
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Έναρξη και λήξη του δικαιώµατος σύνταξης 

από τον ΕΦΚΑ

1. Για την άσκηση του δικαιώµατος σύνταξης λόγω γή-
ρατος, αναπηρίας ή θανάτου από τους ασφαλισµένους
των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων, συµπεριλαµβανο-
µένων του Δηµοσίου και του ΟΓΑ, απαιτείται η υποβολή
αίτησης συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ. 

2.α) Το δικαίωµα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την
πρώτη του επόµενου της υποβολής της αίτησης συντα-
ξιοδότησης µήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ηµε-
ροµηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από την
πρώτη ηµέρα του µήνα που έπεται εκείνου κατά τον ο-
ποίο πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. Τα δι-
καιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη
συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται µέχρι την
τελευταία ηµέρα του έκτου (6ου) µήνα που έπεται του
µήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Αν από
τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι απα-
ραίτητες για τη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, όπως
αυτές προσδιορίζονται για κάθε κατηγορία ασφαλισµέ-
νων του ΕΦΚΑ, πραγµατοποιήθηκαν σε επόµενο ηµερο-
λογιακό της αίτησης συνταξιοδότησης µήνα, ως χρόνος
έναρξης του δικαιώµατος σύνταξης ορίζεται η πρώτη
του επόµενου της συµπλήρωσης των απαραίτητων προϋ-
ποθέσεων µήνα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των
έξι (6) µηνών για την υποβολή των απαιτούµενων δικαιο-
λογητικών µε υπαιτιότητα του ασφαλισµένου, η αίτηση
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος απορρίπτεται και εκδί-
δεται σχετική απόφαση. 

β) Για τα πρόσωπα για τα οποία απαιτείται από την κεί-
µενη νοµοθεσία η λύση της υπαλληλικής σχέσης ή η δια-
γραφή από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σω-
µάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος,
προκειµένου να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος, η
προϋπόθεση αυτή εξακολουθεί να ισχύει.
γ) Οι ασφαλισµένοι που, κατά την έναρξη χορήγησης

της σύνταξης, συνεχίζουν την απασχόλησή τους ως µι-
σθωτοί ή µη µισθωτοί, διέπονται από τις διατάξεις περί
απασχόλησης συνταξιούχων. Στις περιπτώσεις αυτές
δεν απαιτείται η διακοπή της επαγγελµατικής δραστη-
ριότητας, όπως προβλέπεται ανά πρώην ασφαλιστικό
φορέα και η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην
αίτηση συνταξιοδότησης.
δ) Ειδικά για τους ασφαλισµένους επαγγελµατίες ο-

δηγούς, εκπαιδευτές και αυτοκινητιστές για τους οποί-
ους απαιτείται, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, η κα-
τάθεση της επαγγελµατικής άδειας οδήγησης για την έ-
ναρξη της συνταξιοδότησης, το δικαίωµα σύνταξης ξεκι-
νά την πρώτη του επόµενου µήνα της υποβολής της αί-
τησης συνταξιοδότησης υπό την προϋπόθεση της προη-
γούµενης κατάθεσης της επαγγελµατικής άδειας οδήγη-
σης. Σε αντίθετη περίπτωση, η χορήγηση της σύνταξης
ξεκινά την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα από εκείνον
εντός του οποίου κατατέθηκε η επαγγελµατική άδεια ο-
δήγησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην πε-
ρίπτωση α΄. 

3. Το δικαίωµα σε σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισµέ-
νου ή συνταξιούχου αρχίζει από την πρώτη ηµέρα του
µήνα που έπεται της ηµεροµηνίας θανάτου. Η σύνταξη
λόγω θανάτου καταβάλλεται αναδροµικά από την ηµε-
ροµηνία αυτή και δεν µπορεί να ανατρέξει σε χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο από ένα (1) έτος πριν από το τέ-
λος του µήνα που υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότη-
σης. 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΝΓ΄, 10 Ιουλίου 2018,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας
των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις



Το δικαίωµα σύνταξης στους δικαιούχους ασφαλισµέ-
νους ή συνταξιούχους, που κηρύσσεται σε αφάνεια µε
τελεσίδικη δικαστική απόφαση, αρχίζει από την πρώτη
(1η) ηµέρα του επόµενου µήνα από το χρόνο έναρξης
της αφάνειας, όπως αυτός προσδιορίζεται στη δικαστική
απόφαση. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της σύνταξης
στα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου είναι η υποβο-
λή αίτησης απονοµής ή µεταβίβασης µέσα σε ένα (1) έ-
τος από τη δηµοσίευση της τελεσίδικης δικαστικής από-
φασης. Αν δεν υποβληθεί τέτοια αίτηση εντός της ανω-
τέρω προθεσµίας, η καταβολή της σύνταξης δεν µπορεί
να ανατρέξει σε χρόνο απώτερο του ενός (1) έτους από
την υποβολή της αίτησης.

4. Το δικαίωµα σε σύνταξη λήγει: 
α) στη σύνταξη λόγω γήρατος, στο τέλος του µήνα κα-

τά τον οποίο επήλθε ο θάνατος του συνταξιούχου,
β) στη σύνταξη λόγω θανάτου, στο τέλος του µήνα κα-

τά τον οποίο επήλθε ο θάνατος ή τελέστηκε γάµος ή συ-
νάφθηκε σύµφωνο συµβίωσης του δικαιούχου της σύ-
νταξης ή από τότε που, µε νεότερη κρίση της υγειονοµι-
κής επιτροπής, έπαυσε η ανικανότητα προς εργασία
σύµφωνα µε την παράγραφο 1Α και την περίπτωση β΄
της παρ. 1Β του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). 
Όταν προβλέπεται λήξη του συνταξιοδοτικού δικαιώ-

µατος µε τη συµπλήρωση ηλικιακού ορίου, η λήξη επέρ-
χεται στο τέλος του µήνα κατά τον οποίο συµπληρώνε-
ται το κατά περίπτωση ηλικιακό αυτό όριο.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε άλλη αντίθετη ειδική ή γενική διάταξη. Ειδικά για
τους συνταξιοδοτούµενους µε βάση τις διατάξεις του
τέως ΟΓΑ, οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται
από 1.1.2019, υπολογιζόµενου από 1.1.2018 και εφεξής
του τµήµατος της µηνιαίας σύνταξής τους, που αντιστοι-
χεί στις καταστατικές διατάξεις, επί συντάξιµων µηνών.

Άρθρο 2
Έναρξη ασφάλισης στον τέως ΟΓΑ

1.α) Για την εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισµένων του
ΕΦΚΑ (Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του τέως Ο-
ΓΑ) και την υπαγωγή στην ασφάλιση, υποβάλλεται Απο-
γραφικό Δελτίο, το οποίο επέχει θέση αίτησης υπεύθυ-
νης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
Ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης λογίζεται η πρώτη

του µήνα έναρξης άσκησης ασφαλιστέας δραστηριότη-
τας, όπως αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση έναρξης ερ-
γασιών της αρµόδιας Δ.Ο.Υ..
Αν δεν υφίσταται υποχρέωση έναρξης εργασιών στη

Δ.Ο.Υ., ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης λογίζεται η
πρώτη του µήνα υποβολής του Απογραφικού Δελτίου.
Στην περίπτωση αυτή η υπαγωγή στην ασφάλιση δεν
µπορεί να ανατρέξει πέραν της πενταετίας από την ηµε-
ροµηνία υποβολής του Απογραφικού Δελτίου.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο
τρόπος εξόφλησης των τυχόν αναδροµικά οφειλόµενων
ασφαλιστικών εισφορών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-
µέρεια. 
Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση κρίνονται

σε µεταγενέστερο χρόνο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 6 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214).
β) Τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται στα πρόσωπα που α-

πασχολούνται ως εργάτες γης και αµείβονται µε εργό-
σηµο, εφόσον δεν έχουν εγγραφεί στα Μητρώα Ασφαλι-

σµένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του τέως ΟΓΑ
για την άσκηση άλλου επαγγέλµατος.

2. Για τη διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (Κλάδος
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του τέως ΟΓΑ) υποβάλλεται
σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. Ως ηµεροµηνία δια-
κοπής ασφάλισης λογίζεται η τελευταία ηµέρα του µήνα
διακοπής άσκησης δραστηριότητας, όπως αυτή προκύ-
πτει από τη βεβαίωση διακοπής εργασιών της αρµόδιας
Δ.Ο.Υ..
Αν δεν υφίσταται υποχρέωση έναρξης εργασιών στη

Δ.Ο.Υ., ως ηµεροµηνία διακοπής ασφάλισης λογίζεται η
τελευταία µέρα του µήνα υποβολής της αίτησης διακο-
πής.
Οι προϋποθέσεις διακοπής της ασφάλισης κρί-

νονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 3050/2002.

3.α) Για εκκρεµείς, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, αιτήσεις εγγραφής στα ανωτέρω Μητρώα και υ-
παγωγής στην ασφάλιση, ως ηµεροµηνία έναρξης της α-
σφάλισης λογίζεται η πρώτη ηµέρα του µήνα υποβολής
του Απογραφικού Δελτίου.
Για εκκρεµείς, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νό-

µου, αιτήσεις διακοπής της ασφάλισης, ως ηµεροµηνία
διακοπής της ασφάλισης λογίζεται η τελευταία ηµέρα
του µήνα υποβολής της σχετικής αίτησης.
β) Ο έλεγχος αναδροµικής υπαγωγής ή διακοπής της

ασφάλισης πραγµατοποιείται σε µεταγενέστερο
χρόνο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 3050/2002.  
γ) Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, ει-

σφορές υγείας για την περίοδο µεταξύ της υποβολής
του Απογραφικού Δελτίου έως την ολοκλήρωση της εγ-
γραφής στα µητρώα ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ (κλάδος
κύριας ασφάλισης αγροτών του πρώην ΟΓΑ) δεν αναζη-
τούνται.
δ) Οµοίως, δεν αναζητούνται εισφορές Κλάδου Υγείας

σε κάθε περίπτωση αναδροµικής υπαγωγής στην ασφά-
λιση του ΕΦΚΑ για ηµεροµηνία που ανατρέχει πριν το
χρόνο εγγραφής στα µητρώα του.

Άρθρο 3
Εύλογη αµφιβολία ως προς την υπαγωγή 

σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31.12.2016

1. Βεβαιωµένες ή µη οφειλές προς πρώην φορείς κοι-
νωνικής ασφάλισης ή το Δηµόσιο, οι οποίες δηµιουργή-
θηκαν λόγω εύλογης αµφιβολίας ως προς την υποχρέω-
ση υπαγωγής ή µη στην παράλληλη ασφάλιση δύο (2) ή
περισσότερων πρώην φορέων ασφάλισης ή του Δηµοσί-
ου για το χρονικό διάστηµα έως 31.12.2016, δύνανται να
διαγράφονται ή να απαλλάσσονται τυχόν επιβληθέντων
πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύν-
σεων, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο
παρόν άρθρο. Τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλι-
σµένους ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών δεν επι-
στρέφονται και δεν αναζητούνται.

2. Η εύλογη αµφιβολία µπορεί να αποδεικνύεται ενδει-
κτικά από τα ακόλουθα κριτήρια: 
α) ύπαρξη δικαστικής απόφασης υπέρ του ασφαλισµέ-

νου οφειλέτη, 
β) ύπαρξη αντίθετων δικαστικών αποφάσεων επί του ι-

δίου δυσχερώς ερµηνευόµενου νοµικού θέµατος, 
γ) προηγούµενη µακρόχρονη πρακτική της διοίκησης

συνεπεία της οποίας είχε δηµιουργηθεί στα υπόχρεα
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πρόσωπα η πεποίθηση περί µη υπαγωγής στην ασφάλι-
ση, 
δ) ύπαρξη διαφορετικών οδηγιών επί του ιδίου θέµα-

τος από τη διοίκηση, και ε) πλήρης ασφάλιση από µισθω-
τή ή µη µισθωτή απασχόληση κατά την ίδια χρονική πε-
ρίοδο, για την οποία έχουν καταλογιστεί εισφορές από
φορέα ασφάλισης µισθωτών ή µη µισθωτών. 

3. Για την επίλυση των ανωτέρω ασφαλιστικών αµφι-
σβητήσεων εκδίδεται, για κάθε εξεταζόµενη κατηγορία
ασφαλισµένων, απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστε-
ρα από σχετική γνωµοδότηση του Συµβουλίου Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, µε την οποία καθορίζονται οι όροι και
προϋποθέσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτική ασφάλι-
ση των ανωτέρω εξεταζόµενων ασφαλιστικών περιπτώ-
σεων και κάθε άλλο σχετικό αναγκαίο ζήτηµα. 
Για την υπαγωγή των ασφαλισµένων στην ανωτέρω υ-

πουργική απόφαση επίλυσης ασφαλιστικής αµφισβήτη-
σης υποβάλλεται σχετικό αίτηµα από τους ενδιαφερόµε-
νους στις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ
και των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Μετά
την εξέταση του αιτήµατος από τις αρµόδιες υπηρεσίες
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης εκδίδεται σχετική α-
πόφαση. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζο-
νται σε περιπτώσεις ασφαλισµένων των οποίων οι υπο-
θέσεις βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητι-
κής διαδικασίας, ακόµη και εάν αυτές έχουν κριθεί από
τα αρµόδια όργανα σε πρώτο ή δεύτερο βαθµό.

Άρθρο 4
Βεβαιωµένες ή µη οφειλές ΟΤΑ προς ΦΚΑ 

1. Βεβαιωµένες ή µη οφειλές προς φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, οι οποίες καταλογίστηκαν σε ΟΤΑ σε συνέ-
χεια δικαστικών αποφάσεων, που έκριναν ότι απασχο-
λούµενοι σε προγράµµατα απόκτησης εργασιακής ε-
µπειρίας σχολικοί φύλακες υπάγονται στην πλήρη ασφά-
λιση των φορέων αυτών, απαλλάσσονται των επιβληθέ-
ντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επι-
βαρύνσεων. Χρόνος απασχόλησης που έχει διανυθεί από
την πρώτη ηµέρα στα προγράµµατα αυτά αποτελεί πραγ-
µατικό χρόνο ασφάλισης.

2. Ο τρόπος καταβολής των ανωτέρω ασφαλιστικών ο-
φειλών ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλί-
ου του οικείου φορέα.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 5
Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία

1. Ειδικός Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθε-
ωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή ελεγκτής των Περιφε-
ρειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή αρµόδιος υ-
πάλληλος του ΕΦΚΑ που διαπιστώνει τη µη αναγραφή
εργαζοµένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τη-
ρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει στον εργοδότη πρό-
στιµο ποσού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ
για κάθε αδήλωτο εργαζόµενο, κατά δέσµια αρµοδιότη-

τα, χωρίς προηγούµενη πρόσκλησή του για παροχή εξη-
γήσεων.

2. Ειδικός Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία ή Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Ερ-
γασία που, κατά τη διερεύνηση των αιτιών εργατικού α-
τυχήµατος, διαπιστώνει τη µη αναγραφή εργαζοµένου
σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον
εργοδότη, επιβάλλει στον εργοδότη το πρόστιµο που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 για κάθε αδήλωτο εργα-
ζόµενο, κατά δέσµια αρµοδιότητα, χωρίς προηγούµενη
πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων. 

3. Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία
διαπιστώνεται εντός τριών (3) ετών από τον πρώτο έλεγ-
χο, το πρόστιµο της παραγράφου 1, ανά εργαζόµενο, ε-
πιβάλλεται προσαυξηµένο ως εξής:
α) κατά 100% για την πρώτη µετά την αρχική παράβα-

ση και
β) κατά 200% για κάθε µεταγενέστερη παράβαση από

αυτήν της περίπτωσης α΄, που διαπιστώνεται σε έλεγχο
διενεργούµενο σε διαφορετική ηµεροµηνία.

