιστου ετήσιου χρόνου απασχόλησης του
ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας του έµµεσου εργοδότη.
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στ. Εάν ο συνολικός αριθµός εργαζοµένων του έµµεσου εργοδότη, λαµβάνοντας υπόψη και τους προσωρινά
απασχολούµενους, είναι µικρότερος του 50, ισχύουν οι
γενικές διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης. Πέραν αυτού, ο ιατρός εργασίας της
Ε.Π.Α. ασκεί τις αρµοδιότητες παρακολούθησης της υγείας των προσωρινά απασχολούµενων.
ζ. Οι αρµοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας της Ε.Π.Α.
καθορίζονται στα άρθρα 14 και 15 του «Κώδικα Νόµων
για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζοµένων
(Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3850/2010 (Α΄ 84), ιδίως σε ό,τι αφορά την ενηµέρωση
και εκπαίδευση των µισθωτών σχετικά µε τους χώρους
εργασίας που θα απασχοληθούν.
η. Η Ε.Π.Α. συνεργάζεται συστηµατικά µε τον έµµεσο
εργοδότη προκειµένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και
η υγεία των προσωρινά απασχολούµενων.
θ. Κατά τα λοιπά, για τους µισθωτούς των Ε.Π.Α. ισχύουν οι σχετικές µε την ασφάλεια και υγεία διατάξεις.
ι. Σε ό,τι αφορά τα θέµατα ασφάλειας και υγείας των
προσωρινά απασχολούµενων που καλύπτει ο παρών νόµος, εφαρµογή έχουν οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 71 και 72 του «Κώδικα Νόµων για την
Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζοµένων
(Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3850/2010 (Α΄ 84).
Άρθρο 126
Οικονοµικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για
τους προσωρινά απασχολούµενους
Κάθε Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης υποχρεούται, προκειµένου να ασκήσει την εν λόγω δραστηριότητα να καταθέσει δύο εγγυητικές επιστολές τραπέζης
ως οικονοµική εγγύηση, την πρώτη για τη διασφάλιση
των αποδοχών των προσωρινά απασχολούµενων µισθωτών της και τη δεύτερη για τη διασφάλιση των ασφαλιστικών τους εισφορών. Η πρώτη εγγυητική επιστολή κατατίθεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η δεύτερη στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η κατάπτωση της πρώτης εγγυητικής επιστολής
γίνεται µε σχετική πράξη του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και της δεύτερης µε πράξη του
Διοικητή του Ι.Κ.Α.. Το ύψος των εγγυητικών επιστολών
δύναται να αναπροσαρµόζεται ανά διετία µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ανάλογα µε τον αριθµό των προσωρινά αποσχολούµενων
που η Επιχείρηση έχει συµβληθεί και οι Επιχειρήσεις οφείλουν να καταθέσουν τις αντίστοιχες σχετικές συµπληρωµατικές εγγυητικές επιστολές εντός τριµήνου.
Άλλως απαγορεύεται η άσκηση της δραστηριότητάς
τους µε απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται το ύψος κάθε εγγυητικής επιστολής, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάπτωσης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρµογή της διάταξης λεπτοµέρεια.
Άρθρο 127
Έλεγχος των Επιχειρήσεων Προσωρινής
Απασχόλησης
Αρµόδια αρχή για τον έλεγχο της τήρησης των νοµίµων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας

των Ε.Π.Α. είναι το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς
και κάθε άλλη αρµόδια προς τούτο Αρχή.
Άρθρο 128
Κυρώσεις

1. Διοικητικές κυρώσεις:
α) Για κάθε παράβαση των διατάξεων που αφορούν
στη σύσταση και λειτουργία των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη πράξη του αρµόδιου επιθεωρητή εργασίας και ύστερα από
πρόσκλησή του στην επιχείρηση, για παροχή εξηγήσεων, πρόστιµο, το οποίο κυµαίνεται από τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανάλογα µε την κατηγορία και τη βαρύτητα της παράβασης,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην υπουργική απόφαση 15527/639/2010, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
β) Ειδικότερα, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία
ευρέθησαν να ασκούν τη δραστηριότητα της προσωρινής απασχόλησης: α) χωρίς να προβούν στην προσήκουσα αναγγελία άσκησής της στην αρµόδια προς τούτο διοικητική αρχή ή β) έχουν προβεί στην αναγγελία έναρξης άσκησης δραστηριότητας Ε.Π.Α. αλλά: αα) ασκούν
το επάγγελµα εντός του τριµήνου που απαιτείται για τον
έλεγχο της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων, ββ)
τους έχει απαγορευθεί η άσκηση της δραστηριότητας
Ε.Π.Α. λόγω µη συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων,
επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη πράξη του αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας οι εξής διοικητικές κυρώσεις: α) πρόστιµο ύψους 10.000 ευρώ, β) προσωρινή διακοπή της
λειτουργίας τους µέχρι ένα (1) µήνα. Με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί,
ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), να τους επιβληθεί προσωρινή διακοπή µεγαλύτερη του ενός (1) µηνός µέχρι και οριστική διακοπή της λειτουργίας τους.
γ) Για τη διαδικασία επιβολής των προστίµων των παραγράφων α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 3996/2011 όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων της προσωρινής ή οριστικής διακοπής γίνεται από την αρµόδια αστυνοµική αρχή.
δ) Οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου α΄ του παρόντος άρθρου επιβάλλονται και όταν µια Επιχείρηση Οµίλου λειτουργεί µε κύριο σκοπό τη διάθεσή εργαζοµένων σε άλλη επιχείρηση του ίδιου οµίλου.
ε) Ειδικότερα για τα θέµατα ασφαλείας και υγείας των
προσωρινά απασχολούµενων που καλύπτει ο παρών νόµος, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 125 παρ.2
περίπτωση (ι).
2. Ποινικές κυρώσεις:
α) Όποιος θέτει σε λειτουργία ή λειτουργεί Ε.Π.Α.:
α. χωρίς να προβεί στην προσήκουσα αναγγελία άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας στην αρµόδια προς
τούτο διοικητική αρχή ή
β. έχει προβεί στην αναγγελία έναρξης άσκησης της
δραστηριότητας Ε.Π.Α., αλλά είτε ασκεί το επάγγελµα
εντός του τριµήνου που απαιτείται για τον έλεγχο της
συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων είτε του έχει απαγορευθεί η άσκηση της άσκησης δραστηριότητας
Ε.Π.Α. λόγω µη συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων
είτε λειτουργεί κατά παράβαση των νοµίµων προϋποθέσεων, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) έτη και µε
χρηµατική ποινή.
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β) Ειδικότερα για τα θέµατα ασφάλειας και υγείας των
προσωρινά απασχολούµενων που καλύπτει ο παρών νόµος, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 125 παρ.2
περίπτωση (ι).
Άρθρο 129
Εξουσιοδοτήσεις
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης καθορίζονται:
α) Οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη σύσταση Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης, καθώς και για την άσκηση της δραστηριότητας της
προσωρινής απασχόλησης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την απαγόρευση της άσκησής της, τα προσόντα που απαιτούνται για το στελεχιακό δυναµικό της, η
αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή της και κάθε άλλο θέµα.
β) Οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις άσκησης των
δραστηριοτήτων της προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.)
και µεσολάβησης (Ι.Γ.Ε.Ε.) σε ενιαίο χώρο.
γ) Τα τυχόν επιπλέον στοιχεία που πρέπει να περιέχουν οι συµβάσεις προσωρινής απασχόλησης που συνάπτονται µεταξύ των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης και των µισθωτών, ο τρόπος και η διαδικασία γνωστοποίησης αυτών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.Ε.Π.Ε.).
δ) Η τήρηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης µητρώου Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης, ο τρόπος και η διαδικασία τήρησης του µητρώου αυτού, καθώς και η διαδικασία εγγραφής στο µητρώο των επιχειρήσεων αυτών.
ε) Κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των
άρθρων του παρόντος.
Άρθρο 130
Για κάθε θέµα µη ρυθµιζόµενο από τις διατάξεις του
παρόντος ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 131
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι εκδόσεως των υπουργικών αποφάσεων που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφίου α΄ του άρθρου 129 του παρόντος, διατηρούνται εν ισχύι οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων
23 και 26 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258).
2. Μέχρι της εκδόσεως της υπουργικής απόφασης κατ’
εξουσιοδότηση των άρθρων 103 παρ. 6 και 123 παρ. 3
του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ οι παράγραφοι 1 και
2 του άρθρου 5 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111).
Άρθρο 132
Τροποποιούµενες διατάξεις
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του
ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθεται περίπτωση κβ΄ ως εξής:
«κβ. Ελέγχει την τήρηση των νόµιµων προϋποθέσεων
για την άσκηση της δραστηριότητας των Επιχειρήσεων
Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.).»

2. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 3996/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Επιβάλλει στις παρανόµως λειτουργούσες επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.) και στα υποκαταστήµατά τους τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τις Ε.Π.Α..»
Άρθρο 133
Καταργητικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται κάθε ειδική ή γενική διάταξη νόµων, διαταγµάτων,
υπουργικών αποφάσεων που ρυθµίζουν θέµατα σύστασης και λειτουργίας Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης, εφόσον αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος
νόµου.
2. Τα άρθρα 20 έως 26 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258) καταργούνται.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5
του ν. 3144/2003 καταργούνται. (Α΄ 111).
Άρθρο 134
Δηµιουργία τµήµατος Κλινικής Διατροφής
1. Σε κάθε νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ. δηµιουργείται αυτοτελές τµήµα «Κλινικής Διατροφής» που υπάγεται απευθείας στον Διοικητή. Αποτελείται από κατόχους πτυχίου
ΑΕΙ διαιτολογίας- διατροφής ή ΤΕΙ διατροφής και διαιτολογίας, µε αναλογία ένας ανά 80 οργανικές κλίνες και
πάντως όχι λιγότερους από δύο, καθώς και από έναν
τουλάχιστον τεχνολόγο διατροφής ή τεχνολόγο τροφίµων ΤΕ. Προϊστάµενος του τµήµατος ορίζεται διαιτολόγος κατηγορίας ΠΕ και αν δεν υπάρχει, ΤΕ.
Οι διαιτολόγοι υπάγονται στην Ιατρική Υπηρεσία. Η οικονοµική διαχείριση και η διοίκηση του τµήµατος εντάσσεται στις δραστηριότητες της Διοικητικής Υπηρεσίας.
Αρµοδιότητα του τµήµατος είναι η διατροφική υποστήριξη των ασθενών, είτε νοσηλεύονται, είτε επισκέπτονται
τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, µε ελεύθερη ή ειδική διαιτητική αγωγή, η πληροφόρηση και εκπαίδευσή τους, καθώς και η καταπολέµηση του υποσιτισµού και της δυσθρεψίας, δηλαδή των προβληµάτων που απορρέουν από την παχυσαρκία ή από την ανεπαρκή ποσοτικά ή και
ποιοτικά διατροφική υποστήριξή τους. Το τµήµα Κλινικής
Διατροφής µπορεί να αναλαµβάνει, σε συνεργασία µε
την Υγειονοµική Περιφέρεια στην οποία υπάγεται το νοσοκοµείο ή µε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την ενηµέρωση και εκπαίδευση του πληθυσµού στα πλαίσια της πρωτοβάθµιας περίθαλψης υγείας,
µε στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται ειδικότερα οι αρµοδιότητες του
τµήµατος Κλινικής Διατροφής, τα καθήκοντα του προϊστάµενου και τα καθήκοντα των διαιτολόγων και του τεχνολόγου διατροφής ή τροφίµων. Επίσης προβλέπεται η
οργάνωση της διοικητικής υπηρεσίας προµήθειας, διαχείρισης και αποθήκευσης των τροφίµων, η διενέργεια υγειονοµικών ελέγχων και το προσωπικό του µαγειρείου.
2. Σε κάθε νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ. δηµιουργείται «Συµβουλευτικό Γραφείο Διατροφής», το οποίο λειτουργεί
ως τακτικό εξωτερικό ιατρείο και στελεχώνεται από τους
διαιτολόγους, ανεξαρτήτου κατηγορίας, του Τµήµατος
Κλινικής Διατροφής. Το Συµβουλευτικό Γραφείο Διατρο-
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φής µπορεί να συµµετέχει στην ολοήµερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκοµείου, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του ν. 2889/2001. Στις αρµοδιότητές του ανήκουν: 1) η εκτίµηση θρέψης και η ανίχνευση διατροφικού κινδύνου των ασθενών, 2) η διαµόρφωση σχηµάτων ειδικής διαιτητικής αγωγής, σε συνεργασία µε αρµόδιο ιατρό, 3) η πληροφόρηση και εκπαίδευση ασθενών, των οποίων η πάθηση χρήζει συστηµατικής διαιτητικής φροντίδας. Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα οι αρµοδιότητες, η µεθοδολογία εργασίας του
Συµβουλευτικού Γραφείου Διατροφής και ο αναγκαίος εξοπλισµός.
3. Για τη διατροφική υποστήριξη των νοσηλευόµενων
ασθενών, οι οποίοι παρουσιάζουν διατροφικό κίνδυνο,
σε κάθε κλινική του νοσοκοµείου δηµιουργείται µία «Οµάδα Υποστήριξης Θρέψης», τα µέλη της οποίας ορίζονται µε απόφαση του διοικητή του νοσοκοµείου και είναι
ένας διαιτολόγος που προτείνεται από τον προϊστάµενο
του τµήµατος Κλινικής Διατροφής, ένας ιατρός κάθε κλινικής, που προτείνεται από τον Διευθυντή της Ιατρικής
Υπηρεσίας και ένας νοσηλευτής που προτείνεται από
τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Ως µέλη
της Οµάδας Υποστήριξης Θρέψης ορίζονται κατά προτεραιότητα οι ιατροί και οι νοσηλευτές που έχουν λάβει εκπαίδευση σε θέµατα ιατρικής και κλινικής διατροφής, όπως µεταπτυχιακές σπουδές, παρακολούθηση σεµιναρίων ή συνεδρίων. Εάν κρίνεται αναγκαίο τα µέλη της Οµάδας Υποστήριξης Θρέψης καλούν τον Φαρµακοποιό
του νοσοκοµείου να εκφέρει άποψη για τη διατροφική υποστήριξη κάποιου ασθενούς.
Τον ασθενή αναλαµβάνει η Οµάδα Υποστήριξης Θρέψης, µετά από αίτηµα του θεράποντος ιατρού ή του διαιτολόγου που τον παρακολουθεί ή του ίδιου του ασθενούς. Στις αρµοδιότητες της Οµάδας ανήκουν: 1. Η βεβαίωση του διατροφικού κινδύνου, βάσει των επιστηµονικών δεδοµένων και µε µεθόδους που γίνονται δεκτές
από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς φορείς ή επιστηµονικές εταιρίες και η αναγνώριση των αιτιών δυσθρεψίας, 2. η
συστηµατική εφαρµογή διατροφικής υποστήριξης, 3. η
τακτική αναθεώρηση του προγράµµατος διατροφής, 4. η
πλήρης καταγραφή των στοιχείων στη διατροφική καρτέλα του ασθενούς, µε στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωµένη διατροφική φροντίδα, 5. η λήψη µέτρων για την
πρόληψη της δυσθρεψίας, όπως η καταγραφή αλληλεπιδράσεων φαρµάκων- τροφής- διαιτητικής πρόσληψης
και ανεπιθύµητων ενεργειών που σχετίζονται µε την
πρόσληψη, πέψη και απορρόφηση τροφίµων. Με ευθύνη
του διαιτολόγου της Οµάδας η διατροφική φροντίδα του
ασθενούς συνεχίζεται και µετά την έξοδό του από το νοσοκοµείο στα πλαίσια της κατ’ οίκον νοσηλείας, σε συνεργασία µε την αρµόδια γι’ αυτήν οµάδα.
4. Στην αρµοδιότητα των διαιτολόγων του τµήµατος
Κλινικής Διατροφής, καθώς και της Οµάδας Υποστήριξης
Θρέψης, στις περιπτώσεις που αυτή παρεµβαίνει, ανήκουν η χορήγηση σκευασµάτων σχετικών µε τη θρέψη,
βάσει σχεδίου διατροφικής αντιµετώπισης υπογεγραµµένο από τον διαιτολόγο, στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά η κατανοµή των σκευασµάτων στην ηµερήσια σίτιση του ασθενούς, το συνολικό ποσό των παρεχόµενων
θερµίδων και των µικροθρεπτικών συστατικών.
5. Το ιατρικό απόρρητο δεν ισχύει έναντι των διαιτολόγων του τµήµατος Κλινικής Διατροφής και της Οµάδας

Υποστήριξης Θρέψης, οι οποίοι έχουν ακώλυτη πρόσβαση στον ιατρικό φάκελλο.
6. Τα συµπεράσµατα των διαιτολόγων του τµήµατος
Κλινικής Διατροφής και της Οµάδας Υποστήριξης Θρέψης, όπως και τα στοιχεία σχετικά µε την εφαρµοζόµενη
διατροφική υποστήριξη του ασθενούς καταγράφονται
στον ιατρικό του φάκελλο.
Άρθρο 135
Διατοµεακή περίθαλψη ασθενών
µε Καρκίνο-Ογκολογικά Συµβούλια
1. α. Στα ογκολογικά νοσοκοµεία που ανήκουν στο
Ε.Σ.Υ. ή στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και στα νοσοκοµεία
που λειτουργούν παθολογικές- ογκολογικές κλινικές και
ακτινοθεραπευτικές κλινικές/εργαστήρια, είτε ανήκουν
στο Ε.Σ.Υ. είτε στον ιδιωτικό τοµέα, καθιερώνεται η διατοµεακή αντιµετώπιση του ασθενούς που πάσχει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι πάσχει από κακοήθη νεοπλάσµατα.
Για το σκοπό αυτόν συγκροτείται ιατρική οµάδα αποτελούµενη από τον θεράποντα ιατρό, που αναλαµβάνει τον
ασθενή που επισκέπτεται τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία ή
τα εφηµερεύοντα ιατρεία ή εισέρχεται για νοσηλεία, έναν παθολόγο- ογκολόγο, έναν χειρουργό και έναν ακτινοθεραπευτή, που επιλέγονται από τον ασθενή, καθώς
και έναν παθολογοανατόµο του νοσοκοµείου στο οποίο
εισέρχεται ο ασθενής. Τα µέλη της ιατρικής οµάδας είναι
δυνατόν να εργάζονται στο ίδιο ή διαφορετικά νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. ή του ιδιωτικού τοµέα.