4. Σε κάθε παράβαση του παρόντος άρθρου τεκµαίρε-
ται ότι η σχέση εργασίας διήρκησε τρεις (3) µήνες, εκτός
εάν ο εργοδότης ή ο εργαζόµενος αποδείξουν διαφορε-
τικά. Με πράξη του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα κατα-
λογίζονται, άνευ ετέρου και αναδροµικά από την ηµερο-
µηνία του ελέγχου, σε βάρος του εργοδότη το σύνολο
των προβλεπόµενων κατά περίπτωση ασφαλιστικών ει-
σφορών. Ως βάση υπολογισµού των εισφορών λαµβάνε-
ται ο κατώτατος µισθός ή το κατώτατο ηµεροµίσθιο. 

5. Οι διοικητικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου επι-
βάλλονται πλέον των λοιπών κυρώσεων που προβλέπο-
νται από την κείµενη νοµοθεσία.

Άρθρο 6
Δικαίωµα και προϋποθέσεις έκπτωσης

1. Αν, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµέ-
ρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη
του εργαζοµένου ή των εργαζοµένων που διαπιστώθη-
καν ως αδήλωτοι µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας
πλήρους απασχόλησης, το πρόστιµο της παραγράφου 1
του άρθρου 5 µειώνεται ως εξής: 
α) στο ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, σε περί-

πτωση πρόσληψης µε σύµβαση εργασίας διάρκειας του-
λάχιστον τριών (3) µηνών, 
β) στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε περί-

πτωση πρόσληψης µε σύµβαση εργασίας διάρκειας του-
λάχιστον έξι (6) µηνών, και
γ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε περί-

πτωση πρόσληψης µε σύµβαση εργασίας διάρκειας του-
λάχιστον ενός (1) έτους.

2. Στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών, όπως αυτές ο-
ρίζονται στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2
του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), εφόσον ο χρόνος
λειτουργίας της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης δεν ε-
παρκεί για τη συµπλήρωση του ελάχιστα απαιτούµενου
χρόνου απασχόλησης των περιπτώσεων α΄ και β΄ της
παραγράφου 1, ο εργοδότης µπορεί να προβεί σε κατά-
τµηση της σύµβασης ορισµένου χρόνου κατά την περίο-
δο λειτουργίας στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος και
κατά την επόµενη περίοδο λειτουργίας. Διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας περί υποχρέωσης επαναπρόσλη-
ψης εργαζοµένων εποχικών επιχειρήσεων εξακολου-
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θούν να ισχύουν.
3. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε µείωση

του προσωπικού από την ηµεροµηνία και ώρα του ελέγ-
χου και καθ' όλη τη διάρκεια των περιόδων της παραγρά-
φου 1, κατά περίπτωση. 

4. Ως µείωση του προσωπικού, κατά την έννοια της πα-
ραγράφου 3, θεωρείται: 
α) η µείωση του αριθµού των εργαζοµένων της επιχεί-

ρησης ή εκµετάλλευσης σε αριθµό µικρότερο από τον α-
ριθµό των εργαζοµένων που απασχολούνταν κατά την η-
µεροµηνία και ώρα του ελέγχου, προσαυξηµένο κατά
τον αριθµό των εργαζοµένων που προσέλαβε ο εργοδό-
της, προκειµένου να τύχει της έκπτωσης, 
β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης των εργα-

ζοµένων από πλήρη σε µερική ή εκ περιτροπής απασχό-
ληση, 
γ) η θέση εργαζοµένων σε διαθεσιµότητα, 
δ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται µε πρωτοβουλία

του εργοδότη, µέσω προγραµµάτων παροχής κινήτρων
εθελούσιας εξόδου, και 
ε) η οικειοθελής αποχώρηση εργαζοµένου.
Αν µειωθεί το προσωπικό, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις

α΄, δ΄ και ε΄, ο εργοδότης υποχρεούται, εντός δεκαπέ-
ντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που ε-
πήλθε η µείωση, να προβεί σε νέα πρόσληψη µε τους ίδι-
ους όρους εργασίας, ώστε να διατηρηθεί σταθερός ο α-
ριθµός των εργαζοµένων της επιχείρησης ή εκµετάλλευ-
σης. Το διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία
µείωσης του προσωπικού έως αυτήν της νέας πρόσλη-
ψης, προσαυξάνει την ελάχιστη περίοδο κατά την οποία
ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε µείωση προ-
σωπικού.

5. Στην έννοια της µείωσης του προσωπικού της παρα-
γράφου 3 δεν περιλαµβάνονται: 
α) η συνταξιοδότηση εργαζοµένου, 
β) η λήξη σύµβασης ορισµένου χρόνου που είχε συνα-

φθεί πριν από την ηµεροµηνία του ελέγχου, λόγω παρό-
δου της συµφωνηθείσας διάρκειας, 
γ) η καταγγελία της σύµβασης εργασίας ύστερα από

την υποβολή µήνυσης του εργοδότη κατά εργαζοµένου
για αξιόποινη πράξη που τέλεσε κατά την άσκηση της
εργασίας του, 
δ) η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζοµένου, και 
ε) η αδυναµία ανανέωσης της άδειας διαµονής και

πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπού εργαζοµέ-
νου. 

6. Το δικαίωµα έκπτωσης του παρόντος άρθρου παρέ-
χεται εφόσον ο εργοδότης αποδεχθεί το πρόστιµο και
παραιτηθεί από την άσκηση των προβλεπόµενων ένδι-
κων βοηθηµάτων. Δικαίωµα έκπτωσης δεν παρέχεται ό-
ταν ο εργοδότης είναι υπότροπος, σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 5. 

7. Σε περίπτωση µείωσης του προσωπικού, κατά παρά-
βαση των διατάξεων του παρόντος, βεβαιώνεται σε βά-
ρος του εργοδότη για κάθε αδήλωτο εργαζόµενο, κατά
δέσµια αρµοδιότητα, χωρίς προηγούµενη πρόσκλησή
του για παροχή εξηγήσεων, το υπολειπόµενο του αρχι-
κού προστίµου ποσό.

Άρθρο 7
Άπαξ καταβολή προστίµου

Αν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και του
ΕΦΚΑ επιβληθούν σε µία επιχείρηση, εκµετάλλευση ή

άλλη εργασία περισσότερα από ένα πρόστιµα για αδή-
λωτη εργασία του ίδιου εργαζοµένου, που προκύπτουν
από έλεγχο κατά τη διάρκεια της ίδιας ηµέρας, η κατα-
βολή του προστίµου γίνεται άπαξ βάσει της πράξης επι-
βολής προστίµου που κοινοποιήθηκε πρώτη στον εργο-
δότη. 

Άρθρο 8
Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται η
διαδικασία επιβολής των προβλεπόµενων διοικητικών
κυρώσεων, η διαδικασία για την παροχή του δικαιώµατος
έκπτωσης, η προθεσµία για την εµπρόθεσµη καταβολή
του µειωµένου προστίµου σε περίπτωση χορήγησης έκ-
πτωσης, ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου τήρησης των
προϋποθέσεων χορήγησης της έκπτωσης, καθώς και κά-
θε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος Κεφαλαίου. 

2. Η ισχύς των άρθρων 5 έως 7 αρχίζει από την έκδοση
της απόφασης της παραγράφου 1. 

3. Από την έναρξη ισχύος των άρθρων 5 έως 7, σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 2, καταργείται το άρθρο 1 της
υπ’ αριθµ. 27397/122/19.8.2013 υπουργικής απόφασης
(Β΄ 2062) και η υπ’ αριθµ. Φ.11321/11115/802/2.6.2014
(Β΄1551) υπουργική απόφαση και οποιαδήποτε αναφορά
στις κείµενες διατάξεις στις περί αδήλωτης εργασίας
ρυθµίσεις και κυρώσεις των υπουργικών αυτών αποφά-
σεων νοείται ως αναφορά στις διατάξεις των άρθρων 5
έως 7 του παρόντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 9
Ευθύνη αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου 

έναντι των εργαζοµένων

1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αναθέτει, στο
πλαίσιο της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας, την ε-
κτέλεση έργου ή τµήµατος έργου (αναθέτων) σε άλλο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (εργολάβο) ευθύνεται εις ο-
λόκληρον και αλληλεγγύως µε τον εργολάβο έναντι των
εργαζοµένων του τελευταίου για την καταβολή των ο-
φειλόµενων αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών, καθώς
και των τυχόν οφειλόµενων αποζηµιώσεων απόλυσης. 
Η ανωτέρω ευθύνη περιορίζεται στα δικαιώµατα των

εργαζοµένων που απορρέουν από τη συµβατική σχέση
µεταξύ του αναθέτοντα και του εργολάβου για το συγκε-
κριµένο έργο ή τµήµα έργου.
Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου ή

τµήµατος του έργου από τον εργολάβο σε υπεργολάβο,
η εις ολόκληρον και αλληλέγγυα ευθύνη αφορά τον ανα-
θέτοντα, τον εργολάβο και τον υπεργολάβο, υπό την ε-
πιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου.

2. Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή
τµήµατος του έργου σε υπεργολάβο, ο οποίος θα απα-
σχολήσει προσωπικό για την εκτέλεσή του, υποχρεούται
άµεσα να ενηµερώνει εγγράφως τον αναθέτοντα. 

3. Στη σύµβαση ανάθεσης έργου ή τµήµατος του έρ-
γου περιλαµβάνεται ειδικός όρος για την υποχρέωση τή-
ρησης από τον εργολάβο των διατάξεων της εργατικής
και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, της νοµοθεσίας για την υ-
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γεία και ασφάλεια των εργαζοµένων, καθώς και της νο-
µοθεσίας για την πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύ-
νου. 
Ο ίδιος ειδικός όρος περιλαµβάνεται και στη σύµβαση

που συνάπτει ο εργολάβος µε τον υπεργολάβο. 
4. Ο εργολάβος υποχρεούται να αποστέλλει κάθε µή-

να στον αναθέτοντα αποδείξεις καταβολής των αποδο-
χών και των τυχόν οφειλόµενων αποζηµιώσεων απόλυ-
σης και βεβαιώσεις καταβολής των ασφαλιστικών εισφο-
ρών των εργαζοµένων του, καθώς και των εργαζοµένων
του υπεργολάβου σε περίπτωση υπεργολαβίας. 
Την υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου έχει και ο

υπεργολάβος έναντι του εργολάβου. 
5. Ο αναθέτων διατηρεί το δικαίωµα αναγωγής, σύµ-

φωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ιδίως εάν επέδειξε τη
δέουσα επιµέλεια ως προς την εκπλήρωση των υποχρε-
ώσεων του εργολάβου και του τυχόν υπεργολάβου προς
τους εργαζοµένους τους. Δέουσα επιµέλεια θεωρείται
ότι υπάρχει, ιδίως όταν ο αναθέτων σωρευτικά:
α) αξιώνει από τον εργολάβο, σύµφωνα µε την παρά-

γραφο 4, την αποστολή των µηνιαίων αποδείξεων κατα-
βολής των αποδοχών και των τυχόν οφειλόµενων απο-
ζηµιώσεων απόλυσης, καθώς και των µηνιαίων βεβαιώ-
σεων καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των εργα-
ζοµένων του εργολάβου και του τυχόν υπεργολάβου,
β) αποστέλλει εξώδικη δήλωση στον εργολάβο και τον

τυχόν υπεργολάβο αµέσως µετά τη διαπίστωση της πα-
ράβασης των υποχρεώσεών τους έναντι των εργαζοµέ-
νων τους ή της µη τήρησης της υποχρέωσης της περί-
πτωσης α΄, καλώντας τους να συµµορφωθούν εντός δε-
καπέντε (15) ηµερών, και
γ) καταγγέλλει τη σύµβαση µε τον εργολάβο αµέσως

µετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας των δεκα-
πέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της εξώδικης
δήλωσης της περίπτωσης β΄. 
Δικαίωµα αναγωγής, υπό τους ίδιους όρους, έχει και ο

εργολάβος έναντι του υπεργολάβου.
6. α) Ο εργολάβος ή και ο υπεργολάβος υποχρεούνται

να αναγράφουν τα στοιχεία του αναθέτοντα ή του εργο-
λάβου, αντίστοιχα, στον πίνακα προσωπικού που υπο-
βάλλουν στο Σ.ΕΠ.Ε., για κάθε εργαζόµενο που απασχο-
λούν εκτός της έδρας της επιχείρησής τους. Ο εργολά-
βος ή και ο υπεργολάβος, που απασχολούν εργαζόµε-
νους σε δύο ή περισσότερα έργα, υποχρεούνται να ανα-
γράφουν στον πίνακα προσωπικού το ωράριο απασχόλη-
σης των εργαζοµένων σε κάθε έργο χωριστά, καθώς και
τα στοιχεία καθενός αναθέτοντα ή εργολάβου, αντίστοι-
χα. 
β) Ο εργολάβος ή και ο υπεργολάβος υποχρεούνται να

εφοδιάζουν τους εργαζοµένους µε αντίγραφο ή από-
σπασµα του πίνακα προσωπικού, όταν εργάζονται εκτός
της έδρας της επιχείρησής τους. 
γ) Όταν οι εργαζόµενοι του εργολάβου ή και του υ-

περγολάβου εργάζονται στις εγκαταστάσεις του αναθέ-
τοντα, ο τελευταίος αναρτά στο χώρο εργασίας αντίγρα-
φο του πίνακα προσωπικού της περίπτωσης β΄. 
Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων της πα-

ρούσας παραγράφου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 3996/2011 (Α΄ 170). 

7. Αν η εργασία παρέχεται στις εγκαταστάσεις της επι-
χείρησης ή της εκµετάλλευσης του αναθέτοντα, ο τε-
λευταίος υποχρεούται από κοινού µε τον εργολάβο ή και
τον υπεργολάβο να τηρεί, σύµφωνα µε τις κείµενες δια-
τάξεις, τα µέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ευ-

θυνόµενος εις ολόκληρον και αλληλεγγύως µε τον ερ-
γολάβο ή και τον υπεργολάβο για την ικανοποίηση των
αξιώσεων των εργαζοµένων που απορρέουν από τις εν
λόγω διατάξεις, καθώς και από τις διατάξεις για το εργα-
τικό ατύχηµα. 

8. Η εις ολόκληρον και αλληλέγγυα ευθύνη της παρα-
γράφου 1 ισχύει για τρία (3) έτη από τη λήξη της σύµβα-
σης µεταξύ αναθέτοντα και εργολάβου. 

9. Οποιαδήποτε συµφωνία των µερών που αποκλείει ή
περιορίζει τα δικαιώµατα των εργαζοµένων από το πα-
ρόν άρθρο είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

10. Ειδικότερες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ε-
φόσον δεν είναι αντίθετες µε τις διατάξεις του παρό-
ντος, εξακολουθούν να ισχύουν. 

11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζο-
νται στις δηµόσιες συµβάσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

12. Οι διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρµογή
των παραγράφων 1 και 7 του παρόντος άρθρου υπάγο-
νται στους κανόνες και τη διαδικασία εκδίκασης που ι-
σχύουν για τις εργατικές διαφορές του άρθρου 614 α-
ριθµ. 3 ΚΠολΔ.

Άρθρο 10
Πρακτική άσκηση και µαθητεία

1. O εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληρο-
φοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» τους µαθητευόµενους,
σπουδαστές και φοιτητές που πραγµατοποιούν πρακτική
άσκηση ή µαθητεία, καθώς και κάθε µεταβολή αυτής,
πριν από την έναρξη πραγµατοποίησής της.

2. Ο συνολικός αριθµός των µαθητευόµενων, σπουδα-
στών και φοιτητών που πραγµατοποιούν πρακτική άσκη-
ση ή µαθητεία σε τουριστικές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3667/2008 (Α΄ 114),
της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και
της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125) και
των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κοινών υπουργικών απο-
φάσεων, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ποσοστό δεκαε-
πτά τοις εκατό (17%) του συνολικού προσωπικού κάθε ε-
πιχείρησης ή εκµετάλλευσης και σε κάθε περίπτωση τα
σαράντα (40) άτοµα.

3. Αρµόδιο για τον έλεγχο της εφαρµογής των διατά-
ξεων του παρόντος είναι το Σ.ΕΠ.Ε., το οποίο επιβάλλει
κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 3996/2011
(Α΄ 170) και τις κείµενες διατάξεις περί αδήλωτης εργα-
σίας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η
διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιού-
νται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρ-
µογή του παρόντος άρθρου.

5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δηµο-
σίευση της απόφασης της παραγράφου 4.

Άρθρο 11
Μέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης της θερµικής 

καταπόνησης των εργαζοµένων

Στο άρθρο 73 του Κώδικα νόµων για την υγεία και α-
σφάλεια των εργαζοµένων, που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄ 84), προστίθεται παράγρα-
φος 4 ως εξής:

«4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από
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γνωµοδότηση του Συµβουλίου Υγείας και Ασφάλειας
των Εργαζοµένων, δύναται να εξειδικεύονται οι προβλέ-
ψεις του παρόντος Κώδικα ή και να προσδιορίζονται πέ-
ραν αυτών ειδικότερα ζητήµατα πρόληψης και αντιµετώ-
πισης της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων κατά
το θέρος. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται ιδίως η
διαδικασία και η µέθοδος προσδιορισµού των φυσικών
µεγεθών που σχετίζονται µε τη θερµική καταπόνηση, ό-
πως η θερµοκρασία και η υγρασία, το είδος εργασιών και
οι κατηγορίες εργαζοµένων που εκτίθενται σε υψηλή
θερµική καταπόνηση, τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα
που πρέπει να λαµβάνονται, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια.»

Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88)

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 80 του
ν. 4144/2013 (Α΄ 88) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Όταν διαπιστώνεται από τα αρµόδια ελεγκτικά όρ-
γανα αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή
της οργάνωσης του χρόνου εργασίας χωρίς αυτή να έχει
καταχωρηθεί, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄, πριν από
την έναρξη πραγµατοποίησής της, επιβάλλονται µε πρά-
ξη του αρµοδίου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώ-
σεις, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011.
Για κάθε εργαζόµενο, για τον οποίο διαπιστώνεται από
τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα απασχόληση σε υπερωρία
ή υπερεργασία χωρίς αυτή να έχει καταχωρηθεί πριν α-
πό την έναρξη πραγµατοποίησής της, σύµφωνα µε την
περίπτωση α΄, επιβάλλονται µε πράξη του αρµοδίου ορ-
γάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις σύµφωνα µε τα
άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011.»

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ 

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Άρθρο 13
Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

1. Υπό επιτροπεία, κατά τις διατάξεις του παρόντος
Μέρους, τίθεται ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής ηλικίας κάτω
των 18 ετών, ο οποίος φθάνει στο ελληνικό έδαφος, χω-
ρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί, σύµφωνα
µε την ελληνική νοµοθεσία, τη γονική του µέριµνα ή την
επιµέλειά του ή χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο συγ-
γενή που ασκεί στην πράξη τη φροντίδα του και για όσο
χρόνο η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν έχει ανατε-
θεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο σύµφωνα µε το νόµο.

2. Για την εφαρµογή του παρόντος Μέρους ισχύουν οι
ακόλουθοι ορισµοί: 
α) Αρµόδια αρχή για την προστασία των ασυνόδευτων

ανηλίκων και των χωρισµένων ανηλίκων ορίζεται η Γενι-
κή Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.
β) Ασυνόδευτος ανήλικος είναι ο ανήλικος, ο οποίος

φθάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από πρόσω-
πο που ασκεί, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, τη
γονική του µέριµνα ή την επιµέλειά του ή χωρίς να συνο-

δεύεται από ενήλικο συγγενή που ασκεί στην πράξη τη
φροντίδα του και για όσο χρόνο η άσκηση των καθηκό-
ντων αυτών δεν έχει ανατεθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο,
σύµφωνα µε το νόµο. Στον ορισµό αυτό περιλαµβάνεται
και ο ανήλικος που παύει να συνοδεύεται µετά την είσο-
δό του στην Ελλάδα.
γ) Χωρισµένος από την οικογένειά του ανήλικος ή χω-

ρισµένος ανήλικος είναι ο ανήλικος ο οποίος φθάνει
στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που
ασκεί τη γονική του µέριµνα ή επιµέλεια, σύµφωνα µε
την ελληνική νοµοθεσία ή χωρίς να συνοδεύεται από άλ-
λο πρόσωπο στο οποίο αυτή έχει ανατεθεί σύµφωνα µε
το νόµο, αλλά συνοδεύεται από ενήλικο συγγενή που α-
σκεί στην πράξη τη φροντίδα του.
δ) Φορέας παραποµπής είναι κάθε δηµόσια αρχή και υ-

πηρεσία, ιδιωτικός φορέας ή διεθνής οργανισµός, που ε-
ντοπίζει ανήλικο των περιπτώσεων β΄ και γ΄, όπως ιδίως
η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η Υπηρεσία Α-
σύλου και η Ελληνική Αστυνοµία.

3. Στον ορισµό του ασυνόδευτου ανηλίκου κατά την
έννοια των διατάξεων του παρόντος νοείται ο ανήλικος
που εγκαταλείπεται ασυνόδευτος µετά την είσοδό του
στην Ελλάδα και ο χωρισµένος από την οικογένειά του
ανήλικος ή χωρισµένος ανήλικος της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 2.

Άρθρο 14
Όργανα της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων

Όργανα της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων είναι
ο εισαγγελέας ανηλίκων ή όπου δεν υπάρχει, ο κατά τό-
πον αρµόδιος εισαγγελέας Πρωτοδικών, ο επίτροπος α-
συνόδευτου ανηλίκου και το Εποπτικό Συµβούλιο Επι-
τροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του άρθρου 19. 

Άρθρο 15
Αρµοδιότητες του Εισαγγελέα

Προκειµένου περί ασυνόδευτων ανηλίκων, οι αρµοδιό-
τητες του δικαστηρίου κατά τα άρθρα 1589 έως 1654 ΑΚ
ασκούνται από τον κατά τόπον αρµόδιο εισαγγελέα ανη-
λίκων και, όπου δεν υπάρχει, από τον κατά τόπον αρµό-
διο εισαγγελέα Πρωτοδικών. Ειδικά για τις περιπτώσεις
άρσης της διαφωνίας µεταξύ του επιτρόπου ασυνόδευ-
των ανηλίκων και του Εποπτικού Συµβουλίου Επιτροπεί-
ας Ασυνόδευτων Ανηλίκων αποφασίζει ο αρµόδιος κατά
τόπον εισαγγελέας ανηλίκων και, όπου δεν υπάρχει, ο
κατά τόπον αρµόδιος εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Άρθρο 16
Διορισµός επιτρόπου ασυνόδευτων ανηλίκων

1. Προκειµένου περί ασυνόδευτων ανηλίκων οι φορείς
παραποµπής ενηµερώνουν άµεσα και δίχως καθυστέρη-
ση τον αρµόδιο εισαγγελέα, ο οποίος ενεργεί ως προ-
σωρινός επίτροπος, και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Ο εισαγγελέας, ενεργώντας ως
προσωρινός επίτροπος και µέχρι το διορισµό επιτρόπου,
µεριµνά για την άµεση ανάθεση της νοµικής εκπροσώπη-
σης του ασυνόδευτου ανηλίκου σε κατάλληλο φυσικό
πρόσωπο, ώστε το τελευταίο να προβεί στις απαραίτη-
τες ενέργειες, ιδίως σε αυτές που προβλέπονται στο άρ-
θρο 44 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51). 

2. Ο αρµόδιος εισαγγελέας διορίζει τον επίτροπο του
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ασυνόδευτου ανηλίκου στο συντοµότερο δυνατό χρόνο.
Αν δεν βρίσκεται κατάλληλο φυσικό πρόσωπο για να διο-
ριστεί επίτροπος, σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρ-
θρου 1592 ΑΚ, η επιτροπεία του ανηλίκου ανατίθεται σε
επαγγελµατία επίτροπο που υποδεικνύει το ΕΚΚΑ. Η
διάταξη του άρθρου 1600 ΑΚ δεν εφαρµόζεται κατά την
επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων.

3. Συγχρόνως, ο αρµόδιος εισαγγελέας αναθέτει τα
έργα του εποπτικού συµβουλίου στο Εποπτικό Συµβού-
λιο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, ανεξάρτητα α-
πό το αν διορίστηκε ως επίτροπος του ασυνόδευτου α-
νηλίκου επαγγελµατίας επίτροπος ή άλλο πρόσωπο,
σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 1592 ΑΚ. 

4. Ο διορισµός του επιτρόπου ασυνόδευτου ανηλίκου
καταχωρίζεται σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο που τηρείται στη
γραµµατεία της εισαγγελίας Πρωτοδικών. Η γραµµατεία
της εισαγγελίας ενηµερώνει µε κάθε πρόσφορο µέσο
τον επίτροπο και το ΕΚΚΑ για το διορισµό. Το ΕΚΚΑ ενη-
µερώνει το φορέα παραποµπής για το διορισµό του επι-
τρόπου και ο φορέας παραποµπής ενηµερώνει άµεσα
τον ανήλικο σε γλώσσα που κατανοεί.

5. Οι διαδικασίες του παρόντος άρθρου οφείλουν να
διενεργούνται δίχως καθυστέρηση, στο συντοµότερο
δυνατό χρόνο.

Άρθρο 17
Διορισµός υπό όρους και αντικατάσταση 

επαγγελµατία επιτρόπου

1. Ο διορισµός του επαγγελµατία επιτρόπου γίνεται
πάντοτε υπό την επιφύλαξη αντικατάστασής του, µε
πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα, σύµφωνα µε το άρθρο
1597 ΑΚ, είτε από άλλον επαγγελµατία επίτροπο σε πε-
ρίπτωση που αλλάξει ο τόπος διαµονής του ασυνόδευ-
του ανηλίκου, είτε από συγγενή ή από άλλο κατάλληλο
φυσικό πρόσωπο, κατά την έννοια της περίπτωσης 3 του
άρθρου 1592 ΑΚ. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αρχικώς
διορισµένος επίτροπος µεριµνά εγκαίρως και οπωσδήπο-
τε πριν από την αναχώρηση του ανηλίκου, ώστε να ειδο-
ποιηθούν τόσο ο αρµόδιος εισαγγελέας του νέου τόπου
διαµονής του ασυνόδευτου ανηλίκου όσο και το ΕΚΚΑ,
προκειµένου να προβούν στο διορισµό νέου επιτρόπου.
Την αντικατάσταση του επιτρόπου δύναται να ζητήσει
και ο ίδιος ο ανήλικος µε αίτηµά του. 

2. Ο διορισµός νέου επιτρόπου συνεπάγεται την αυτο-
δίκαιη παύση του προηγούµενου από τα καθήκοντά του.
Με επιµέλεια της εισαγγελίας του νέου τόπου διαµονής,
ενηµερώνονται µε κάθε πρόσφορο µέσο ο προηγούµε-
νος επίτροπος, ο εισαγγελέας του προηγούµενου τόπου
διαµονής και το ΕΚΚΑ για το νέο διορισµό.

3. Στην εξαιρετική περίπτωση, κατά την οποία το συµ-
φέρον του ασυνόδευτου ανηλίκου επιβάλλει την αλλαγή
του τόπου διαµονής του και στο νέο τόπο διαµονής δεν
ανευρίσκεται εγκαίρως επαγγελµατίας επίτροπος ή άλ-
λο κατάλληλο φυσικό πρόσωπο κατά την έννοια της πε-
ρίπτωσης 3 του άρθρου 1592 ΑΚ, ορίζεται ως προσωρι-
νός επίτροπος του ανηλίκου ο εισαγγελέας ανηλίκων ή
όπου δεν υπάρχει, ο κατά τόπον αρµόδιος εισαγγελέας
Πρωτοδικών και επέρχεται η αυτοδίκαιη παύση του
προηγούµενου από τα καθήκοντά του.

Άρθρο 18
Αρµοδιότητες του επαγγελµατία επιτρόπου

1. Ο επαγγελµατίας επίτροπος ασυνόδευτων ανηλί-
κων ασκεί τις αρµοδιότητες της παραγράφου 2 στην έ-
κταση και υπό τους όρους που αναφέρονται ειδικότερα
στη σύµβαση που συνάπτει µε το ΕΚΚΑ.

2. Ο επίτροπος ασυνόδευτων ανηλίκων ασκεί ιδίως τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Μεριµνά για την κάλυψη καθηµερινών βασικών ανα-

γκών επιβίωσης, δηλαδή τη διατροφή του ανηλίκου µέ-
σω παραποµπής σε φορείς που παρέχουν γεύµατα σε
καθηµερινή βάση, τη στέγαση µέσω κατάθεσης αιτήµα-
τος φιλοξενίας σε δοµή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλί-
κων του ΕΚΚΑ και την παρακολούθηση του σχετικού αι-
τήµατος. 
β) Εκπροσωπεί και συνδράµει τον ανήλικο σε όλες τις

δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες, ιδίως στη διαδι-
κασία ασύλου, οικογενειακής επανένωσης, επιστροφής
και χορήγησης άδειας παραµονής. Ο επίτροπος ασυνό-
δευτων ανηλίκων θεωρείται και εκπρόσωπος ασυνόδευ-
των ανηλίκων, κατά τις διατάξεις του ν. 4375/2016.
γ) Συνεπικουρεί τον ανήλικο ενώπιον των Μονάδων Υ-

γείας κατά την παροχή υγειονοµικής φροντίδας.
δ) Δύναται να υποβάλει αίτηση ασύλου ή χορήγησης

άδειας παραµονής για λογαριασµό του ανηλίκου, λαµβά-
νοντας υπόψη την επιθυµία του ανάλογα µε την ωριµό-
τητά του. Ο ανήλικος άνω των δεκαπέντε (15) ετών δύ-
ναται να υποβάλει ο ίδιος αίτηση ασύλου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 36 και 45 του ν. 4375/2016.
ε) Ασκεί τα προβλεπόµενα ένδικα µέσα και βοηθήµατα

κατά διοικητικών ή δικαστικών αποφάσεων που αφορούν
τον ανήλικο, καθώς και διοικητικές προσφυγές δια του
πληρεξουσίου δικηγόρου.
στ) Μεριµνά για την προστασία του ανηλίκου κατά την

παραµονή του στη χώρα και κατά τη διαδικασία επιστρο-
φής του στη χώρα καταγωγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3907/2011 (Α΄ 7).
ζ) Μεριµνά για τη διασφάλιση δωρεάν νοµικής συν-

δροµής και διερµηνείας προς τον ανήλικο.
η) Μεριµνά για τη διασφάλιση ψυχολογικής υποστήρι-

ξης και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης προς τον ανή-
λικο.
θ) Μεριµνά για την εκπαίδευση και µόρφωση του ανη-

λίκου. Ενδεικτικά, φροντίζει για την εγγραφή του ανηλί-
κου στην τυπική ή µη τυπική εκπαίδευση, για την εκµάθη-
ση της ελληνικής, της µητρικής γλώσσας, ξένων γλωσ-
σών κ.λπ..
ι) Μεριµνά για τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών

υποδοχής και φιλοξενίας.
ια) Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου

για την ανάθεση της πραγµατικής φροντίδας του ανηλί-
κου σε κατάλληλη οικογένεια (ανάδοχη οικογένεια),
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ιβ) Μεριµνά για το σεβασµό και την ελεύθερη έκφραση

και ανάπτυξη των πολιτικών, φιλοσοφικών και θρησκευ-
τικών πεποιθήσεων του ανηλίκου.
ιγ) Μεριµνά για την ανεύρεση της οικογένειας του α-

νηλίκου και την επανένωσή του µε αυτήν, εφόσον συνά-
δει µε το βέλτιστο συµφέρον του.
ιδ) Είναι σε επικοινωνία µε τις αρµόδιες αρχές για κά-
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θε διαδικασία που αφορά τον ανήλικο, µε εκπρόσωπο
του κέντρου φιλοξενίας του ή µε τους αναδόχους του α-
νηλίκου, µε τον κατά τόπο αρµόδιο Εισαγγελέα, µε τον
νοµικό εκπρόσωπο του ανηλίκου, µε φορείς της κοινω-
νίας των πολιτών, καθώς και µε διεθνείς οργανισµούς
για κάθε ζήτηµα που αφορά τον ανήλικο.
ιε) Διατηρεί τακτική επικοινωνία µε τον ανήλικο, του-

λάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, και µεριµνά για την α-
νάπτυξη σχέσης εµπιστοσύνης µε τον ανήλικο και την
κατανόηση των αναγκών και των στόχων του.
ιστ) Ενηµερώνει τον ανήλικο σε απλή και φιλική προς

αυτόν γλώσσα, την οποία κατανοεί, για τις δικαστικές
και διοικητικές διαδικασίες και για όλες τις υποθέσεις
που τον αφορούν. Ο επίτροπος συνεργάζεται µε τον νο-
µικό συµπαραστάτη του ασυνόδευτου ανηλίκου. Επίσης,
διασφαλίζει τη δυνατότητα του ανηλίκου να συµµετέχει
ουσιαστικά σε όλες τις αποφάσεις που τον αφορούν.
ιζ) Μεριµνά ώστε ο ανήλικος να επωφεληθεί από κάθε

κοινωνική παροχή.
ιη) Επιλαµβάνεται αµέσως σε επείγουσες περιπτώσεις

που αφορούν τον ανήλικο ευθύς µόλις ειδοποιηθεί από
οποιαδήποτε αρµόδια αρχή ή τρίτο ή και τον ίδιο τον α-
νήλικο.
ιθ) Συµπεριφέρεται στον ασυνόδευτο ανήλικο µε στορ-

γή και σεβασµό, χωρίς καµία διάκριση λόγω φυλής, χρώ-
µατος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών
καταβολών, κοινωνικής προέλευσης, θρησκευτικών, πο-
λιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, σεξουαλικού
προσανατολισµού, ταυτότητας φύλου ή χαρακτηριστι-
κών φύλου.
κ) Ενηµερώνεται και ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµε-

να στην υπ’ αριθµ. 1982/15.2.2016 κοινή υπουργική από-
φαση (Β΄ 335), σε περίπτωση κίνησης διαδικασιών διαπί-
στωσης ανηλικότητας.
κα) Μεριµνά για την επικοινωνία του τέκνου µε τη φυ-

σική του οικογένεια.

Άρθρο 19
Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Εποπτικού 

Συµβουλίου Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εποπτικό Συµ-
βούλιο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων αποτελού-
µενο από τρία (3) µέλη που διορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης.

2. Μέλη του Εποπτικού Συµβουλίου Επαγγελµατικής
Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ορίζονται:
α) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Ασυνόδευτων Ανη-

λίκων της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογέ-
νειας της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή του τον Προϊστάµενο του
Τµήµατος Αναδοχής και Υιοθεσίας. 
β) Ο Πρόεδρος του ΕΚΚΑ ή άλλο µέλος του Διοικητι-

κού Συµβουλίου του ΕΚΚΑ που υποδεικνύεται από τον
Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του.
γ) Ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ατ-

τικής ή άλλο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του που
υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή
του.
Χρέη γραµµατέα του Συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος

του ΕΚΚΑ που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του
ΕΚΚΑ. 

3. Η θητεία των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου Επι-
τροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων είναι διετής. 

4. Το Συµβούλιο συνεδριάζει εντός του κανονικού ω-
ραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΕΚΚΑ ή σε χρό-
νο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κτί-
ριο, που στεγάζονται υπηρεσίες αυτού, που θα ορίζει ο
Πρόεδρός του. Στα µέλη του δεν καταβάλλεται καµία α-
ποζηµίωση. 

5. Στις αρµοδιότητες του Εποπτικού Συµβουλίου συ-
µπεριλαµβάνεται η αξιολόγηση και ο καθορισµός του
βέλτιστου συµφέροντος, ύστερα από την υποβολή αιτιο-
λογηµένης πρότασης του επιτρόπου, σε περιπτώσεις
που επίκειται η λήψη σοβαρών αποφάσεων για το µέλ-
λον του ασυνόδευτου ανήλικου, όπως ιδίως σε θέµατα
που άπτονται σοβαρών µη επειγόντων προβληµάτων υ-
γείας (όπως πιθανή µετάβαση ή εγκατάσταση στο εξω-
τερικό), αναπηρίας, θρησκευτικών πεποιθήσεων, µεταβο-
λής αστικής κατάστασης, σε περίπτωση που υπάρχει υ-
πόνοια για κακοποίηση, παραµέληση ή εκµετάλλευση
του ανηλίκου που λαµβάνει χώρα στο κέντρο φιλοξενίας
ή ασκείται από συγγενή του που έχει αναλάβει την πραγ-
µατική φροντίδα, σε περίπτωση µετεγκατάστασης, σε
περιπτώσεις αµφιβολίας για το κατά πόσο η οικογενεια-
κή επανένωση συνάδει µε το βέλτιστο συµφέρον του
παιδιού, σε περίπτωση οικειοθελούς επιστροφής στη χώ-
ρα καταγωγής, καθώς και σε περίπτωση σοβαρής αµφι-
βολίας ως προς την ανηλικότητα του παιδιού. 

6. Οι λεπτοµέρειες του τρόπου εργασίας, λειτουργίας
και υποβοήθησης του έργου του Εποπτικού Συµβουλίου
µε οµάδες εργασίας και κάθε άλλο σχετικό µε την εφαρ-
µογή του παρόντος ζήτηµα, καθορίζονται µε κανονισµό
λειτουργίας, που καταρτίζει το ΔΣ του ΕΚΚΑ και εγκρί-
νεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι την έκ-
δοση του ως άνω Κανονισµού, το Εποπτικό Συµβούλιο
λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικη-
τικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

Άρθρο 20
Διαβίωση του ασυνόδευτου ανηλίκου σε τρίτους

1. Ο επίτροπος ασυνόδευτου ανηλίκου εµπιστεύεται
τη διαβίωση και την πραγµατική φροντίδα του ανηλίκου
σε κατάλληλο κέντρο φιλοξενίας µετά την πράξη τοπο-
θέτησης του ΕΚΚΑ.

2. Ο επίτροπος ασυνόδευτου ανηλίκου µπορεί, µε την
άδεια του εποπτικού συµβουλίου και του αρµόδιου ει-
σαγγελέα, να εµπιστεύεται τη διαβίωση και την πραγµα-
τική φροντίδα του ανηλίκου σε κατάλληλη µονάδα ηµι-
αυτόνοµης διαβίωσης ή σε κατάλληλους αναδόχους γο-
νείς, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθε-
σίας. 

3. Εφόσον ορίστηκε επαγγελµατίας επίτροπος, η δια-
βίωση και πραγµατική φροντίδα του ανηλίκου ανατίθεται
πάντοτε σε τρίτους, υπό τις προϋποθέσεις της προηγού-
µενης παραγράφου.

4. Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, που αναλαµβάνουν
την πραγµατική φροντίδα του ανηλίκου, οφείλουν να συ-
νεργάζονται µε τον Επίτροπο προς το συµφέρον του α-
νηλίκου.
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Άρθρο 21
Αξιολόγηση και καθορισµός βέλτιστου συµφέροντος 

ασυνόδευτου ανηλίκου

1. Κάθε απόφαση οποιουδήποτε οργάνου της επιτρο-
πείας λαµβάνεται µετά από αξιολόγηση του βέλτιστου
συµφέροντος του ασυνόδευτου ανηλίκου. Η διάταξη του
άρθρου 1647 ΑΚ εφαρµόζεται και για τους ασυνόδευ-
τους ανηλίκους. Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 5
του άρθρου 19 του παρόντος, η αξιολόγηση και ο καθο-
ρισµός του βέλτιστου συµφέροντος του ανηλίκου διε-
νεργείται από το Εποπτικό Συµβούλιο Επιτροπείας Ασυ-
νόδευτων Ανηλίκων, κατόπιν υποβολής αιτιολογηµένης
πρότασης από τον επίτροπο και αφού ληφθεί προηγου-
µένως υπόψη η γνώµη του ανηλίκου, ανάλογα πάντα µε
την ηλικία και την ωριµότητά του. 

2. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 λαµβάνονται βάσει
προτύπων διαδικασιών αξιολόγησης και καθορισµού του
βέλτιστου συµφέροντος, τα οποία εκπονούνται από τη
Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του
ΕΚΚΑ και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης
των επαγγελµατιών επιτρόπων και µέρος του Κανονι-
σµού Λειτουργίας του Εποπτικού Συµβουλίου.

Άρθρο 22
Συµπληρωµατική εφαρµογή του Αστικού Κώδικα

Οι διατάξεις των άρθρων 1589 έως 1654 ΑΚ εφαρµό-
ζονται συµπληρωµατικά, µε την επιφύλαξη των διατάξε-
ων του παρόντος.

Άρθρο 23
Ευθύνη επαγγελµατία επιτρόπου

Ο επαγγελµατίας επίτροπος ευθύνεται µόνο για πρά-
ξεις ή παραλείψεις κατά παράβαση των όρων της σύµβα-
σής του, των εσωτερικών κανονισµών στους οποίους έ-
χει συνοµολογήσει και των διατάξεων του παρόντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ 
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Άρθρο 24
Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων

1. Το ΕΚΚΑ τηρεί Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων, ως
υποκατηγορία του Εθνικού Μητρώου Παιδικής Προστα-
σίας, που τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 8 του
ν. 3961/2011 (Α΄ 97), στο οποίο καταχωρούνται τα στοι-
χεία όλων των ασυνόδευτων ανηλίκων που διαβιβάζο-
νται σε αυτό από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή ή τρίτο, µε
αναφορά στην πηγή καταχώρισης και διαβίβασης κάθε
στοιχείου και µε υποχρέωση τήρησης της κείµενης νο-
µοθεσίας περί δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Στο Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων τηρούνται τα
εξής στοιχεία:
α) Ονοµατεπώνυµο ανηλίκου.
β) Φύλο.
γ) Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης.
δ) Εθνικότητα, εθνοτική καταγωγή και γλωσσικές δε-

ξιότητες.

ε) Στοιχεία των γονέων ή ασκούντων τη γονική µέρι-
µνα.
στ) Ηµεροµηνία εισόδου στη χώρα.
ζ) Ηµεροµηνία, αριθµός και φορέας ταυτοποίησης.
η) Ηµεροµηνία παραποµπής στο ΕΚΚΑ και φορέας πα-

ραποµπής. 
θ) Στοιχεία Επιτρόπου και κάθε µεταβολή του καθε-

στώτος επιτροπείας και οι λόγοι της µεταβολής.
ι) Ηµεροµηνία αναχώρησης από τη χώρα, εφόσον είναι

γνωστή, ή επιστροφής στη χώρα καταγωγής ή σε άλλη
χώρα.
ια) Άδεια παραµονής ή άλλα νοµιµοποιητικά έγγραφα. 
ιβ) Υποβολή αιτήµατος ασύλου, αριθµός υπόθεσης και

έκβαση αυτού. 
ιγ) Κέντρο φιλοξενίας ή χώρος προσωρινής τοποθέτη-

σης ή στοιχεία αναδόχου γονέα.
ιδ) Ηµεροµηνίες κατά τις οποίες παραπέµφθηκε και ει-

σήχθη στο κέντρο φιλοξενίας ο ανήλικος, ηµεροµηνία ο-
ριστικής αποχώρησης, καθώς και η αιτία αυτής.
ιε) Επίπεδο εκπαίδευσης.
ιστ) Κατάσταση υγείας, λοιπά στοιχεία κοινωνικού ι-

στορικού και τυχόν αναπηρία ή χρόνια πάθηση.
ιζ) Πρόσθετη ευαλωτότητα.
ιη) Φωτογραφία.
ιθ) Κάθε διενέργεια αξιολόγησης αναγκών του ασυνό-

δευτου ανηλίκου, τα αποτελέσµατα της έκθεσης αξιολό-
γησης και τον φορέα διενέργειας.
κ) Ο προσωπικός φάκελος του παιδιού, που περιλαµ-

βάνει τα ατοµικά σχέδια και κάθε συνοδευτικό σε αυτά
έγγραφο.

3. Όλοι οι αρµόδιοι φορείς, συµπεριλαµβανοµένου του
επαγγελµατία επιτρόπου, υποχρεούνται να ενηµερώ-
νουν άµεσα το ΕΚΚΑ για τα στοιχεία της προηγούµενης
παραγράφου κατά λόγο αρµοδιότητας και για κάθε µετα-
βολή αυτών. Η αναγραφή των στοιχείων της περίπτωσης
ιδ΄ της παραγράφου 2 γίνεται εντός σαράντα οκτώ (48)
ωρών από την παραποµπή του ανηλίκου στο Κέντρο Φι-
λοξενίας ή την οριστικοποίηση της αποχώρησης αυτού.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται
λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του Μητρώου
Ασυνόδευτων Ανηλίκων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 25
Μητρώο Επαγγελµατιών Επιτρόπων

1. Το ΕΚΚΑ τηρεί Μητρώο Επαγγελµατιών Επιτρόπων,
στο οποίο τηρούνται τα εξής στοιχεία:
α) Ονοµατεπώνυµο Επαγγελµατία Επιτρόπου.
β) Επαγγελµατική εκπαίδευση και γλωσσικές δεξιότη-

τες.
γ) Στοιχεία επικοινωνίας.
δ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.
ε) Απόφαση εγγραφής του στο Μητρώο Επαγγελµα-

τιών Επιτρόπων.
στ) Γεωγραφική περιφέρεια άσκησης καθηκόντων. 
ζ) Αντίγραφο της υπογεγραµµένης σύµβασης εργα-

σίας µε το ΕΚΚΑ. 
η) Στοιχεία ασυνόδευτων ανηλίκων, για τους οποίους

έχει οριστεί Επαγγελµατίας Επίτροπος και ιστορικό επι-
τροπείας.
θ) Αναφορές του Επαγγελµατία Επιτρόπου, οι οποίες
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υποβάλλονται στη Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων του άρθρου 27 του παρόντος. 