β. Με πρωτοβουλία του θεράποντος ιατρού συλλέγονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτίµηση
της κατάστασης υγείας του ασθενούς, λαµβάνεται αναλυτικό ιστορικό και καταγράφονται οι ενδείξεις της νόσου. Βάσει αυτών σχηµατίζεται ο ιατρικός φάκελλος, ο
οποίος κυκλοφορεί µε κάθε πρόσφορο µέσο µεταξύ των
µελών της οµάδας, προκειµένου αυτά να ενηµερωθούν
και να τον εµπλουτίσουν µε δεδοµένα ιατρικής φύσεως
αλλά και πληροφορίες για το εργασιακό περιβάλλον, τις
συνθήκες ζωής, την προσωπική κατάσταση του ασθενούς, τη δυνατότητα οικογενειακής υποστήριξης, την
κοινωνική τους ασφάλιση, την ιδιωτική ασφάλιση εάν υφίσταται και τις οικονοµικές του δυνατότητες. Πληροφορίες που αφορούν θρησκευτικά ή φιλοσοφικά πιστεύω
και επιθυµίες του ασθενούς καταγράφονται εφόσον καθορίζουν τις αποφάσεις για τη θεραπεία του.
γ. Κάθε µέλος της οµάδας οφείλει να διευκολύνει µε
κάθε τρόπο την ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων
του ιατρικού φακέλου, µε στόχο την πλήρη ενηµέρωση
και συνεργασία εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος.
δ. Εάν κατά την είσοδο του ασθενούς στο νοσοκοµείο
υπάρχουν υπόνοιες πάθησης και όχι διάγνωση, ο θεράπων ιατρός αποφασίζει από κοινού µε τα λοιπά µέλη της
ιατρικής οµάδας τη διενέργεια διαγνωστικών ή επεµβατικών πράξεων που επιτρέπουν τη διάγνωση της νόσου
και της βαρύτητας αυτής. Ο θεράπων ιατρός ενηµερώνει
τον ασθενή για το είδος και την αναγκαιότητα αυτών, όπως και για τα αποτελέσµατά τους.
ε. Μετά τη διάγνωση τα µέλη της ιατρικής οµάδας ενηµερώνονται πλήρως και αποφασίζουν από κοινού την ενδεδειγµένη ανά περίπτωση θεραπεία. Οι εισηγήσεις των
µελών καταγράφονται στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς, όπως και το πλάνο θεραπείας που αποφασίζεται από κοινού.
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στ. Σε περίπτωση διαφωνίας των µελών ενηµερώνεται
ο ασθενής και ο φάκελος παραπέµπεται στο αρµόδιο Ογκολογικό Συµβούλιο, που λειτουργεί στο νοσοκοµείο,
στο οποίο εισήχθη ο ασθενής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
κατωτέρω. Το ίδιο ισχύει εάν η ιατρική οµάδα αποφασίσει ένα πλάνο θεραπείας κατ’ απόκλιση από τα επισήµως
ή κοινώς αποδεκτά ιατρικά πρωτόκολλα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο ή εάν το περιστατικό απαντάται σπάνια σε
εθνικό ή διεθνές επίπεδο ή εάν η βαρύτητα του περιστατικού είναι εξαιρετικά µεγάλη ή η προτεινόµενη θεραπεία παρουσιάζει αυξηµένη επικινδυνότητα για τον ασθενή. Στις περιπτώσεις αυτές, η ιατρική οµάδα παρουσιάζει το περιστατικό στο Ογκολογικό Συµβούλιο και µετέχει σε αυτό.
ζ. Ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του ασθενούς ή της
ασθένειάς του, στην ιατρική οµάδα µπορούν να µετέχουν ιατροί ίδιων ή άλλων ειδικοτήτων, που προτείνουν
τα µέλη ή ο ασθενής, όπως ψυχίατρος ή ακτινοδιαγνωστής, όπως και ο κλινικός φαρµακοποιός.
η. Τις εργασίες της ιατρικής οµάδας µπορούν να παρακολουθούν ειδικευόµενοι ιατροί, εφόσον το επιθυµούν.
2. α. Στα νοσοκοµεία της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου συστήνονται Ογκολογικά Συµβούλια, µε αποστολή την παρακολούθηση της εφαρµογής του πλάνου θεραπείας του ασθενούς, την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αυτής και της συνολικής πορείας της νόσου, την
εκτίµηση των αναγκών του ασθενούς ανάλογα µε την ανταπόκρισή τους στις διάφορες θεραπευτικές µεθόδους,
την τροποποίηση ή τη διακοπή του πλάνου θεραπείας, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Σκοπός είναι η εξασφάλιση
της εφαρµογής των ενιαίων και αποδεκτών ιατρικών
πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών, η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στους ασθενείς, η αποφυγή της υποθεραπείας ή το αντίστροφο
των µη ωφέλιµων διαγνωστικών πράξεων και επεµβάσεων, η επιλογή της οικονοµικότερης θεραπείας µεταξύ
περισσότερων εξίσου ωφέλιµων, η ενθάρρυνση και ενίσχυση της συνεργασίας των ιατρικών ειδικοτήτων στην
πολύπλευρη αντιµετώπιση των κακοηθών νεοπλασιών,
καθώς και η προαγωγή της ιατρικής εκπαίδευσης.
β. Με απόφαση του Διοικητή του νοσοκοµείου, η οποία
εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση του επιστηµονικού
συµβουλίου και της ογκολογικής επιτροπής συντάσσεται Εσωτερικός Κανονισµός σύστασης και λειτουργίας
των Ογκολογικών Συµβουλίων.
γ. Τα Ογκολογικά Συµβούλια συστήνονται ανάλογα µε
το όργανο του σώµατος που προσβάλει η νόσος, σε ενότητες, οι οποίες προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισµό.
δ. Αποτελούνται από µόνιµα και µη µόνιµα µέλη. Οι ιατροί µόνιµα µέλη µπορεί να είναι Συντονιστές Διευθυντές ή Διευθυντές ή Επιµελητές και συγκεκριµένα ένας
παθολόγος- ογκολόγος, ένας ακτινοθεραπευτής- ογκολόγος, ένας χειρουργός- ογκολόγος, ένας παθολογοανατόµος. Τα µόνιµα µέλη επιλέγονται από το Διευθυντή
της Ιατρικής Υπηρεσίας για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα κατ’ έτος, που µπορεί να ανανεωθεί µία φορά, έτσι ώστε να εναλλάσσονται κυκλικά περισσότεροι ιατροί
των κλινικών του νοσοκοµείου. Επίσης συµµετέχει ο θεράπων ιατρός, ο οποίος εισάγει τον ιατρικό φάκελο του
ασθενούς προς συζήτηση. Ως µη µόνιµα µέλη µπορεί να
προσκληθούν από τα µόνιµα µέλη ή τον θεράποντα ιατρό
ιατροί άλλων ειδικοτήτων, όπως ψυχίατρος, ακτινοδιαγνωστής, πυρηνικός ιατρός. Σε κάθε Ογκολογικό Συµ-

βούλιο συµµετέχει επίσης ως µόνιµο µέλος νοσηλευτής.
Ακόµα µπορούν να προσκληθούν από τα µόνιµα µέλη ή
τον θεράποντα ιατρό ο κλινικός φαρµακοποιός, ο διαιτολόγος ή διοικητικός υπάλληλος. Ειδικευόµενοι ιατροί
των συναφών ειδικοτήτων παρακολουθούν υποχρεωτικά
τα Ογκολογικά Συµβούλια. Εάν δεν απασχολούνται σε
κάποιο νοσοκοµείο ιατροί των απαιτούµενων ειδικοτήτων, επιδιώκεται συνεργασία µε το πλησιέστερο νοσοκοµείο, η οποία µπορεί να διευκολύνεται µε ηλεκτρονικά
µέσα επικοινωνίας και τηλεδιάσκεψης.
ε. Με συµφωνία των µόνιµων µελών ορίζεται εξ αυτών
εκ περιτροπής ένας συντονιστής, ο οποίος αναλαµβάνει
τη συλλογή των περιστατικών που πρόκειται να συζητηθούν στο Ογκολογικό Συµβούλιο από τους ιατρούς και εξετάζει την πληρότητα του ιατρικού φακέλου. Στον Εσωτερικό Κανονισµό προβλέπονται τα απαιτούµενα έγγραφα και πληροφορίες ώστε ο φάκελος να είναι πλήρης. Ο
Διοικητής και ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκοµείου, ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο εκπρόσωπος
των ιατρών στο Διοικητικό Συµβούλιο, η Ογκολογική Επιτροπή και το Επιστηµονικό Συµβούλιο του νοσοκοµείου
µπορούν να ζητήσουν από το συντονιστή την κατά προτεραιότητα εξέταση κάποιων περιστατικών από το Ογκολογικό Συµβούλιο ή αντίστροφα µπορούν να ζητήσουν
την απόφαση των Ογκολογικών Συµβουλίων για ένα ή
περισσότερα περιστατικά. Επίσης ο συντονιστής συγκεντρώνει τα περιστατικά που παραπέµπονται από την ιατρική οµάδα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο
1 του παρόντος.
στ. Στα Ογκολογικά Συµβούλια παραπέµπονται όλα τα
περιστατικά κακοηθών νεοπλασιών που αντιµετωπίζονται στο νοσοκοµείο. Στον Εσωτερικό Κανονισµό προβλέπεται η συχνότητα και ο τόπος συνεδρίασης των Ογκολογικών Συµβουλίων, όπως και η γραµµατειακή τους
υποστήριξη, εάν αυτό είναι εφικτό.