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας του Μητρώου είναι ο Πρό-
εδρος του ΔΣ του ΕΚΚΑ και µε απόφαση του ΔΣ του
ΕΚΚΑ ορίζονται ο αναπληρωτής του υπευθύνου, καθώς
και οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η
διαδικασία υποβολής των στοιχείων και ενηµέρωσης των
αλλαγών, οι προϋποθέσεις καταστροφής µε ευθύνη του
υπευθύνου του Μητρώου τυχόν εσφαλµένων στοιχείων,
οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του Μητρώου,
ζητήµατα απευθείας ενηµέρωσης και διασύνδεσης των
Μητρώων και συγκεκριµένα των άρθρων 24, 25 και 26
του παρόντος, η διαδικασία όχλησης από τις αρµόδιες υ-
πηρεσίες σε περίπτωση παράλειψης ενηµέρωσης ή
πληµµελούς ενηµέρωσης από τους υπόχρεους, οργανω-
τικά και τεχνικά θέµατα απορρήτου και πολιτικής ασφά-
λειας της επεξεργασίας των δεδοµένων του παρόντος,
όπως δικαίωµα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση
δεδοµένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εµπιστευτικότητα,
χρήση τεχνικών ανωνυµοποίησης και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 26
Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

1. Συνιστάται και λειτουργεί Μητρώο Κέντρων Φιλοξε-
νίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, το οποίο τηρείται στο
ΕΚΚΑ, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα Κέ-
ντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και καταχωρί-
ζονται τα κάτωθι στοιχεία:
α) Στοιχεία του ακινήτου, επί του οποίου στεγάζεται το

Κέντρο και συγκεκριµένα, το ακριβές εµβαδόν του ακι-
νήτου, η διεύθυνση αυτού, εάν το κτίριο είναι προσβάσι-
µο για ΑµεΑ, πλήρη στοιχεία του κυρίου του ακινήτου και
αναγραφή των τίτλων κυριότητας.
β) Πλήρης καταγραφή των στοιχείων της άδειας λει-

τουργίας του κάθε Κέντρου, εφόσον υπάρχει.
γ) Περιγραφή της δυναµικότητας φιλοξενίας του κάθε

Κέντρου, ήτοι αναφορά στο συγκεκριµένο αριθµό κλι-
νών, που διαθέτει και αναφορά σε µέγιστο αριθµό ανηλί-
κων, που δύναται να φιλοξενήσει. 
δ) Καταγραφή της ηλικιακής οµάδας, του φύλου και

άλλων στοιχείων των ανηλίκων που δύναται να φιλοξε-
νήσει.
ε) Πλήρης καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης

πληρότητας του Κέντρου Φιλοξενίας µε το σύνολο των
στοιχείων φιλοξενουµένων ασυνόδευτων ανηλίκων. 
στ) Πλήρης καταγραφή των προσώπων που παρέχουν

τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο Φιλοξενίας, είτε επ’ αµοι-
βή είτε ως εθελοντές. 
ζ) Στοιχεία που αφορούν στη χρηµατοδότηση του κάθε

Κέντρου Φιλοξενίας.
2. Το ΕΚΚΑ έχει την υποχρέωση αναγραφής των στοι-

χείων των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παραγράφου 1
στο Μητρώο, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπο-
βολή της αίτησης εκ µέρους των υπευθύνων του Κέ-
ντρου Φιλοξενίας, ώστε αυτό να λειτουργήσει ως Κέ-
ντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. 

3. Υπεύθυνος επεξεργασίας του Μητρώου είναι ο Πρό-

εδρος του ΔΣ του ΕΚΚΑ, ενώ µε απόφαση του ΔΣ του
ΕΚΚΑ ορίζονται ο αναπληρωτής του υπευθύνου και οι ε-
ξουσιοδοτηµένοι χρήστες. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η
διαδικασία εγγραφής, υποβολής των στοιχείων και ενη-
µέρωσης των αλλαγών, οι προϋποθέσεις καταστροφής
µε ευθύνη του υπευθύνου του Μητρώου τυχόν εσφαλµέ-
νων στοιχείων, οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις
του Μητρώου, ζητήµατα απευθείας ενηµέρωσης και δια-
σύνδεσης των Μητρώων και συγκεκριµένα των άρθρων
25 και 26 του παρόντος, η διαδικασία όχλησης από τις
αρµόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση παράλειψης ενηµέ-
ρωσης ή πληµµελούς ενηµέρωσης από τους υπόχρεους,
οργανωτικά και τεχνικά θέµατα απορρήτου και πολιτικής
ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδοµένων του παρό-
ντος, όπως δικαίωµα πρόσβασης και χρήσης, περιπτώ-
σεις στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση, για ποιο σκο-
πό και υπό ποίους όρους, κρυπτογράφηση δεδοµένων, α-
σφάλεια επικοινωνιών, εµπιστευτικότητα, χρήση τεχνι-
κών ανωνυµοποίησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 27
Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

1. Συνιστάται Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Α-
νηλίκων στο ΕΚΚΑ, η οποία αποτελείται από τα εξής
Τµήµατα: 
α) Τµήµα συντονισµού, υποστήριξης και αξιολόγησης

επαγγελµατιών επιτρόπων ασυνόδευτων ανηλίκων.
β) Τµήµα διαχείρισης αιτηµάτων στέγασης ασυνόδευ-

των ανηλίκων.
γ) Τµήµα αξιολόγησης και εποπτείας κέντρων φιλοξε-

νίας ασυνόδευτων ανηλίκων.
2. Οι αρµοδιότητες της ανωτέρω Διεύθυνσης είναι οι

εξής: 
α) Η τήρηση των Μητρώων των άρθρων 24, 25 και 26

του παρόντος.
β) Η µέριµνα για την υλοποίηση της διαδικασίας επιλο-

γής των επαγγελµατιών επιτρόπων, που εγγράφονται
στο σχετικό Μητρώο.
γ) Η κατάρτιση και διαρκής επιµόρφωση των επαγγελ-

µατιών επιτρόπων σε συνεργασία µε άλλους φορείς.
δ) Ο συντονισµός και παρακολούθηση της διαδικασίας

ορισµού και αντικατάστασης επαγγελµατιών επιτρόπων,
µέσω του αρµόδιου εισαγγελέα.
ε) Η παρακολούθηση, υποστήριξη και τακτική αξιολό-

γηση του έργου των επαγγελµατιών επιτρόπων µέσω
των αναφορών που υποβάλλουν οι ίδιοι, καθώς και µέσω
διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και ακροάσεων στα κέ-
ντρα φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων. 
στ) Η υποστήριξη του έργου του Εποπτικού Συµβουλί-

ου του άρθρου 19 µε την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων. 
ζ) Η µέριµνα για την εξασφάλιση του δικαιώµατος των

υπό επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων να εκφράζουν
την άποψή τους για τις ενέργειες του Επιτρόπου και να
αξιολογούν τη συνεργασία τους µαζί του στο πλαίσιο
του άρθρου 1647 ΑΚ.
η) Η διαχείριση των αιτηµάτων στέγασης ασυνόδευ-
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των ανηλίκων, η προτεραιοποίησή τους µε κριτήρια ευα-
λωτότητας ή αναπηρίας και ο συντονισµός των ενεργει-
ών µετάβασης, τοποθέτησης και φιλοξενίας τους σε κα-
τάλληλα διαµορφωµένα κέντρα φιλοξενίας που λειτουρ-
γούν συνεργαζόµενοι κρατικοί και µη φορείς.
θ) Η διαχείριση θέσεων προσωρινής φιλοξενίας (α-

σφαλείς ζώνες, ξενοδοχεία κ.ά.) που λειτουργούν συ-
νεργαζόµενοι κρατικοί και µη φορείς για την κάλυψη των
άµεσων αναγκών στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων.
ι) Ο έλεγχος της εφαρµογής των προδιαγραφών λει-

τουργίας των κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλί-
κων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
ια) Η παρακολούθηση και τακτική αξιολόγηση της ποι-

ότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τα κέντρα
φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.
ιβ) Η µέριµνα για τη βελτίωση της ποιότητας των παρε-

χοµένων υπηρεσιών των κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευ-
των ανηλίκων µέσω της συστηµατικής διερεύνησης των
δυσκολιών που παρουσιάζονται και την παροχή διαρ-
κούς εκπαίδευσης και υποστήριξης του προσωπικού
τους. 
ιγ) Ο συντονισµός των ενεργειών που απαιτούνται για

τη µετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων προς άλλα
κράτη στο πλαίσιο διακρατικών συµφωνιών. 

Άρθρο 28
Διαδικασία επιλογής επαγγελµατιών επιτρόπων

1. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγρα-
φή στο Μητρώο απευθύνεται σε επαγγελµατίες µε γνώ-
σεις ή εµπειρία σε ζητήµατα που σχετίζονται µε την προ-
στασία των ασυνόδευτων ανηλίκων. Λαµβάνεται ειδική
µέριµνα για τη γεωγραφική κατανοµή των επαγγελµα-
τιών επιτρόπων ανά εισαγγελία πρωτοδικών, λαµβάνο-
ντας υπόψη τις ειδικότερες ανάγκες ανάλογα µε τον α-
ριθµό ασυνόδευτων ανηλίκων στην εκάστοτε περιφέ-
ρεια. 

2. Τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
που πρέπει να πληρούνται για την επιλογή ενός προσώ-
που ως επαγγελµατία επιτρόπου, όπως ενδεικτικά η ε-
παγγελµατική εκπαίδευση και οι γλωσσικές δεξιότητες,
τα κωλύµατα, ο καθορισµός αριθµού ασυνόδευτων ανη-
λίκων ανά επαγγελµατία επίτροπο, οι τεχνικές λεπτοµέ-
ρειες εκπαίδευσης, διαρκούς επιµόρφωσής τους, καθώς
και της τακτικής αξιολόγησής τους, το είδος, οι όροι, το
περιεχόµενο της σύµβασης, η αµοιβή τους και κάθε ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος κα-
θορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

Άρθρο 29
Αναστολή, παύση και λήξη επιτροπείας

1. Η επιτροπεία αναστέλλεται µε την υποβολή δήλω-
σης εξαφάνισης του ασυνόδευτου ανηλίκου ενώπιον
των αρµόδιων αρχών και µέχρι την εύρεση του ανηλίκου
ή τη µε οποιοδήποτε τρόπο λήξη της επιτροπείας.

2. Η επιτροπεία λήγει πλην των περιπτώσεων που ορί-
ζονται στον Αστικό Κώδικα και µε τη µε οποιονδήποτε
τρόπο αναχώρηση του ασυνόδευτου ανηλίκου από τη
χώρα.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 1650 και 1651 ΑΚ εφαρµό-

ζονται και στην επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων µε
την έκδοση πράξης του αρµόδιου εισαγγελέα.

Άρθρο 30
Διαγραφή από το Μητρώο Επαγγελµατιών Επιτρόπων

Η διαγραφή από το Μητρώο Επαγγελµατιών Επιτρό-
πων του άρθρου 25 πραγµατοποιείται µε απόφαση του
Προέδρου του ΕΚΚΑ, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυν-
σης Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, στις ακόλου-
θες περιπτώσεις:
α) Μετά από αίτηµα του επαγγελµατία επιτρόπου. 
β) Σε περίπτωση απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανό-

τητας ή θανάτου του επιτρόπου.
γ) Σε περίπτωση καταδίκης ή άσκησης ποινικής δίωξης

για κακούργηµα, καθώς και για τα αδικήµατα εκείνα που
επισύρουν έκπτωση από τη γονική µέριµνα, σύµφωνα µε
το άρθρο 1537 ΑΚ, ιδίως για κακοποίηση ή παραµέληση
ανηλίκου, για το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων,
µαστροπείας, σωµατεµπορίας, ασέλγειας µε ανήλικο έ-
ναντι αµοιβής, αποπλάνησης παιδιών, καθώς και για όσα
προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τα ναρκωτικά ή την
εµπορία οργάνων. 
δ) Σε περίπτωση σοβαρής πληµµέλειας κατά την άσκη-

ση των καθηκόντων του επιτρόπου, κατά παράβαση των
όρων της σύµβασης και των διατάξεων του παρόντος.
ε) Σε περίπτωση παύσης της επιτροπείας κατ’ εφαρµο-

γή των διατάξεων των άρθρων 1650 και 1651 ΑΚ και την
έκδοση των σχετικών πράξεων του αρµοδίου εισαγγε-
λέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του
άρθρου 29 του παρόντος. 

Άρθρο 31
Καταργούµενες διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους, σύµφω-
να µε το άρθρο 32, η παρ. 1 του άρθρου 19 του
π.δ. 220/2007 (Α΄ 251) καταργείται.

Άρθρο 32
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους αρχίζει
από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην
παράγραφο 6 του άρθρου 19. 

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33
Επίδοµα αφερεγγυότητας ΟΑΕΔ

1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του
ν. 1836/1989 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) κάθε εργοδότης, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που η
επιχείρησή του τέθηκε κατά το νόµο σε συλλογική διαδι-
κασία, πέραν της περίπτωσης α΄, που στρέφεται κατά
της περιουσίας του εργοδότη για την ικανοποίηση των
πιστωτών του».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 1/1990 (Α΄ 1) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Σκοπός του «Λογαριασµού προστασίας εργαζοµέ-
νων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη» είναι η πλη-
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ρωµή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδό-
τη, αποδοχών µέχρι τριών (3) µηνών, που προέρχονται α-
πό σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας και εµπί-
πτουν στο χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών, που προηγεί-
ται της υποβολής της αίτησης ή της δήλωσης για κήρυξη
της πτώχευσης, εφόσον εκδοθεί απόφαση που κηρύσσει
τον εργοδότη σε πτώχευση ή διαπιστωθεί ότι η επιχείρη-
ση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενερ-
γητικού δεν δικαιολογείται η έναρξη διαδικασίας πτω-
χεύσεως ή από τη δηµοσίευση της, προβλεπόµενης από
τη νοµοθεσία ιδιωτικής ασφάλισης, υπουργικής απόφα-
σης περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ή από τη δηµοσίευ-
ση της απόφασης, µε την οποία ο εργοδότης τίθεται σε
συλλογική διαδικασία, πέραν της πτώχευσης, που στρέ-
φεται κατά της περιουσίας του για την ικανοποίηση των
πιστωτών του.»

3. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
π.δ. 1/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) η επιχείρησή του τέθηκε κατά το νόµο σε συλλογι-
κή διαδικασία, πέραν της περίπτωσης α΄, που στρέφεται
κατά της περιουσίας του για την ικανοποίηση των πιστω-
τών του».

4. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 1/1990 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«4. Το δικαίωµα για πληρωµή ανεξόφλητων αποδοχών
στον εργαζόµενο από το «Λογαριασµό προστασίας ερ-
γαζοµένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη» α-
σκείται µε έγγραφη αίτηση του εργαζοµένου προς την
αρµόδια, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, Υπηρεσία του
ΟΑΕΔ, το αργότερο µέσα σε ένα εξάµηνο από τη δηµο-
σίευση της απόφασης για την κήρυξη του εργοδότη σε
κατάσταση πτώχευσης ή από τη δηµοσίευση, της προ-
βλεπόµενης από τη νοµοθεσία ιδιωτικής ασφάλισης, υ-
πουργικής απόφασης περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ή
από τη δηµοσίευση της απόφασης µε την οποία ο εργο-
δότης τίθεται σε συλλογική διαδικασία, πέραν της πτώ-
χευσης, που στρέφεται κατά της περιουσίας του για την
ικανοποίηση των πιστωτών του.»

5. Η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 5α του
π.δ. 1/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Την απόφαση της αρχής του κράτους - µέλους µε
την οποία ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώ-
χευσης ή µε την οποία διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση ή
εγκατάστασή του έκλεισε οριστικά και ότι η ανεπάρκεια
των διαθέσιµων ενεργητικών στοιχείων δεν δικαιολογεί
την έναρξη της διαδικασίας ή µε την οποία τέθηκε σε
συλλογική διαδικασία, πέραν της πτώχευσης, που στρέ-
φεται κατά της περιουσίας του εργοδότη για την ικανο-
ποίηση των πιστωτών του, από την οποία προκύπτουν οι
ανεξόφλητες απαιτήσεις που αναγγέλθηκαν, τυχόν,
προς επαλήθευση ή ικανοποίηση,».

Άρθρο 34
Επίδοµα ανεργίας συµµετεχόντων σε προγράµµατα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης

1. Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕΔ,
που συµµετέχουν ή θα συµµετάσχουν σε πρόγραµµα εκ-
παίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης, παραµένουν
εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ο
χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελµατικής κατάρτισής
τους µετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον:

α) είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων τουλάχι-
στον για τέσσερις (4) µήνες κατά το τελευταίο δωδεκά-
µηνο πριν από την έναρξη του προγράµµατος,
β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράµµατος αυτού

στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών µετά
την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έ-
ναρξη του προγράµµατος ή κατά την πρώτη µετά την έ-
ναρξη του προγράµµατος αυτοπρόσωπη παρουσία τους
στην αρµόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, και
γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ηµερολογιακά

έτη από το πέρας τυχόν προηγούµενης συµµετοχής
τους σε πρόγραµµα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κα-
τάρτισης. 
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγ-

γελµατικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώµατα
και υποχρεώσεις µε τους λοιπούς εγγεγραµµένους στα
µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.»

2. Όσοι µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δια-
γράφηκαν από τα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, είτε επει-
δή δεν πληρούσαν την προϋπόθεση της περίπτωσης α΄
της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 είτε επειδή
δεν τήρησαν την προϋπόθεση της περίπτωσης β΄ της ι-
δίας παραγράφου, µπορούν να υποβάλουν, εντός ενενή-
ντα (90) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
αίτηση επανεγγραφής στα µητρώα του ΟΑΕΔ, για την α-
ποκατάσταση της συνέχειας της κατάστασης ανεργίας
τους από την ανωτέρω διαγραφή και τη συνέχιση της κα-
ταβολής του τυχόν δικαιούµενου επιδόµατος ανεργίας,
αναδροµικά από την ηµεροµηνία διαγραφής.

3. Όσοι από τους αναφερόµενους στην προηγούµενη
παράγραφο, µετά τη διαγραφή τους από τα µητρώα α-
νέργων του ΟΑΕΔ και πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, επανεγγράφηκαν ως νέοι άνεργοι, µπορούν
να υποβάλουν, εντός ενενήντα (90) ηµερών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, αίτηση για την αποκατάστα-
ση της συνέχειας της κατάστασης ανεργίας τους από
την ανωτέρω διαγραφή και τη συνέχιση της καταβολής
του τυχόν δικαιούµενου επιδόµατος ανεργίας, αναδρο-
µικά από την ηµεροµηνία διαγραφής.

4. Αν για κάποιον από τους αναφερόµενους στις παρα-
γράφους 2 και 3, µεταξύ της ως άνω διαγραφής του και
της αίτησής του, συνέτρεξε και έτερος λόγος διαγραφής
του, η αποκατάσταση της συνέχειας της κατάστασης α-
νεργίας του και η καταβολή τυχόν δικαιούµενου επιδό-
µατος ανεργίας από την ηµεροµηνία της κατά την παρά-
γραφο 2 διαγραφής του, µπορεί να εκταθεί µέχρι το χρο-
νικό σηµείο που προέκυψε ο λόγος αυτός. Περαιτέρω αι-
τήµατα συνέχισης της κατάστασης ανεργίας του εξετά-
ζονται από τον ΟΑΕΔ κατά την κείµενη νοµοθεσία. 

Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 74 του ν. 3746/2009 (Α΄ 27)

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3746/2009
(Α΄ 27) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Η εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση της περίπτωσης β΄
είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέ-
ρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
αντίθετης διάταξης, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζε-
ται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση
και το υπόλοιπο Δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πι-
στωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατι-
κά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινω-
νικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»
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Άρθρο 36
Παραχώρηση ακινήτων ΟΑΕΔ

Η παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων ι-
διοκτησίας του ΟΑΕΔ σε Υπηρεσίες του Δηµοσίου, σε
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σε νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, σε
λοιπά νοµικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού
χαρακτήρα προς χρήση που θα εξυπηρετεί δηµόσιο ή
κοινωφελή σκοπό, σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγ-
γυας οικονοµίας, καθώς και σε δευτεροβάθµιες και τρι-
τοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η παραχώρηση
της χρήσης πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβου-
λίου του ΟΑΕΔ. Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται η
διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, οι υποχρεώσεις
του φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, το τυ-
χόν αντάλλαγµα, η δικαιούµενη επιφάνεια για τις δευτε-
ροβάθµιες και τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Οι δα-
πάνες διαµόρφωσης, συντήρησης, λειτουργίας, έκδοσης
πολεοδοµικών ή άλλων αδειών και λοιπά βαρύνουν τον
φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση. Ειδικά σε
περίπτωση µίσθωσης, οι σχετικές δαπάνες µπορούν να
συµψηφίζονται µε το µηνιαίο µίσθωµα, κατόπιν απόφα-
σης του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ.»

Άρθρο 37
Παραχώρηση ακινήτων για πολιτιστικές 

και λοιπές χρήσεις

Ακίνητα που ανήκουν σε φορείς που εποπτεύονται α-
πό το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορούν να παραχωρούνται
βραχυχρόνια σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για πολιτιστι-
κές ή αντίστοιχες εκδηλώσεις, δράσεις και ενέργειες
συµβατές µε το χαρακτήρα των ακινήτων. Η παραχώρη-
ση της χρήσης πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του ιδιοκτήτη φορέα. Με την απόφαση του
προηγούµενου εδαφίου καθορίζονται η διάρκεια της πα-
ραχώρησης, οι υποχρεώσεις του προσώπου προς το ο-
ποίο γίνεται η παραχώρηση, το τυχόν αντάλλαγµα, κα-
θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Οι δαπάνες
διαµόρφωσης, συντήρησης, λειτουργίας, έκδοσης πολε-
οδοµικών ή άλλων αδειών βαρύνουν το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση.

Άρθρο 38
Ελεύθεροι χώροι οικισµών τ. ΟΕΚ

Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4430/2016
(Α΄ 205) εφαρµόζεται αναλόγως και στην περίπτωση
των ελεύθερων χώρων οικισµών του τέως Οργανισµού
Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και ήδη του Οργανισµού Α-
πασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ), που είναι σε
κοινή χρήση.

Άρθρο 39
Επιχορήγηση κλάδου ανεργίας - στράτευσης ΟΑΕΔ

1. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Ο ΟΑΕΔ επιχορηγείται κατ’ έτος από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό για την ενίσχυση του κλάδου Ανεργίας -
Στράτευσης.»

2. Ως επιχορηγήσεις του κλάδου Ανεργίας - Στράτευ-
σης, κατά την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 1545/1985,
που έχουν ήδη εκταµιευθεί από το 2004 µέχρι την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται τα ποσά που είχαν
εγγραφεί κατ’ έτος στον Κρατικό Προϋπολογισµό για
την ενίσχυση του κλάδου και αποδόθηκαν στον ΟΑΕΔ.

Άρθρο 40
Ηλεκτρονική κοινοποίηση εγγράφων 

και πράξεων του Σ.ΕΠ.Ε.

Το άρθρο 27 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Η κοινοποίηση κάθε είδους διοικητικής πράξης και
εγγράφου που εκδίδεται από όλα τα όργανα και τις Υπη-
ρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. πραγµατοποιείται µέσω του Ολοκλη-
ρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του Σ.ΕΠ.Ε.
(ΟΠΣ - ΣΕΠΕ), µε ανάρτηση στον προσωπικό λογαρια-
σµό του αποδέκτη και παράλληλη αποστολή ειδοποίη-
σης στο ηλεκτρονικό του ταχυδροµείο.

2. Οι ανωτέρω πράξεις και έγγραφα θεωρείται ότι έ-
χουν νοµίµως κοινοποιηθεί µετά την παρέλευση πέντε
(5) ηµερών από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας α-
νάρτησης και αποστολής ειδοποίησης στο ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, της προθεσµίας αυτής αρχοµένης από ο-
ποιαδήποτε ενέργεια (ανάρτηση ή ηλεκτρονική ειδοποί-
ηση) λάβει χώρα τελευταία, εφόσον δεν προκύπτει προ-
γενέστερος χρόνος παραλαβής του κοινοποιούµενου
εγγράφου ή της κοινοποιούµενης πράξης.

3. Η κοινοποίηση συνοδεύεται από έκδοση εκτυπώσι-
µης ηλεκτρονικής βεβαίωσης ολοκλήρωσής της, στην ο-
ποία αναγράφονται η ηµεροµηνία και η ώρα κοινοποίη-
σης, ο αριθµός πρωτοκόλλου της βεβαίωσης κοινοποίη-
σης, η επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο και ο Αριθµός Φο-
ρολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του εργοδότη καθώς και το
είδος, ο αριθµός πρωτοκόλλου, η ηµεροµηνία και το όρ-
γανο έκδοσης της κοινοποιούµενης πράξης ή του κοινο-
ποιούµενου εγγράφου. Η ηλεκτρονική βεβαίωση ολο-
κλήρωσης αρχειοθετείται στον προσωπικό λογαριασµό
του χρήστη και στο φάκελο («προφίλ») του εργοδότη
που τηρείται στο ΟΠΣ - ΣΕΠΕ.

4. Οι αποδέκτες των πράξεων και των εγγράφων δεν
µπορούν να επικαλούνται έναντι των οργάνων και των
Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. οποιαδήποτε µεταβολή της διεύ-
θυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, την οποία δεν έ-
χουν δηλώσει µέσω του ΟΠΣ - ΣΕΠΕ και µέχρι το χρόνο
ενηµέρωσης της µεταβολής αυτής.

5. Υπό την επιφύλαξη της προηγούµενης παραγρά-
φου, όταν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η
κοινοποίηση µέσω του ΟΠΣ - ΣΕΠΕ, καθώς και σε επεί-
γουσες περιπτώσεις, η κοινοποίηση πραγµατοποιείται µε
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως ιδίως µε αποστολή µε συ-
στηµένη επιστολή ή επίδοση µε δικαστικό επιµελητή.»
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Άρθρο 41
Αναγνώριση Συνδέσµου Βιοµηχανιών 

Βορείου Ελλάδος ως ισότιµου κοινωνικού εταίρου

1. Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ) συµµετέχει µε εκπρόσωπό του σε όλα τα διοικη-
τικά συµβούλια και συλλογικά όργανα και τις εκπροσω-
πήσεις της χώρας στο εσωτερικό και εξωτερικό, όπου
προβλέπεται συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων.

2. Στις περιπτώσεις που η εκπροσώπηση των κοινωνι-
κών εταίρων δεν προβλέπεται από κοινού, προστίθεται,
αντιστοίχως, ένας εκπρόσωπος του ΣΒΒΕ και ένας εκ-
πρόσωπος της ΓΣΕΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, η τρέχου-
σα δαπάνη λειτουργίας του οικείου συλλογικού οργάνου
παραµένει ως έχει, επιµεριζόµενου του συνολικού πο-
σού αποζηµίωσης των µελών του και στους προστιθέµε-
νους ως άνω εκπροσώπους.

3. Για τη διεύρυνση των συλλογικών οργάνων, σύµφω-
να µε τις παραγράφους 1 και 2, απαιτείται η προηγούµε-
νη έκδοση απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κα-
τά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού.

4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου
3, τα συλλογικά όργανα συνεχίζουν να λειτουργούν νό-
µιµα ως έχουν.

Άρθρο 42
Καθορισµός της 26ης Δεκεµβρίου 
ως ηµέρας υποχρεωτικής αργίας

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 179)
προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε) Η 26η Δεκεµβρίου.»
2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ-

θρου 2 του ν.δ. 3755/1957 (Α΄ 182) προστίθεται η φράση
«και ζ) η της 26ης Δεκεµβρίου». 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η
υπ’ αριθµ. 59635/1063/13.12.2017 απόφαση της Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Β΄ 4487). 

Άρθρο 43
Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 του
ν. 4430/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση το επιβληθέν πρόστιµο δε µπορεί
να είναι µικρότερο των διακοσίων (200) ευρώ και µεγα-
λύτερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 4430/2016 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Μέλη των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Οµάδων
µπορούν να γίνουν ενήλικα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να
απαιτείται να έχουν την ικανότητα για δικαιοπραξία, κα-
τά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1667/1986
(Α΄ 196).» 

3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 26 του
ν. 4430/2016 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ε-
ξής:

«β. Ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, τα
µέλη του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων υπάγονται στην
ασφάλιση του ΟΑΕΕ, για κύρια ασφάλιση και υγειονοµι-
κή περίθαλψη, και από 1.1.2017 στον ΕΦΚΑ.
Τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν µέχρι 31.12.2016,

για τους ανωτέρω κλάδους ασφάλισης, τις προβλεπόµε-
νες για τον ΟΑΕΕ ασφαλιστικές εισφορές.
Από 1.1.2017 καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές

που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 έως 3 του άρ-
θρου 39 και την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85) για τους ασφαλισµένους που ασκούν ελεύθερο
επάγγελµα και υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ βά-
σει των σχετικών διατάξεων του τέως ΟΑΕΕ. 
Μέλη του Συνεταιρισµού που ασκούν για λογαριασµό

αυτού τεχνικές ή οικοδοµικές εργασίες, για την άσκηση
των οποίων υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του ΣΤ΄ Κε-
φαλαίου του Κανονισµού Ασφάλισης του τέως ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ, υπάγονται στην ασφάλιση του τέως ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
για κύρια ασφάλιση και υγειονοµική περίθαλψη και του
τέως ΕΤΕΑΜ για επικουρική ασφάλιση και από 1.1.2017
στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ.
Αν τα µέλη του Συνεταιρισµού ασκούν παράλληλα και

άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα, µέχρι 31.12.2016
έχουν εφαρµογή οι σχετικές γενικές, ειδικές ή καταστα-
τικές διατάξεις των πρώην φορέων κύριας ασφάλισης,
στους οποίους υπάγονται για την ασκούµενη επαγγελ-
µατική τους δραστηριότητα, καθώς και οι διατάξεις του
άρθρου 39 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) για τα µέλη του Συ-
νεταιρισµού που έχουν υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλι-
ση µετά την 1.1.1993 (νέοι ασφαλισµένοι). Από 1.1.2017
έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 36 του ν. 4387/2016.»

4. Εάν από την εφαρµογή της παραγράφου 3 προκύ-
ψουν οφειλές των ασφαλισµένων και των εργοδοτών,
αυτές δεν επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις και τυχόν
πρόστιµα, εφόσον εξοφληθούν εντός εξαµήνου από την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Εάν δεν εξοφληθούν ε-
ντός της εξάµηνης προθεσµίας, επιβαρύνονται µε προ-
σαυξήσεις µετά τη λήξη αυτής. 

Άρθρο 44
Αξιοποίηση ακινήτων του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
για κοινωφελείς και ανθρωπιστικούς σκοπούς

1. Η παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η αξιοποίηση (εκµίσθωση, εκποίηση, παραχώρηση
µε ή άνευ ανταλλάγµατος κ.λπ.) και διαχείριση της ακί-
νητης περιουσίας των παραγράφων 1 και 2 του παρό-
ντος άρθρου πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης που θέτει τους όρους της αξιοποίησης, µε-
τά από πρόταση του Γενικού Γραµµατέα Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης. Η ακίνητη περιουσία δύναται να παραχωρεί-
ται προς χρήση σε Υπηρεσίες του Δηµοσίου, Οργανι-
σµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και νοµικά πρόσωπα ιδιωτι-
κού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προς υλοποίη-
ση έργων ή προγραµµάτων κοινωφελούς ή προνοιακού
χαρακτήρα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, δύναται να
καθορίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία και τα
προσκοµιζόµενα έγγραφα που συνοδεύουν τα αιτήµατα
στις περιπτώσεις παραχώρησης ή εν γένει αξιοποίησης
της περιουσίας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος.»