ζ. Οι εισηγήσεις των µελών καταγράφονται υποχρεωτικά στον ιατρικό φάκελο, όπως και η απόφαση του Ογκολογικού Συµβουλίου. Την ευθύνη υλοποίησής της έχει ο θεράπων ιατρός. Ο ασθενής δικαιούται να λάβει
γνώση των εισηγήσεων και της απόφασης και να ζητήσει
αναλυτική ενηµέρωση από τον θεράποντα ιατρό και οποιοδήποτε µέλος του Ογκολογικού Συµβουλίου.
Άρθρο 136
Καταργούµενες διατάξεις
Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου
και, ιδίως:
1. το εδάφιο β΄της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2194/
1994,
2. η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2194/1994, µε εξαίρεση
την περίπτωση 7 του εδαφίου α΄, που διατηρείται σε ισχύ µόνο για την εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 15
του ν. 2920/2001 και της παρ. 4 του άρθρου 12 του
ν. 3685/2008,
3. τα εδάφια α΄ και δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 2194/1994.
4. Την 1.7.2012 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων
20, 21, 22, 23 και 24 του π.δ. 95/2000.
5. Το εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του
ν. 2530/1997 (Α΄218), όπως προστέθηκε µε την παρ. 13
του άρθρου 13 του ν. 2889/2001.
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Άρθρο 137
Καταργούµενες Διατάξεις
Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι
διατάξεις από την περίπτωση Ζ΄ του άρθρου 186 του
ν. 3852/2010 (Α΄87) η υποπερίπτωση Ι α΄ έως και ε΄.
Άρθρο 138
Ρυθµίσεις Θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Α. 1. Στο τέλος της παρ. ΙΑ του άρθρου 31 του α.ν.
1846/1951 (Α΄ 179), όπως προσετέθη µε την παράγραφο
1 του άρθρου 35 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθεται
εδάφιο που έχει ως εξής:
«Οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , καθώς και τα µέλη
οικογενείας τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο
33, για την περίοδο από 1.3.2012 έως 28.2.2013 καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ηµέρες ασφάλισης είτε το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάµηνο,
χωρίς να συνυπολογίζονται οι ηµέρες που πραγµατοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ηµερολογιακό τρίµηνο του δεκαπενταµήνου.»
2. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 5 του
ν. 2768/1999 (Α΄ 273) και της παρ. 2 του άρθρου 35 του
ν. 3996/2011 (Α΄170), παρατείνεται για ένα έτος από τη
λήξη της και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεµβρίου
2012.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στις επί µέρους διατάξεις του ν.2768/1999 και ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει την προβλεπόµενη εισφορά στους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Β. 1. Τα ασφαλιστικά ταµεία κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καλύπτουν τις ανάγκες κατ’ οίκον φροντίδας
συνταξιούχων λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου
φορέων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου Προγράµµατος µε τίτλο «Πρόγραµµα κατ’ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων».
2. Σκοπός του Προγράµµατος είναι η κατοχύρωση συνθηκών αυτόνοµης διαβίωσης των ηλικιωµένων και των αναπήρων συνταξιούχων στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλισθεί η παραµονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να αποφευχθεί η παραποµπή σε δοµές κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισµού.
3. Το Πρόγραµµα έχει ιδίως ως περιεχόµενο:
α) την καταπολέµηση της εξάρτησης ηλικιωµένων και
αναπήρων µε την οργάνωση και συστηµατική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και οικιακής βοήθειας,
β) την ενηµέρωση των εξυπηρετουµένων για τα δικαιώµατά τους και την υποστήριξη κατά τις επαφές τους µε
τις αρµόδιες υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής ασφάλισης
και πρόνοιας,
γ) τη διευκόλυνση των εξυπηρετουµένων για τη συµµετοχή τους σε πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, κοινωνικές
και θρησκευτικές δραστηριότητες.
4. α) Ωφελούµενοι του Προγράµµατος είναι συγκεκρι-

µένες κατηγορίες συνταξιούχων όλων των ταµείων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας, ήτοι υποστηρικτικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών.
β) Κριτήρια επιλογής των ωφελουµένων αποτελούν ιδίως: η ηλικία, το εισόδηµα, η οικογενειακή κατάσταση,
η κατάσταση της υγείας και η πρόσκαιρη ή µόνιµη εξάρτηση.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξειδικεύονται τα προαναφερθέντα κριτήρια, το περιεχόµενο υλοποίησης του Προγράµµατος, η
διαδικασία επιλογής των ωφελουµένων και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέµα.
δ) Οι ωφελούµενοι του Προγράµµατος δικαιούνται συµπληρωµατική ασφαλιστική παροχή αυξηµένης κατ’ οίκον φροντίδας. Η φύση και το ύψος της παροχής, οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες χορήγησης και αναστολής καταβολής του, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά γνώµη του Δ.Σ. εκάστου φορέα κύριας ασφάλισης.
ε) Ωφελούµενοι του Προγράµµατος µπορεί να είναι
και οι δικαιούχοι της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), οι
δικαιούχοι της σύνταξης του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.) και του Δηµοσίου, καθώς και οι δικαιούχοι
προνοιακών επιδοµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον πληρούν
τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια των εδαφίων α΄ και β΄
της παρούσας παραγράφου και εφόσον στον ειδικό κωδικό προϋπολογισµού της παραγράφου 6 του παρόντος
έχουν κατατεθεί προϋπολογιστικά τα αντίστοιχα ποσά από τα αρµόδια Υπουργεία.
στ) Δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Προγράµµατος συνταξιούχοι που διαβιούν σε µονάδες κλειστής φροντίδας κάθε νοµικής µορφής ή σε νοσηλευτικές
µονάδες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας ή του Ιδιωτικού Τοµέα.
5. α) Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών
Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διεύθυνση µε τίτλο «Διεύθυνση κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων», µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
- Σχεδιασµός, οργάνωση και διαχείριση του Προγράµµατος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων για λογαριασµό όλων των ασφαλιστικών ταµείων κύριας ασφάλισης
αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
- Διασφάλιση της βιωσιµότητας και παρακολούθηση
των χρηµατοδοτικών ροών του Προγράµµατος
- Παρακολούθηση της αποτελεσµατικής εφαρµογής
του Προγράµµατος από τους φορείς που το υλοποιούν,
ώστε οι δικαιούχοι των παροχών να εξασφαλίζουν ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας.
β) Η Διεύθυνση κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων αποτελείται από τα Τµήµατα Ωφελουµένων, Παρόχων, Ελέγχου και Συντονισµού, τα οποία ασκούν τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
- Το Τµήµα Ωφελουµένων παρακολουθεί την εφαρµογή των κριτηρίων επιλογής στο πρόγραµµα των ενδιαφεροµένων συνταξιούχων.
- Το Τµήµα Παρόχων καθορίζει τις παρεχόµενες κατ’ ελάχιστον υπηρεσίες σε σχέση µε τον αριθµό των ωφελουµένων και το κόστος των υπηρεσιών αυτών.
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- Το Τµήµα Ελέγχου καθορίζει την ελεγκτική διαδικασία σε επίπεδο περιφερειακό, προκειµένου να διασφαλίζεται η παροχή της κατ’ οίκον βοήθειας στους ωφελουµένους.
- Το Τµήµα Συντονισµού υποστηρίζει τη συνεργασία όλων των τµηµάτων, συντονίζει τις διαδικασίες χρηµατοδότησης του Προγράµµατος και παρακολουθεί την εφαρµογή του µέσω της εκπόνησης ετήσιων εκθέσεων
που υποβάλλονται στον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
γ) Η Διεύθυνση κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων
και τα Τµήµατα που υπάγονται σε αυτή στελεχώνονται
µε µετατάξεις και εσωτερικές µετακινήσεις του προσωπικού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι δυνατόν να ιδρύονται ή να καταργούνται τα ως άνω Τµήµατα, να ανακατανέµονται οι αρµοδιότητές τους ή να καθορίζονται νέες αρµοδιότητες
γι’ αυτά.
6. α) Οι παροχές για τους συνταξιούχους µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου που πληρούν τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης δ΄
της παραγράφου 4 χρηµατοδοτούνται βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 9 του άρθρου 2
του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), το οποίο συστήθηκε µε το άρθρο 149 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καθώς και
από κάθε άλλο δηµόσιο και ιδιωτικό πόρο.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δηµιουργείται στον
προϋπολογισµό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ειδικός κωδικός όπου
µεταφέρονται από το Λογαριασµό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που τηρείται στο ΑΚΑΓΕ, οι σχετικοί πόροι χρηµατοδότησης του προγράµµατος, οι οποίοι χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτόν,
καθορίζεται η διαδικασία µεταφοράς των πόρων αυτών
στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέµα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται οι σχετικοί πόροι
χρηµατοδότησης του προγράµµατος, όπως προβλέπονται στην υπουργική απόφαση της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 4 του παρόντος, η διαδικασία µεταφοράς
των πόρων αυτών στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ρυθµίζεται κάθε
άλλο αναγκαίο σχετικό θέµα.
Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η µεταφορά των
πόρων αυτών σε άλλο κωδικό, η διάθεση και χρησιµοποίησή τους για άλλο σκοπό.
γ) Από 1.9.2012 θεσµοθετείται ειδική εισφορά ασφαλισµένων σε φορείς κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη
χρηµατοδότηση της παροχής κατ’ οίκον φροντίδας των
ασφαλισµένων που θα συνταξιοδοτηθούν µετά την
1.1.2015 και πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης των σχετικών παροχών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζονται το ύψος της εισφοράς, οι κατηγορίες των υπόχρεων καταβολής, οι διαδικασίες είσπραξης, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
7. Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ συνάπτει ειδικές συµβάσεις µε παρόχους µε τις οποίες αυτοί αναλαµβάνουν, έναντι καθορισµένης αµοιβής ανά ωφελούµενο, να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον βοήθειας στους λήπτες του «επιδόµατος

αυξηµένης κατ’ οίκον φροντίδας». Οι πάροχοι αυτοί δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε:
α) επιχειρήσεις Δήµων των άρθρων 103 και 107 του ν.
3852/2010 (Α΄ 87),
β) επιχειρήσεις Περιφερειών των άρθρων 194 και 198
του ν. 3852/2010,
γ) νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
δ) νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό κοινωνικής
φροντίδας ή υγείας κατά τις καταστατικές τους διατάξεις,
ε) αµιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στο
σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφή
προς τα ανωτέρω σκοπό κατά το οικείο καταστατικό,
στ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας του ν. 4019/2011 (Α΄ 226).
8.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι, το ύψος χρηµατοδότησης ανά ωφελούµενο και κάθε
άλλο αναγκαίο σχετικό θέµα για τη σύναψη και παρακολούθηση των ανωτέρω συµβάσεων.
9.α) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συνιστάται Εθνική Επιτροπή κατ’ Οίκον Φροντίδας.
Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:
- τον Γενικό Γραµµατέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως
πρόεδρο
- τον Γενικό Γραµµατέα Αλληλεγγύης του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών
- έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων και
Κοινοτήτων Ελλάδας που υποδεικνύεται από το Διοικητικό της Συµβούλιο
- έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας που υποδεικνύεται από το Διοικητικό
του Συµβούλιο
- δύο µέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ΑΕΙ µε εξειδίκευση στους τοµείς
της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
β) Η Εθνική Επιτροπή κατ’ Οίκον Φροντίδας αναλύει,
παρακολουθεί και αξιολογεί τις δράσεις κατ’ οίκον φροντίδας, παρέχοντας συµβουλευτική υποστήριξη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά το
σχεδιασµό και την υλοποίηση του «Προγράµµατος κατ’
οίκον φροντίδας Συνταξιούχων» και σε άλλα Υπουργεία
κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση συναφών παρεµβάσεων.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζεται κάθε ζήτηµα οργάνωσης και
λειτουργίας της Επιτροπής.
10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σκοπός του Λογαριασµού είναι η κάλυψη ελλειµµάτων των κλάδων κύριας σύνταξης Φ.Κ.Α., καθώς και η
χρηµατοδότηση του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι
Συνταξιούχων»».
Γ. 1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αρµοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς
και το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων
(Μ.Τ.Π.Υ.), σε περίπτωση που έχουν χορηγήσει δάνεια
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του
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ν. 3586/2007 (Α΄ 151) και των άρθρων 60, 61 και 62 του
π.δ. 422/1981 (A΄ 114) αντίστοιχα, µπορούν, µε απόφαση των Διοικητικών τους Συµβουλίων, να αναστείλουν
την καταβολή των δόσεων για έξι (6) ή περισσότερους
µήνες, κατά τους οποίους θα καταβάλλονται µόνο οι αναλογούντες τόκοι, και στη συνέχεια να παρατείνουν το
χρόνο αποπληρωµής του δανείου κατά δώδεκα (12) ή
περισσότερους µήνες, σε σχέση µε τον αποµένοντα
συµβατικό χρόνο, µε αντίστοιχο επανυπολογισµό των ισόποσων µηνιαίων δόσεων. Η απόφαση του εκάστοτε
Διοικητικού Συµβουλίου δεσµεύει όσους δανειολήπτες
του οικείου φορέα ενταχθούν σε αυτήν κατόπιν αιτήσεώς τους.
2. α) Μέτοχοι των Τοµέων Πρόνοιας Αστυνοµικών
(Τ.Π.ΑΣ.) και Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων
(Τ.Π.Υ.Α.Π.) του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας Απασχολουµένων στα Σώµατα Ασφαλείας
(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), εξερχόµενοι του Σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποκαθιστάµενοι διοικητικά (µε νόµο, δικαστική ή διοικητική απόφαση) και µη επανερχόµενοι στην ενεργό υπηρεσία για παροχή εργασίας, δεν δικαιούνται συµπληρωµατικό εφάπαξ βοήθηµα για τον εκτός υπηρεσίας διανυθέντα χρόνο, ούτε για ενδεχόµενη επελθούσα αναδροµικά βαθµολογική µεταβολή, ανεξάρτητα του δικαιώµατος συµπληρωµατικής συντάξεως και δεν υποχρεούνται για τον εν
λόγω χρόνο ή τη βαθµολογική αποκατάσταση απόδοσης
υπέρ των Τοµέων εισφορών. Εκκρεµείς υποθέσεις για διοικητική αποκατάσταση κρίνονται µε τις διατάξεις της
παραγράφου αυτής.
β) Ως χρόνος ασφάλισης στον Τοµέα νοείται µόνο ο
πραγµατικός χρόνος παροχής ενεργού υπηρεσίας (εργασίας) στο Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας, για τον οποίο αποδίδονται οτον Τοµέα οι ασφαλιστικές εισφορές.
γ) Η προβλεπόµενη παγία εισφορά (κράτηση) ονοµασίας δοκίµου Αστυφύλακα σε Αστυφύλακα και δοκίµου
Αξιωµατικού σε Υπαστυνόµο Β΄ των µετόχων του
Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18)
ισόποσες µηνιαίες δόσεις και αποδίδεται µε µέριµνα και
ευθύνη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηµατικού του
Α.Ε.Α. στον δικαιούχο Τοµέα.
δ) Η προβλεπόµενη πάγια εισφορά (κράτηση) ονοµασίας δοκίµου Αξιωµατικού σε Υπαστυνόµο Β΄ των µετόχων των Τοµέων Τ.Π.Υ.Α.Π., Τ.Ε.Α.Ε.Χ. και Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.
του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, παρακρατείται σε έξι (6), δέκα (10)
και δέκα (10) ισόποσες µηνιαίες δόσεις αντίστοιχα και αποδίδεται µε µέριµνα και ευθύνη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Χρηµατικού του Α.Ε.Α. στους δικαιούχους Τοµείς.
ε. Οφειλή προσωπικού δανείου εκτάκτων αναγκών, βαρύνουσα τον ασφαλισµένο και µη αποδοθείσα στον Τοµέα (Πρόνοιας ή Επικουρικής Ασφάλισης) του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., τον οποίο αφορά, από οποιαδήποτε αιτία, παρακρατείται, κατά περίπτωση, από το καταβαλλόµενο δικαίωµα (εφάπαξ βοήθηµα - επιστροφή εισφορών
ή επικουρική σύνταξη), κατά την συνταξιοδότησή του.
Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται εντόκως, για µεν τον
υπόλοιπο συµβατικό χρόνο του δανείου από τότε που
κατέστη ληξιπρόθεσµο µε το συµπεφωνηθέν επιτόκιο,
για δε τον πέραν τούτου χρόνο µε το επιτόκιο το προβλεπόµενο για τα αποθεµατικά, που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
στ. Για την απόσβεση οφειλής προσωπικού δανείου εκτάκτων αναγκών του ασφαλισµένου από Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης, παρακρατείται αυτή συµψηφιστικά α-

πό το αντίστοιχο δικαίωµα αυτού στον Τοµέα Πρόνοιας
του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., από τον οποίο ο ασφαλισµένος προέρχεται.
ζ. Κάθε οφειλή προσωπικού δανείου εκτάκτων αναγκών ασφαλισµένων, µη δικαιουµένων για οποιαδήποτε
αιτία απολήψεως εφάπαξ βοηθήµατος, επιστροφής εισφορών ή επικουρικής σύνταξης, συµψηφίζεται και αποσβένυται ως απαίτηση του Τοµέα µε υφιστάµενο δικαίωµα του ασφαλισµένου στο Ταµείο.
η. Οφειλές επικουρικών συντάξεων διοικητικώς αποκαθισταµένων µετόχων Τ.Ε.Α.Ε.Χ., Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. και
Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ., επανερχοµένων ή µη στην ενεργό υπηρεσία, παρακρατούνται κατά περίπτωση από τις λαµβανόµενες αναδροµικά αποδοχές ενέργειας αυτών και αποδίδονται αντίστοιχα µε µέριµνα και ευθύνη της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Χρηµατικού της Ελληνικής Αστυνοµίας ή της
Διαχείρισης Χρηµατικού του Πυροσβεστικού Σώµατος
στους Τοµείς Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.,
για να τύχουν νέας επικουρικής σύνταξης.
3. α. Όπου στην ισχύουσα νοµοθεσία προβλέπεται υπαγωγή, κατά οποιονδήποτε τρόπο, του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµικών, νοείται, από την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ιδίως στις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 2386/1996 (Α΄
43) και στις διατάξεις του π.δ. 94/2011 (Α΄225).
β. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) υπάγεται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»
4. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 49 του π.δ.
422/1981 (Α΄ 114), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Ως βασικός µισθός για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου νοείται: α) έτη υπηρεσίας έως 31.10.2011,
ο βασικός µισθός του µισθολογικού κλιµακίου ή βαθµού
και το χρονοεπίδοµα που έφερε ο υπάλληλος την
31.10.2011 και β) για τα έτη υπηρεσίας που αντιστοιχούν
από 1.11.2011 και µέχρι την έξοδο ο βασικός µισθός του
µισθολογικού κλιµακίου ή βαθµού και χρονοεπιδόµατος
που φέρει ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, τα οποία υπολογιζόµενα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 δίνουν ποσό α΄ υποµερίσµατος.
4. Ως «τυχόν άλλες αποδοχές» νοούνται τα επιδόµατα, οι αποζηµιώσεις και τα ποσά που συνεντέλλονται µε
τις συντάξιµες αποδοχές, αναλόγως των µηνών κατά τα
οποία διενεργήθηκε επ’ αυτών η προβλεπόµενη κράτηση
από την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26
του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του
Μ.Τ.Π.Υ. και οι οποίες υπολογιζόµενες σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 δίνουν ποσό β΄ υποµερίσµατος.
5.Το άθροισµα των ποσών των υποµερισµάτων της παραγράφου 1, όπως αναλύονται στις παραγράφους 3 και
4, αποτελεί το συνολικό ποσό του δικαιούµενου µερίσµατος, σύµφωνα µε τους ακόλουθους µαθηµατικούς
τύπους, οι οποίοι βέβαια µπορεί να αναπτυχθούν σε περισσότερους ανάλογα µε τα κατά περίπτωση επιδόµατα
- αποζηµιώσεις:
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Α) α΄ υποµέρισµα= (Α.α+Α.β)
Α.α 20% * (ΒΜ + επίδοµα χρόνου υπηρεσίας έως
31.10.2011 ) * [ έτη έως 31.10.2011 /35] * Σ
Α.β 20% * (ΒΜ + επίδοµα χρόνου υπηρεσίας από
1.11.2011 ) * [ έτη υπηρεσίας από 1.11.2011 /35] * Σ
Β) β΄ υποµέρισµα =
20% * («τυχόν άλλες αποδοχές») * [µήνες/420 ] * Σ
Μηνιαίο µέρισµα (Μ) = (Α΄ υποµέρισµα + β΄ υποµέρισµα)».
5. Στο τέλος του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Επί του ποσού της υπερβάλλουσας µείωσης του
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 διενεργείται υπέρ
του Μ.Τ.Π.Υ. η κράτηση που προβλέπει το άρθρο 27 του
π.δ. 422/1981.»
6. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4024/2011 και η παρ. 2
του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, όπως αντικαταστάθηκαν µε τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος νόµου, ισχύουν από την 1.11.2011.
Δ. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις δύνανται να εντάσσονται κατά την έναρξη λειτουργίας τους
σε συγχρηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά προγράµµατα που
υλοποιούνται από τη Γενική Γραµµατεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, από τον ΟΑΕΔ και από άλλους συναρµόδιους φορείς. Το ύψος της επιχορήγησης,
τα κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις η διαδικασία και τυχόν άλλα θέµατα προσδιορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ε. Η παράγραφος 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010
(Α΄ 212) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται:
α) το περιεχόµενο, η διαδικασία υποβολής και η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων, αναφορών, ειδοποιήσεων, αναγγελιών και λοιπών στοιχείων, την υποβολή
των οποίων ορίζει ο νόµος, προς το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τους εποπτευόµενους από αυτό οργανισµούς και φορείς και
β) η επιβολή των σχετικών κυρώσεων και προστίµων,
καθώς και τα όργανα επιβολής αυτών,
γ) τα ανωτέρω σχετικά µε τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω εντύπων,
δ) η υποχρεωτικότητα και οι όροι της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων, καθώς και
ε) κάθε άλλο θέµα που αφορά στη µεταβατική περίοδο
από τη χειρόγραφη στην ηλεκτρονική υποβολή εντύπων.»
ΣΤ. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.
3232/2004 (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1
του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίσταται
από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:
«στ. Το άρθρο αυτό δεν εφαρµόζεται στις αιτήσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί µέχρι και τις
4.8.2011. Απορριπτικές αποφάσεις συνταξιοδότησης
που εκδόθηκαν βάσει της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν.
3996/2011 επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν µέχρι και
4.8.2011 ανακαλούνται αυτοδίκαια και τα σχετικά αιτήµατα επανακρίνονται µε βάση το προγενέστερο νοµοθετικό καθεστώς.»
Ζ. 1. Στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 5
του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), προτίθενται εδάφια ως εξής:
«Για τον προσδιορισµό των ανωτέρω ασφαλιστικών ει-

σφορών λαµβάνεται ως βάση υπολογισµού για τον κάθε
ασφαλιστικό φορέα - τοµέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και πρόνοιας, ο ασφαλιστέος µισθός ή
το τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης ή κατηγορίας, όπως θα διαµορφώνονταν κάθε φορά αν τα
πρόσωπα της παραγράφου αυτής συνέχιζαν, κατά περίπτωση, να απασχολούνται ή να αυτοαπασχολούνται ή να
ασκούν ελεύθερο επάγγελµα και κατά τη διάρκεια της
θητείας τους. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ασφαλιστέος µισθός ή τεκµαρτό ηµεροµίσθιο ή το ύψος αυτών υπερβαίνει τον ασφαλιστέο µισθό ή το τεκµαρτό ηµεροµίσθιο που αντιστοιχεί στην 28η ασφαλιστική κλάση
του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ασφαλιστέου µισθού ή του τεκµαρτού
ηµεροµισθίου της κλάσης αυτής, όπως ισχύει κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, ή προκειµένου για ασφαλισµένους από 1.1.1993 και µετά, επί
των αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του ν. 2084/
1992 που δεν µπορούν να υπερβαίνουν κατά µήνα το οκταπλάσιο του µέσου µηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ, αναπροσαρµοζόµενου µε το εκάστοτε ποσοστό αύξησης
των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων.
Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τον αναγνωριζόµενο χρόνο γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριµήνου
από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, οπότε
παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε µηνιαίες δόσεις, ο αριθµός των οποίων ισούται µε τους αναγνωριζόµενους
µήνες. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι το τέλος του
επόµενου µήνα της κοινοποίησης της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της
µε τα εκάστοτε προβλεπόµενα πρόσθετα τέλη.
Ο αναγνωριζόµενος χρόνος αξιοποιείται είτε για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος είτε για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης µόνο µετά την ολοσχερή εξόφληση του ποσού εξαγοράς.»
Η. 1. Από την 1.9.2011 και εφεξής, οι µητέρες ανηλίκων- ασφαλισµένες πριν από την 1.1.1983 στα Ειδικά Ταµεία του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160), θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης λόγω γήρατος από τον ασφαλιστικό τους φορέα µε τη συµπλήρωση του απαιτούµενου
χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται, όπως αυτά διαµορφώνονται σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Η ανηλικότητα του παιδιού αναζητείται κατά τη συµπλήρωση του συντάξιµου χρόνου,
όπως αυτός διαµορφώνεται µε βάση το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για την κατηγορία αυτών των ασφαλισµένων.
Όσα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας έχουν υποβάλλει αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία τους και αίτηση συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής
τους µέχρι 31.8.2011, θεµελιώνουν δικαίωµα για λήψη
σύνταξης σύµφωνα µε τις καταστατικές και γενικές διατάξεις των ταµείων τους, εφόσον κατά το χρόνο συµπλήρωσης των 15 ετών ασφάλισης στον ασφαλιστικό
τους φορέα συνέτρεχε και η ανηλικότητα του παιδιού.
Συνταξιοδοτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί µέχρι
31.8.2011 κατόπιν αιτήσεων που υπεβλήθησαν από ασφαλισµένες της ίδιας ως άνω κατηγορίας, δεν ανακαλούνται.
2. Από την 1.9.2011 και εφεξής, γυναίκες - ασφαλισµένες πριν την 1.1.1983 στα Ειδικά Ταµεία του άρθρου 2
του ν. 3029/2002, θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης λόγω γήρατος από τον ασφαλιστικό τους φορέα µε τη συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης και του
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ορίου ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται, όπως αυτά διαµορφώνονται σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για
την κατηγορία αυτών των ασφαλισµένων.
Όσα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας έχουν υποβάλλει αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία τους και αίτηση συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής
τους µέχρι 31.8.2011 και έχουν συµπληρώσει συντάξιµο
χρόνο τουλάχιστον 21 έτη µέχρι την ηµεροµηνία παραίτησης, θεµελιώνουν δικαίωµα για λήψη πλήρους ή µειωµένης σύνταξης.
Συνταξιοδοτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί µέχρι
31.8.2011 κατόπιν αιτήσεων που υπεβλήθησαν από ασφαλισµένες της ίδιας ως άνω κατηγορίας, δεν ανακαλούνται.
Θ. 1. Για το χρονικό διάστηµα από 1.10.2009 έως
31.12.2012 οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζοµένου), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές
εκείνες, που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορούν σε εργαζοµένους, οι οποίοι: α) µεταφέρθηκαν από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ (ΕΝΑΕ)»
στην ανώνυµο εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
(ΕΤΥΕ)», β) έχουν προβεί σε σχετική καταγγελία στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διεκδικώντας τις ασφαλιστικές τους εισφορές
για το χρονικό διάστηµα από 1.10.2009 και εφεξής, γ) ήταν µέχρι 30.9.2009 ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και δ)
συµπληρώνουν µέχρι 31.12.2012 τις προϋποθέσεις πλήρους ή µειωµένης συνταξιοδότησης, συνυπολογιζοµένου του χρόνου ασφάλισης από 1.10.2009 µέχρι
31.12.2012, καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ µέσω της
χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασµού µεταξύ ΟΑΕΔ
και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως στο
ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.
2. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος
πραγµατικής ασφάλισης, λαµβάνεται υπ’ όψιν για τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση µε
πλήρη ή µειωµένη σύνταξη και δεν συνυπολογίζεται για
τον προσδιορισµό του εναποµείναντος αριθµού πλασµατικών χρόνων της παρ. 18 του άρθρου 10 του
ν. 3863/2010, όπως ισχύει.
3. Καθ’ όλη τη διάρκεια ασφάλισης της παραγράφου 1
οι αναλογούσες εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών που ελάµβαναν ή δικαιούνταν να λάβουν οι εργαζόµενοι της παραγράφου 1 την 1η Ιανουαρίου του έτους
2009.
4. Ο ΟΑΕΔ υπεισέρχεται µετά την καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε όλα τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά της οφειλέτριας εργοδότριας εταιρείας, δυνάµενος να διεκδικήσει
ή να παρακρατήσει όλα τα ποσά που κατέβαλε.
5. Εάν η εργοδότρια εταιρεία καταβάλλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, διακόπτεται η καταβολή
των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ αµελλητί, όσες δε εισφορές έχουν εν τω µεταξύ καταβληθεί από
τον ΟΑΕΔ, αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα ως προς
τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της
παραγράφου 1, τη διαδικασία υποβολής της αιτήσεως
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµισθούν, το αρµόδιο όργανο που θα εξετά-

ζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τις ενστάσεις σε περίπτωση απόρριψης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της ρύθµισης.
Θβ. 1. Οι οφειλόµενες συµπληρωµατικές ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζοµένου), για όλους
τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της
επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, που αφορούν σε
πρώην εργαζοµένους της εταιρείας T.V.X. Hellas Α.Ε., οι
οποίοι εντάχθηκαν στο ειδικό τοπικό πρόγραµµα επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 47 του ν. 3220/
2004 (Α΄ 15), χωρίς να δικαιούνται, κατά την υπαγωγή
τους στο πρόγραµµα, ασφάλισης, εκτός της ασφάλισης
του κλάδου υγείας, αλλά δικαιώθηκαν µεταγενεστέρως
και αναδροµικά πλήρους ασφάλισης, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3867/2010 (Α΄128),
καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ µέσω της χρέωσης του
αλληλόχρεου λογαριασµού µεταξύ ΟΑΕΔ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
µετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα ως προς
τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της
παραγράφου 1, τη διαδικασία υποβολής της αιτήσεως
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµισθούν, το αρµόδιο όργανο που θα εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τις ενστάσεις σε περίπτωση απόρριψης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της ρύθµισης.
Θγ. 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.
3728/2008 (Α΄ 258) διαγράφεται η φράση «εντός µηνός
από τη δηµοσίευση του παρόντος».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3728/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι δικαιούχοι του προγράµµατος συνεχίζουν να ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους, στους οποίους ασφαλίζονταν ως µισθωτοί, από το
µήνα που έπεται της λύσης ή καταγγελίας της σύµβασης
εργασίας τους, ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας σύναψης της
προβλεπόµενης στην παράγραφο 1 προγραµµατικής
σύµβασης. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης λαµβάνεται
υπόψη για τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση µε πλήρη ή µειωµένη σύνταξη, καθώς και
των απαιτούµενων από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.
825/1978 (Α΄ 189), όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών
προϋποθέσεων. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριµήνου πριν την καταγγελία ή λύση της σύµβασης, στην οποία κατατάσσονται οι συµµετέχοντες στο
πρόγραµµα, βάσει των πράγµατι καταβληθεισών αποδοχών τους. Επί της βάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει,
θα εξακολουθήσει η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών έως τη συµπλήρωση των κατά περίπτωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των δικαιούχων. Οι εισφορές
για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών
ποσών της κύριας ασφάλισης. Όσοι µισθωτοί ήταν ασφαλισµένοι για τουλάχιστον έξι µήνες κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες της εργασίας τους στον κλάδο
των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδοµικών του ΙΚΑ,
λόγω της ειδικότητάς τους ή της φύσης της εργασίας
τους, θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον κλάδο αυτόν
καθ’ όλη τη διάρκεια του ειδικού προγράµµατος. Οι εισφορές για τη συνέχιση της ασφάλισης βαρύνουν το ειδικό πρόγραµµα.
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Απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής στις ρυθµίσεις
των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 είναι να προσκοµίσουν οι δικαιούχοι στον φορέα υλοποίησης: α) βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα από την οποία να
προκύπτει ότι οι µέχρι τούδε ασφαλιστικές εισφορές
τους έχουν ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί προσηκόντως, β)
υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75) όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση
του γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι
δεν εκκρεµεί καταγγελία εις βάρος τους και δεν διώκονται για αδίκηµα απάτης σχετικά µε την καταβολή των
εισφορών τους στους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).»
3. Η εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης Θγ έχει αναδροµική ισχύ από την έναρξη ισχύος του
ν. 3728/2008 (Α΄ 258).
Θδ. Η βεβαίωση πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων α)εγγεγραµµένων στους καταλόγους προσφεροµένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτηµάτων αυτού, β) εγγεγραµµένων στο λογαριασµό ανεργίας προσωπικού ηµερήσιων εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και γ)
του λογαριασµού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και
Θεσσαλονίκης εξοµοιούται ως προς τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την κάρτα ανεργίας των ανέργων εγγεγραµµένων στα µητρώα του ΟΑΕΔ.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά από γνώµη των Διοικητικών Συµβουλίων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του Γραφείου Ευρέσεως
Ναυτικής Εργασίας: α)είναι δυνατόν να εφαρµόζονται
προγράµµατα για τους ανέργους εγγεγραµµένους
στους καταλόγους τους αντίστοιχα µε αυτά που εφαρµόζονται για τους ανέργους εγγεγραµµένους στα µητρώα του ΟΑΕΔ, β) καθορίζονται οι αρµόδιες υπηρεσίες
για την έκδοση της βεβαίωσης πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και γ) ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε
τα δικαιώµατα και τις παροχές των εξοµοιούµενων ανέργων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 µε
τους ανέργους του ΟΑΕΔ.
Θε. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 21 του ν.δ.
2961/1954 (Α΄ 197), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 3552/2007 (Α΄ 77), αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Το βασικό επίδοµα ανεργίας καθορίζεται µε κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονοµικών.
Μέχρι τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης συνεχίζεται το καθεστώς επιδότησης που ίσχυε την
31.12.2011.»
Οι υφιστάµενες παράγραφοι 5, 6, 7, 8 αναριθµούνται
σε 4, 5, 6, 7.»
I. Για τον υπολογισµό των ποσών που προβλέπονται από τις κατωτέρω διατάξεις λαµβάνεται υπόψη το ύψος
του ποσού του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη
της 31.12.2011:
α) η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης µε εξαγορά των
άρθρων 39- 41, 56 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 1358/1983 (Α΄ 64), του άρθρου 40
παρ. 2 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), του άρθρου 20 του
ν. 3232/2004 (Α΄ 48),
β) του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16
του ν. 3863/2010 (Α΄ 115),

γ) του άρθρου 14 του ν. 3863/2010,
δ) του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 1846/1951 (Α΄ 179), όπως ισχύει,
ε) των άρθρων 8 και 17 του π.δ. 419/1983 (Α΄ 154), όπως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 14 παρ. 5 του
ν. 3232/2004 (Α΄ 48),
στ) των άρθρων 8 και 17 του π.δ. 419/1980 (Α΄ 115), όπως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 14 παρ. 5 του ν.
3232/2004 (Α΄ 48),
ζ) του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 (Α΄ 65),
η) του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισµού Παροχών
ΤΕΑΥΕΚ,
θ) όπου από τις κείµενες διατάξεις των Καταστατικών
των φορέων επικουρικής ασφάλισης προβλέπεται αναστολή σύνταξης λόγω απασχόλησης συνταξιούχων,
ι) του άρθρου 7 παρ. 1 του ν.1745/1987 (Α΄ 234) και
του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 2458/1997 (Α΄ 15),
ια) του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 2458/1997 και του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 2458/1997, όπως ισχύει.
IΑ. 1. Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Νοµού Αττικής και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Ε. Νοµού Αττικής
διορίζονται ως Πρόεδροι και µέλη υπάλληλοι που προέρχονται από τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ειδικότερα, ως Πρόεδροι διορίζονται υπάλληλοι ΠΕ
ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθµού µε τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους και ως µέλη υπάλληλοι
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη ΓΓΚΑ µε τους αντίστοιχους αναπληρωτές
τους. Ειδικό για τις Τ.Δ.Ε. των λοιπών, πλην περιοχής Αθηνών και Πειραιώς, Υποκαταστηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του
Νοµού Αττικής και µόνο σε περίπτωση έλλειψης ή αδυναµίας ορισµού των προσώπων του πρώτου εδαφίου, ως
Πρόεδροι και µέλη διορίζονται υπάλληλοι εποπτευόµενου οργανισµού, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε τα προσόντα που
περιγράφονται στο προηγούµενο εδάφιο.
Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ των υπολοίπων νοµών της χώρας
διορίζονται ως Πρόεδροι µέλη του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους ή συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί των
τακτικών διοικητικών ή πολιτικών δικαστηρίων ή υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθµού του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόµενου οργανισµού, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ως µέλη υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόµενου οργανισµού, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθµού, µε
τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Η αρµοδιότητα υπόδειξης των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόµενου οργανισµού,
πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανήκει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Ε. των υπολοίπων νοµών
της χώρας διορίζονται ως Πρόεδροι και µέλη υπάλληλοι
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή
εποπτευόµενου οργανισµού, πλην Ο.Α.Ε.Ε. µε τους αναπληρωτές τους, µε τα αντίστοιχα προσόντα που περιγράφονται στο προηγούµενο εδάφιο.
Σε όλες τις συνεδριάσεις των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Ο.Α.Ε.Ε. µετέχουν ως
µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου: α) ο Προϊστάµενος Διεύθυνσης του οικείου Υποκαταστήµατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή
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της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα και β) ανάλογα µε το θέµα της συνεδρίασης, ο
Προϊστάµενος Τµήµατος του οικείου Υποκαταστήµατος
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης
του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα ή υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή
του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ Βαθµού, οι οποίοι
διορίζονται µε απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και
του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα.
2. Στα Διοικητικά Συµβούλια των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις Διοικούσες Επιτροπές του
άρθρου 29 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) και στο Συµβούλιο
Ασφάλισης Τραπέζης της Ελλάδος διορίζονται ως Κυβερνητικοί Επίτροποι και µέλη, όπου η συµµετοχή τους
προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, υπάλληλοι που
προέρχονται από τη Γ.Γ.Κ.Α. και είναι οι µεν Κυβερνητικοί Επίτροποι προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Τµήµατος, τα δε µέλη προϊστάµενοι Διεύθυνσης ή Τµήµατος ή υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α.. Για τον Κυβερνητικό Επίτροπο στο Διοικητικό Συµβούλιο του ΙΚΑΕΤΑΜ και του αναπληρωτή του, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 77 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).
3.Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του ν.702/1977, η οποία είχε καταργηθεί µε το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 8 του ν. 1407/1984 και επαναφέρθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 8 του ν. 1649/1986 (Α΄ 149) και καταργήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3900/2010 επαναφέρεται σε ισχύ για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων
το αντικείµενο είναι άνω των 2.000 ευρώ.
4. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.
422/1981, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ενός υπαλλήλου της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προϊσταµένου Διεύθυνσης ή Τµήµατος ή υπαλλήλου ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α.».
5. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου Β3 του άρθρου 29
του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Έναν (1) εκπρόσωπο των δικαστικών επιµελητών,
που προτείνεται από την Οµοσπονδία Δικαστικών Επιµελητών Ελλάδος, µε τον αναπληρωτή του.»
6. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 10
του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Εκ δύο υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βαθµού Α΄ ή Β΄
και ελλείψει αυτών βαθµού Γ΄, οριζοµένων από τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως µελών, µετά των αναπληρωτών
τους.»
7. Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 77 του ν.3996/2011 (Α΄ 170), αντικαθίσταται ως εξής:
«εε. Έναν υπάλληλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προτείνεται από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων ΙΚΑ (ΠΟΣΕ-ΙΚΑ).»
ΙΒ. 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
5 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, το οποίο περιέχεται στο άρθρο πέµπτο του ν. 3607/2007 (Α΄ 245) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Η Εταιρεία συνάπτει σύµβαση, µε τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και µε το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) για τις παρεχόµενες προς

αυτούς υπηρεσίες, µε απευθείας ανάθεση, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού.»
2. Όλες οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν
συναφθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου µεταξύ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), οι τυχόν παρατάσεις αυτών, καθώς και όλες οι κατά το χρονικό αυτό διάστηµα διενεργηθείσες
πράξεις και δαπάνες θεωρούνται νόµιµες και παράγουν
όλες τις έννοµες συνέπειες.
3.Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Καταστατικού
της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, το οποίο περιέχεται στο άρθρο πέµπτο
του ν. 3607/2007, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Στις αρµοδιότητες του Δ.Σ. της Εταιρείας περιλαµβάνονται και τα ακόλουθα: α) Η έγκριση προµηθειών, αγαθών και υπηρεσιών για ποσά για τα οποία απαιτείται η
διενέργεια τακτικού διαγωνισµού όπως εκάστοτε ισχύουν από τις διατάξεις περί προµηθειών του Δηµοσίου. β)
Η υποβολή πρότασης στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για έγκριση των όρων, του χρόνου
και των προϋποθέσεων εκτέλεσης των εργασιών, του ύψους και του τρόπου της αµοιβής και κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέµατος για την παροχή των υπηρεσιών
της Εταιρείας στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν απευθείας ανάθεσης.»
ΙΓ. 1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η σχέση µεταξύ µελών της Κοιν.Σ.Επ, η διοίκηση, η
λειτουργία της, καθώς και η λύση της διέπονται από το ν.
1667/1986 (Α΄ 196), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο
νόµο αυτόν. Δεν εφαρµόζονται το άρθρο 1, οι παράγραφοι 2, 7 και 8 του άρθρου 2, οι παράγραφοι 4 και 6 του
άρθρου 3, οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 4, η παράγραφος 2 του άρθρου 5, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της
παρ. 5 του άρθρου 7, το άρθρο 8, το τελευταίο εδάφιο
της παρ. 3 και η παράγραφος 4 του άρθρου 9, το άρθρο
13 και το άρθρο 14 του ν. 1667/1986. Όπου στο ν. 1667/
1986 αναφέρεται καταχώριση στο «Μητρώο Συνεταιρισµών του ειρηνοδικείου» ή «στο µητρώο της παρ. 3 του
άρθρου 1», νοείται το Μητρώο της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 4019/2011 (Α΄
216) αντικαθίσταται ως εξής:
« 2. α) Για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η εγγραφή της στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 σύµφωνα µε τις διατάξεις
των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2. Από την εγγραφή, η οποία περιλαµβάνει και την καταχώριση του καταστατικού στο Μητρώο, η Κοιν.Σ.Επ. αποκτά νοµική προσωπικότητα και εµπορική ιδιότητα. Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από επτά τουλάχιστον πρόσωπα, αν
πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, και από πέντε τουλάχιστον πρόσωπα αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής
Φροντίδας ή Συλλογικού Σκοπού.
β) Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να περιέχει
τις απολύτως αναγκαίες σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο
διατάξεις, καθώς και τα ακόλουθα:
αα) Την επωνυµία, την έδρα και το σκοπό της
Κοιν.Σ.Επ.. Ως έδρα της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται δήµος. Η επωνυµία της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται από το σκοπό της, το είδος της Κοιν.Σ.Επ. και την έκταση της ευθύνης των µε-
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λών της. Ονόµατα µελών ή τρίτων δεν περιλαµβάνονται
στην επωνυµία της Κοιν.Σ.Επ..
ββ) Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας ή την επωνυµία και
τη διεύθυνση των ιδρυτικών µελών.
γγ) Τους όρους εισόδου και εξόδου των µελών.
δδ) Την έκταση της ευθύνης των µελών όπως ορίζεται
στην παράγραφο 8.
εε) Το ύψος της συνεταιριστικής µερίδας.
στστ) Τον ορισµό προσωρινής διοικητικής επιτροπής
που θα µεριµνήσει για την έγκρισή του και τη σύγκληση
της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ..
Κατά τα λοιπά το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. µπορεί
να παραπέµπει στις διατάξεις των οικείων νόµων.
γ) Για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. µπορεί να γίνει χρήση
πρότυπου καταστατικού, το οποίο συµπληρώνεται από
τους ιδρυτές της Κοιν.Σ.Επ. και περιλαµβάνει τα στοιχεία
της περ. β΄. Το περιεχόµενο του πρότυπου καταστατικού
ορίζεται ειδικότερα µε την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της παρ. 5 του άρθρου
17.
Ενδεικτικό πρότυπο καταστατικό διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.
4019/2011 (Α΄ 216) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της
Υπηρεσίας του άρθρου 15, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα τήρησης και λειτουργίας του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας, κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε τη
λειτουργία του, τεχνική ή µη, οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Κοινωνικής Οικονοµίας του άρθρου 14, οι προδιαγραφές και τα κριτήρια πιστοποίησης των νοµικών προσώπων που εγγράφονται στα επί µέρους Μητρώα, οι
προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
την εγγραφή τους σε αυτά, οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή τους, η µορφή και το περιεχόµενο του προτυποποιηµένου καταστατικού της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3, οι διαδικασίες ελέγχου και κυρώσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Ο τίτλος του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξουσιοδοτικές και µεταβατικές διατάξεις»
Στο τέλος του άρθρου 17 προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού
Μητρώου, οι απαιτούµενες διαδικασίες για την εγγραφή
και πιστοποίηση των Κοιν.Σ.Επ., των Κοι.Σ.Π.Ε. και των
άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονοµίας σε αυτό δύνανται
να διενεργούνται και χειρόγραφα από το Τµήµα Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας.»
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Άρθρο 139
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου άρχεται από της καταθέσεως του στη Βουλή, εκτός αν ορίζεται άλλως από επί µέρους διατάξεις του.
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