2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 29 του
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άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Η αξιοποίηση (ιδίως εκµίσθωση, εκποίηση, παραχώ-
ρηση µε ή άνευ ανταλλάγµατος κ.λπ.) και διαχείριση της
ως άνω κινητής και ακίνητης περιουσίας πραγµατοποιεί-
ται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θέτει τους
όρους της αξιοποίησης, µετά από πρόταση του Γενικού
Γραµµατέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η ακίνητη περιου-
σία δύναται να παραχωρείται προς χρήση σε Υπηρεσίες
του Δηµοσίου, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄
και β΄ βαθµού, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα προς υλοποίηση έργων ή προγραµµάτων κοινωφε-
λούς ή προνοιακού χαρακτήρα. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υ-
πουργού, δύναται να καθορίζονται θέµατα σχετικά µε τη
διαδικασία και τα προσκοµιζόµενα έγγραφα που συνο-
δεύουν τα αιτήµατα στις περιπτώσεις παραχώρησης,
διάθεσης, εκποίησης ή εν γένει αξιοποίησης της περιου-
σίας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή του παρόντος.»

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η
παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθµ. ΔΕ/727/22.9.1992 κοι-
νής υπουργικής απόφασης (Β΄ 578).

Άρθρο 45
Συµβάσεις µε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου

Η ισχύς των συµβάσεων µεταξύ του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου,
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 30 του
ν. 4313/2014 (Α΄ 261), του άρθρου 6 του ν. 3920/2011
(Α΄ 33), του άρθρου 10 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), των
άρθρων 22 έως 25 του ν. 2072/1992 (Α΄ 125), του άρ-
θρου 10 του ν. 1910/1944 (Α΄ 229) και των υπουργικών
αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών,
καθώς και των κοινών υπουργικών αποφάσεων που επέ-
χουν θέση συµβάσεων δυνάµει του άρθρου 86 του
ν. 4530/2018 (Α΄ 59), για τη δωρεάν ή µε µειωµένο κόµι-
στρο µετακίνηση ειδικών κατηγοριών πληθυσµού, αρχί-
ζει την 1η Ιανουαρίου του έτους αναφοράς, ανεξαρτή-
τως της ηµεροµηνίας υπογραφής των συµβάσεων και έκ-
δοσης των υπουργικών αποφάσεων, αντίστοιχα. 

Άρθρο 46
Κοινωνική προστασία πολιτών τρίτων χωρών

Στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις του ν.δ. 162/1973 (Α΄ 227, διόρθωση
σφαλµάτων Α΄ 298), του άρθρου 22 του ν. 2646/1998
(Α΄ 236), καθώς και οι κανονιστικές αποφάσεις που έ-
χουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, εφαρµόζονται
και στους πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους χορη-
γείται άδεια διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους.»

Άρθρο 47
Κοινωνικές πολιτικές από τα έσοδα 

του πρωτοχρονιάτικου λαχείου

1. Στο άρθρο τρίτο του ν. 4183/2013 (Α΄ 186) διαγρά-
φεται η φράση «και (γ)».

2. Στο άρθρο τρίτο του ν. 4183/2013 προστίθεται δεύ-
τερο εδάφιο ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικο-
νοµικών καθορίζεται η διάθεση, διαχείριση και κατανοµή
των καθαρών εσόδων του Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρο-
νιάτικου) Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης για κοινωνικές
πολιτικές σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και νοµι-
κά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 11.1(γ) της Σύµβασης
Παραχώρησης που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του πα-
ρόντος νόµου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος εδαφίου.»

Άρθρο 48
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3106/2003 (Α΄ 30) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η θεσµική αποστολή του Ε.Κ.Κ.Α. είναι:
α) η αποτελεσµατική αντιµετώπιση καταστάσεων κοι-

νωνικής ανάγκης, κοινωνικού αποκλεισµού και κρίσεων,
µε την ανάπτυξη ποιοτικών, καινοτόµων και εξειδικευµέ-
νων δράσεων, τη διάχυση αυτών στο σύστηµα κοινωνι-
κής αλληλεγγύης, την ανάπτυξη δικτύων κοινωνικής
προστασίας µε τη συµµετοχή φορέων και ατόµων σε το-
πικό και εθνικό επίπεδο και συµµετοχή σε σχετικά εθνικά
και διεθνή δίκτυα κοινωνικών και επιστηµονικών φορέων
και συντονισµό του υφιστάµενου δικτύου παροχής υπη-
ρεσιών,
β) η γνωµοδότηση για θέµατα κοινωνικής πολιτικής

που παραπέµπονται σε αυτό από το Υπουργείο Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και η εισήγηση µέτρων για τη βελτίωση της αποτε-
λεσµατικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών που
παρέχονται από τους φορείς κοινωνικής φροντίδας.
Σκοπός του Ε.Κ.Κ.Α. είναι η παροχή προστασίας και

ψυχοκοινωνικής στήριξης, καθώς και ο συντονισµός του
δικτύου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε ά-
τοµα, οικογένειες και πληθυσµιακές οµάδες που περιέρ-
χονται σε κατάσταση κοινωνικής ανάγκης ή απειλούνται
από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό. Ως άτοµα ή οµά-
δες που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισµό νοού-
νται οι ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού και εν γένει αυ-
τές που έχουν περιορισµένη ή καθόλου πρόσβαση σε
κοινωνικά και δηµόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυ-
νατούν σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τοµείς να έ-
χουν ποιότητα ζωής.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3106/2003 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Το Ε.Κ.Κ.Α. διοικείται από ενδεκαµελές Διοικητικό
Συµβούλιο (Δ.Σ.), µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, και
αποτελείται από:
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α) έξι (6) καταξιωµένα και αναγνωρισµένα πρόσωπα
που δύνανται να επιλέγονται ιδίως από το χώρο της κοι-
νωνικής φροντίδας, της ακαδηµαϊκής κοινότητας, της δι-
οίκησης, των µέσων ενηµέρωσης και µπορούν µε τις
γνώσεις και την πείρα τους να συµβάλουν αποτελεσµα-
τικά στην επίτευξη των σκοπών του, 
β) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας

Εργαζοµένων Δηµόσιων Νοσοκοµείων (ΠΟΕΔΗΝ) που
προτείνεται από το Δ.Σ. αυτής,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσµου Κοινωνικών

Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), που προτείνεται από το
Δ.Σ. αυτού,
δ) έναν (1) εκλεγµένο εκπρόσωπο των εργαζοµένων

στο Ε.Κ.Κ.Α.,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., που προτεί-

νεται από το Δ.Σ. αυτής, και
στ) έναν (1) εκπρόσωπο της ΕΣΑΜΕΑ, που προτείνεται

από το Δ.Σ. αυτής.
Το Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Κ.Κ.Α., που συγκροτή-

θηκε δυνάµει των υπ’ αριθµ. 10878/2833/2016 (ΥΟΔΔ
307) και υπ’ αριθµ. 17898/5662/2017 (ΥΟΔΔ 259) αποφά-
σεων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεχίζει να λειτουργεί
και να ασκεί τις αρµοδιότητές του µέχρι την έκδοση του
οργανισµού του, σύµφωνα µε το άρθρο 54 του
ν. 4178/2013 (Α΄ 174).»

Άρθρο 49
Εκκαθάριση δαπανών

Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες του Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης ή δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες αφορούν τη λειτουρ-
γία, συντήρηση και επέκταση του Ολοκληρωµένου Πλη-
ροφοριακού Συστήµατος του Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), την
προµήθεια καυσίµων για τη διενέργεια ελέγχων από το
Σ.ΕΠ.Ε., δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τη-
λεπικοινωνιών, ενοικίων, προµηθειών και υπηρεσιών, κα-
θαριότητας και φύλαξης θεωρούνται σύννοµες, κατά πα-
ρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, και εφόσον
δεν έχουν πληρωθεί, δύναται να πληρώνονται από τις πι-
στώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης.

Άρθρο 50
Οργανισµός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του
π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) προστίθεται υποπερίπτωση εε΄
ως εξής:

«εε) Η µελέτη και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών
των εφοδίων εκτάκτων αναγκών. Η πρόταση προµήθει-
ας, εφοδιασµού, διακίνησης, διαλογής και επισκευής του
υλικού αυτού, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύν-
σεις του Υπουργείου και την Κεντρική Αποθήκη Υλικού
του Υπουργείου Υγείας όπου φυλάσσεται το υλικό αυτό,
καθώς και τις Περιφέρειες.»

2. Στην υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ.
3 του άρθρου 15 του π.δ. 134/2017 διαγράφεται η φράση
«στο πλαίσιο προγραµµάτων για την παροχή στεγαστι-

κής προστασίας σε ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού.»
3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης στστ΄ της περίπτω-

σης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 134/2017 προ-
στίθεται η φράση «και το άρθρο 47 του ν. 4386/2016».

4. Η υποπερίπτωση ηη΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3
του άρθρου 16 του π.δ. 134/2017 καταργείται.

5. Η υποπερίπτωση ηη΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3
του άρθρου 16 του π.δ. 134/2017 καταργείται και η επό-
µενη υποπερίπτωση αναριθµείται αναλόγως.

6. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3
του άρθρου 16 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«ββ) Η έγκριση των ισολογισµών, των απολογισµών
και των οικονοµικών καταστάσεων που προβλέπονται α-
πό το π.δ. 80/1997 (Α΄ 68) των εποπτευόµενων φορέων,
όπως επίσης και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της
Ε.Α.Α., καθώς και ο έλεγχος των εκθέσεων των ορκω-
τών ελεγκτών που προβλέπονται από το άρθρο 84 του
ν. 2084/1992 (Α΄ 165).

7. Οι υποπεριπτώσεις στστ΄ και ζζ΄ της περίπτωσης α΄
της παρ. 3 του άρθρου 24 του π.δ. 134/2017 αντικαθίστα-
νται ως εξής:

«στστ) ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων σύ-
στασης, οργάνωσης και λειτουργίας Νοµικών Προσώ-
πων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Νοµικών Προσώπων
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ή άλλων φορέων ιδιωτικής
κοινωφελούς πρωτοβουλίας (σωµατείων, οργανώσεων
κ.λπ.), καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων που παρέχουν
υπηρεσίες για την προστασία της οικογένειας και του
παιδιού,
ζζ) η έκδοση πράξεων σύστασης, κατάρτισης, µεταφο-

ράς, συγχώνευσης, µετατροπής και έγκρισης των οργα-
νισµών και κανονισµών εσωτερικής λειτουργίας
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. (σωµατεία, οργανώσεις κ.λπ.), καθώς
και ιδιωτικών επιχειρήσεων, που αφορούν στην προστα-
σία της οικογένειας και του παιδιού και η εποπτεία και
παρακολούθηση της δράσης τους.»

8. Η υποπερίπτωση ιι΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3
του άρθρου 24 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«ιι) Η εισήγηση και υποβολή προτάσεων προγραµµά-
των για την προστασία της οικογένειας και του παιδιού,
η εισήγηση προτάσεων των φορέων σχετικά µε την ανέ-
γερση και τη βελτίωση υποδοµών, καθώς και η έγκριση,
από άποψη σκοπιµότητας, για την ένταξη των ανωτέρω
στο Πρόγραµµα Δηµόσιων Επενδύσεων ή σε άλλα προ-
γράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση.»

9. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του
π.δ. 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ιγιγ΄ ως εξής:

«ιγιγ) Η εισήγηση για τη σκοπιµότητα αξιοποίησης της
κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιήλθε στο Υ-
πουργείο µε το άρθρο 9 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), σε συ-
νεργασία µε τις συναρµόδιες Διευθύνσεις της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

10. Η υποπερίπτωση ιβιβ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ.
3 του άρθρου 24 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«ιβιβ) Η εισήγηση για επιχορήγηση νοµικών προσώ-
πων δηµοσίου δικαίου και νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστα-
σίας σε θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης απευθείας
µέσω των Περιφερειών. Η εισήγηση για επιχορήγηση α-
πό το προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου των ως άνω
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φορέων αρµοδιότητας της Διεύθυνσης προς τη Διεύθυν-
ση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.»

11. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του
π.δ. 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ιγιγ΄ ως εξής:

«ιγιγ) Ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων σύ-
στασης, οργάνωσης και λειτουργίας των πάσης φύσεως
φορέων κοινωνικής προστασίας για παιδιά µε αναπηρία,
καθώς και η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης,
κατάργησης, µεταφοράς, συγχώνευσης και µετατροπής
τους και για τη χωροταξική κατανοµή τους, σε συνεργα-
σία µε τη Διεύθυνση Πολιτικών Ατόµων µε Αναπηρία.»

12. Η υποπερίπτωση στστ΄ της περίπτωσης α΄ της
παρ. 3 του άρθρου 25 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται
ως εξής:

«στστ) Ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων σύ-
στασης, οργάνωσης και λειτουργίας των πάσης φύσεως
φορέων κοινωνικής προστασίας για άτοµα µε αναπηρία,
καθώς και η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης,
κατάργησης, µεταφοράς, συγχώνευσης, µετατροπής
τους και για τη χωροταξική κατανοµή τους.»

13. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 25 του
π.δ. 134/2017 προστίθενται υποπερίπτωση ιστιστ΄ και ι-
ζιζ΄ ως εξής:

«ιστιστ) Η άµεση εποπτεία και παρακολούθηση του έρ-
γου και της λειτουργίας νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου για άτοµα µε αναπηρία και η έµµεση εποπτεία
και παρακολούθηση του έργου και της λειτουργίας φο-
ρέων νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για άτοµα µε
αναπηρία, καθώς και ο προσδιορισµός της οικονοµικής ε-
νίσχυσης αυτών.
ιζιζ) Η διαχείριση του ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαι-

ούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδοµάτων.» 
14. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3

του άρθρου 25 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«γγ) Ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων σύ-
στασης, οργάνωσης και λειτουργίας νοµικών προσώπων
κάθε µορφής που παρέχουν οργανωµένες υπηρεσίες
κλειστής προστασίας σε χρονίως πάσχοντες και ηλικιω-
µένους, καθώς και η εποπτεία και παρακολούθηση του
έργου και της λειτουργίας τους.»

15. Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3
του άρθρου 25 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«εε) Ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυ-
σης και λειτουργίας δοµών ανοικτής προστασίας ηλικιω-
µένων και χρονίως πασχόντων από νοµικά πρόσωπα κά-
θε µορφής, όπως επίσης, η εποπτεία και παρακολούθηση
του έργου της λειτουργίας αυτών των δοµών.»

16. Η υποπερίπτωση στστ΄ της περίπτωσης β΄ της
παρ. 3 του άρθρου 25 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται
ως εξής:

«στστ) Η εισήγηση, από άποψη σκοπιµότητας, για την
έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάργη-
σης, µεταφοράς και συγχώνευσης κοινωφελών ιδρυµά-
των προστασίας χρονίως πασχόντων και ηλικιωµένων.»

17. Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3
του άρθρου 26 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«δδ) Η εισήγηση για τη σκοπιµότητα αξιοποίησης της
ακίνητης περιουσίας που περιήλθε στο Υπουργείο µε το
άρθρο 47 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), σε συνεργασία µε τις
συναρµόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραµµατείας Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης.»

18. Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3
του άρθρου 26 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«εε) Ο συντονισµός και η παρακολούθηση θεµάτων
που αφορούν την περιουσία που περιήλθε στο Υπουρ-
γείο µε το άρθρο 47 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), σε συνερ-
γασία µε τις συναρµόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου.»

19. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 26 του
π.δ. 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ιι΄ ως εξής:

«ιι) Η συνεργασία µε τους εποπτευόµενους φορείς της
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους στο πλαίσιο
προγραµµάτων για την παροχή στεγαστικής προστασίας
σε ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού.»

20. Η υποπερίπτωση ιζιζ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ.
3 του άρθρου 27 του π.δ. 134/2017 καταργείται. 

21. Η υποπερίπτωση ιστιστ΄ της περίπτωσης β΄ της
παρ. 3 του άρθρου 27 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται
ως εξής:

«ιστιστ) Η παρακολούθηση και επεξεργασία των τη-
ρούµενων στοιχείων στα Μητρώα του Ενιαίου Γεωπλη-
ροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού Μηχανισµού.»

22. Η υποπερίπτωση ιζιζ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ.
3 του άρθρου 27 του π.δ. 134/2017 καταργείται και οι ε-
πόµενες υποπεριπτώσεις αναριθµούνται αντίστοιχα. 

23. H αναριθµηµένη υποπερίπτωση ιζιζ΄ της περίπτω-
σης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του π.δ. 134/2017 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«ιζιζ) Η λήψη κατάλληλων µέτρων, ώστε να τηρούνται
οι κανόνες προστασίας δεδοµένων των στοιχείων των
Μητρώων του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος
του Εθνικού Μηχανισµού.»

24. Η υποπερίπτωση ιειε΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ.
3 του άρθρου 27 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«ιειε) Η λήψη κατάλληλων µέτρων ώστε να τηρούνται
οι κανόνες προστασίας δεδοµένων των στοιχείων του Ε-
θνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντί-
δας.»

25. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3
του άρθρου 27 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«δ) Η παρακολούθηση και στατιστική επεξεργασία των
τηρούµενων στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών
Φορέων, καθώς και στο Μητρώο Δηµόσιων Φορέων του
Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού
Μηχανισµού.»

26. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3
του άρθρου 27 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«γγ) Η διαχείριση της ηλεκτρονικής εγγραφής των νο-
µικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, όπως η αποδοχή της υποβολής, η ενηµέρω-
ση του φορέα για τις απαιτούµενες διορθώσεις ή άλλα
ζητήµατα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία αυτή.»

27. Η υποπερίπτωση θθ΄ της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3
του άρθρου 27 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«θθ) Η άµεση εποπτεία και παρακολούθηση της λει-
τουργίας νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου για παι-
διά, ηλικιωµένα άτοµα, άτοµα µε αναπηρία, χρονίως πά-
σχοντες και παιδιά µε αναπηρία και η έµµεση εποπτεία
και παρακολούθηση της λειτουργίας νοµικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου για παιδιά, ηλικιωµένα άτοµα, άτοµα µε
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αναπηρία, χρονίως πάσχοντες και παιδιά µε αναπηρία.»
28. Η υποπερίπτωση ιβιβ΄ της περίπτωσης δ΄ της παρ.

3 του άρθρου 27 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«ιβιβ) Η συνεργασία, παρακολούθηση και αξιολόγηση
της λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), καθώς και ο καθορισµός της οικονο-
µικής ενίσχυσής του, όπου προβλέπεται.»

29. Η υποπερίπτωση ιγιγ΄ της περίπτωσης δ΄ της παρ.
3 του άρθρου 27 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«ιγιγ) Η εισήγηση για την κατανοµή επιχορηγήσεων
µέσω των πιστώσεων του Ειδικού Κρατικού Λαχείου σε
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και νοµικά πρόσωπα ι-
διωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής
προστασίας, κατόπιν εισήγησης των αρµόδιων Διευθύν-
σεων της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης.»

30. Οι υποπεριπτώσεις εε΄, στστ΄ και ηη΄ της περίπτω-
σης δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του π.δ. 134/2017 κα-
ταργούνται και οι λοιπές υποπεριπτώσεις αναριθµούνται
αντίστοιχα.

31. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ε΄ της παρ. 3
του άρθρου 27 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«αα) Η διαχείριση της ηλεκτρονικής εγγραφής των νο-
µικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, όπως η αποδοχή της υποβολής, η ενηµέρω-
ση του φορέα για τις απαιτούµενες διορθώσεις ή άλλα
ζητήµατα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία αυτή.»

32. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης ε΄ της παρ. 3
του άρθρου 27 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«γγ) Η παρακολούθηση και στατιστική επεξεργασία
των τηρούµενων στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτι-
κών Φορέων, καθώς και στο Μητρώο Δηµόσιων Φορέων
του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος του Εθνι-
κού Μηχανισµού.»

33. Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης ε΄ της παρ. 3
του άρθρου 27 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«δδ) Η λήψη κατάλληλων προληπτικών µέτρων, ώστε
να τηρούνται οι κανόνες προστασίας δεδοµένων των
στοιχείων του Εθνικού Μητρώου Κοινωνικής Φροντίδας,
ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.»

34. Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης ε΄ της παρ. 3
του άρθρου 27 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«εε) Η έγγραφη ενηµέρωση των διοικήσεων των νοµι-
κών προσώπων του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων
Κοινωνικής Φροντίδας, εντός ενός (1) µηνός από τη δια-
πίστωση παράλειψης ενηµέρωσης ή πληµµελούς ενηµέ-
ρωσης του ηλεκτρονικού Εθνικού Μητρώου.»

35. Το άρθρο 42 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο 42
Διάρθρωση Υπηρεσιών

Το Σ.ΕΠ.Ε., οι αρµοδιότητες του οποίου ασκούνται σε
όλη την Ελληνική Επικράτεια από την Κεντρική και τις
Περιφερειακές Υπηρεσίες του και την Υπηρεσία Ειδικών
Επιθεωρητών, διαρθρώνεται ως εξής: 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
α) Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Επι-

θεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. 
β) Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Επι-

θεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. 
γ) Διεύθυνση Υποστήριξης Σ.ΕΠ.Ε.. 
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
α) Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασια-

κών Σχέσεων. 
β) Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Ασφάλει-

ας και Υγείας στην Εργασία.»
36. Η παρ. 3 του άρθρου 43 του π.δ. 134/2017 αντικα-

θίσταται ως εξής:
«3. Οι θέσεις της Υπηρεσίας των Ειδικών Επιθεωρη-

τών Εργασίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας κα-
τανέµονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. και στις
έδρες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεώρησης Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία ως εξής: 
α) Δώδεκα (12) θέσεις Προϊσταµένων Διεύθυνσης, εκ

των οποίων: 
αα) οκτώ (8) θέσεις Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσε-

ων και 
ββ) τέσσερις (4) θέσεις Επιθεωρητών Ασφάλειας και

Υγείας στην Εργασία.
β) Είκοσι δύο (22) θέσεις Προϊσταµένων Τµηµάτων, εκ

των οποίων: 
αα) δεκαπέντε (15) θέσεις Επιθεωρητών Εργασιακών

Σχέσεων και 
ββ) επτά (7) θέσεις Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγεί-

ας στην Εργασία.»
37. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 26 του

π.δ. 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ζζ΄ ως εξής:
«ζζ) Η µελέτη, επεξεργασία και διαµόρφωση του θε-

σµικού πλαισίου, καθώς και η χορήγηση αδειών ατοµι-
κών ερανικών τραπεζικών λογαριασµών.»

38. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του
π.δ. 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ιδιδ΄ ως εξής:

«ιδιδ) Η µελέτη, επεξεργασία και διαµόρφωση του θε-
σµικού πλαισίου, καθώς και η χορήγηση αδειών διενέρ-
γειας εράνων, φιλανθρωπικών και λαχειοφόρων αγορών,
ραδιοτηλεµαραθωνίων.»

Άρθρο 51

Στο άρθρο 164 του ν. 4389/2016 (Α΄94), όπως ισχύει,
προστίθεται παράγραφος 10 ως ακολούθως:

«10. Στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής δύνα-
νται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και οι υπάλληλοι που
υπηρετούν σε αυτήν µε απόσπαση. Σε περίπτωση που ο
χρόνος απόσπασης υπολείπεται της διάρκειας πλήρους
θητείας της οικείας θέσης ευθύνης, ο χρόνος απόσπα-
σης παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι την ολοκλήρωσή
της κατά τα ανωτέρω θητείας.»

Άρθρο 52

1. Το άρθρο 20 του ν. 4305/2014 (Α΄237) αντικαθίστα-
ται ως ακολούθως:

«Η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµέ-
νου χρόνου και η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου
συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθε-
σµίας δώδεκα (12) µηνών από την έκδοση των εγκριτι-
κών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2
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της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280), εφόσον δεν ορίζεται διαφο-
ρετικά. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής οι
συµβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται
εκ νέου υποβολή αιτήµατος για έκδοση εγκριτικής από-
φασης.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 της Π.Υ.Σ. 33/2006 και το τρί-
το εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4325/2015
(Α΄47) καταργούνται.

3. Το έβδοµο εδάφιο της περίπτωσης κ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), αντικαθίσταται ως
εξής:

«Το προσωπικό που προσλαµβάνεται περιλαµβάνεται
σε πίνακα που κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προσωπικού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.»

4. Εκκρεµείς διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µίσθω-
σης έργου, για τις οποίες η έγκριση της επιτροπής της
παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 εκδόθηκε µετά
την 1η .1.2017 και µέχρι την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, ολοκληρώνονται εντός του προβλεπόµενου χρονι-
κού διαστήµατος της παραγράφου 1.

Άρθρο 53

1. Η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 (Α΄33), α-
ντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:

«3. Οι κατά τη δηµοσίευση του νόµου υπηρετούντες
στις θέσεις του άρθρου 8 εκτελούν κανονικά τα καθήκο-
ντά τους έως τη λήξη της θητείας τους. Σε περίπτωση
κένωσης των ως άνω θέσεων µε οποιονδήποτε τρόπο
πριν την 31η Δεκεµβρίου 2018, αυτές πληρούνται, σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις και οι τοποθετούµενοι σε
αυτές εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους έως τη λή-
ξη της θητείας τους. Από την 1η Ιανουάριου 2019 και ε-
φεξής, σε περίπτωση κένωσης των θέσεων που εµπί-
πτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 8 καθοιονδήπο-
τε τρόπο, η πλήρωσή τους διενεργείται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου. Σε κάθε
περίπτωση, η θητεία των προσώπων σε θέσεις που προ-
κηρύσσονται δυνάµει του άρθρου 8 του ν. 4369/2016,
παύει µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και
διορισµού του άρθρου αυτού.»

2. Από την ισχύ της παραγράφου 1 δεν θίγονται εκκρε-
µείς κατά τη δηµοσίευση του παρόντος διαδικασίες επι-
λογής και διορισµοί που διενεργούνται, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 8 του ν. 4369/2016.

3. Οι υπηρετούντες κατά την 29η Ιουνίου 2018 σε θέ-
σεις του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 εξακολουθούν να α-
σκούν τα καθήκοντά τους µέχρι τη λήξη της θητείας
τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του
παρόντος ή την ολοκλήρωση των εκκρεµών διαδικασιών
επιλογής της παραγράφου 2. Αν τα πρόσωπα του προη-
γούµενου εδαφίου έχουν διορισθεί µέχρι την πλήρωση
της θέσης που κατέχουν µε τη διαδικασία του άρθρου 8
του ν. 4369/2016, ως λήξη της θητείας τους νοείται αυτή
που προβλέπεται από τις οικείες για το εκάστοτε νοµικό
πρόσωπο διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία τους
λήγει µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής και
διορισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 4369/2016. 

Άρθρο 54
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79)

Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α΄79) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Άτοµα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλά-
δα δικαιούνται από τον ΟΑΕΔ ειδικό εποχιακό βοήθηµα,
εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ
και ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλµατα:
Οικοδόµου, λατόµου, ασβεστοποιού, κεραµοποιού,

πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέ-
κτη, καπνεργάτη, µουσικού - µέλους του οικείου επαγ-
γελµατικού σωµατείου, υποδηµατεργάτη, µισθωτού ναυ-
πηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυ-
ψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών µηχανηµάτων, η-
θοποιού, τεχνικού κινηµατογράφου και τηλεόρασης χει-
ριστή και βοηθού χειριστή κινηµατογράφου, ελεγκτή κι-
νηµατογράφου και θεάτρου, ταµία κινηµατογράφου και
θεάτρου, µισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλά-
δου, σµυριδεργάτη, το επάγγελµα του ταξιθέτου θεά-
τρου -κινηµατογράφου, του χορευτή - µέλους των οικεί-
ων κλαδικών ή οµοιοεπαγγελµατικών σωµατείων, καθώς
και του τεχνικού απασχολούµενου σε ζωντανές οπτικοα-
κουστικές εκδηλώσεις - µέλους των οικείων κλαδικών ή
οµοιοεπαγγελµατικών σωµατείων.»

Άρθρο 55
Απασχόληση συνταξιούχων µελών 
ανεξάρτητων διοικητικών αρχών

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 20 του
ν. 4387/2016 (Α΄85) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τα µέλη, τους Προέδρους και Αντιπροέ-
δρους των συνταγµατικά κατοχυρωµένων ανεξάρτητων
διοικητικών αρχών εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην πα-
ράγραφο 1 από την ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων
τους.»

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την
13η.5.2016.

Άρθρο 56
Επέκταση χορήγησης εξωιδρυµατικού επιδόµατος

Το εξωιδρυµατικό επίδοµα που προβλέπεται στις πα-
ραγράφους 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981
(Α΄68), χορηγείται όχι µόνον σε όσους πάσχουν από τις
ρητά αναφερόµενες στη διάταξη αυτή παθήσεις της τε-
τραπληγίας και παραπληγίας, αλλά και σε όσους πά-
σχουν από ασθένειες οι οποίες, κατά την κρίση της αρ-
µόδιας υγειονοµικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια, ό-
πως αυτές οι παθήσεις, µορφή αναπηρίας.

Άρθρο 57

Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 (Α΄47) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Για το έτος 2018 η οικονοµική επιτροπή κάθε Περι-
φέρειας της χώρας, µπορεί, κατ’ εξαίρεση και για λό-
γους δηµοσίου συµφέροντος, να αναθέσει την εκτέλεση
του προγράµµατος δακοκτονίας, για το οποίο έχουν δη-
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µοσιευτεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί δια-
γωνισµοί, στους προσωρινούς µειοδότες, έως την ολο-
κλήρωση των διαγωνισµών µε την υπογραφή των οικεί-
ων συµβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρε-
χόµενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργασιών δα-
κοκτονίας µέχρι τη σύναψη των οικείων συµβάσεων, εκ-
καθαρίζονται και πληρώνονται νόµιµα, εφόσον ο οικείος
Περιφερειάρχης: α) βεβαιώνει µε σχετική πράξη του την
εκτέλεση της υπηρεσίας και β) το ύψος της σχετικής δα-
πάνης είναι σύµφωνο µε τους όρους και το περιεχόµενο
της οικείας διακήρυξης ψεκασµών και παγιδοθεσίας δα-
κοκτονίας.»

Άρθρο 58

1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
1 του ν. 4139/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Στις παραπάνω ουσίες δεν περιλαµβάνονται τα α-
κατέργαστα συγκοµιζόµενα προϊόντα που προκύπτουν
από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους
Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκαννα-
βινόλη (ΤΗC) µέχρι 0,2%. Επίσης, µε εξαίρεση τις παιδι-
κές τροφές, δεν περιλαµβάνονται τα τρόφιµα µε την έν-
νοια του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 178/2002,
τα καλλυντικά και τα διατροφικά συµπληρώµατα που πε-
ριέχουν τετραϋδροκανναβινόλη (ΤΗC), και τα οποία θα
οριστούν µε τις αντίστοιχες αποφάσεις των επόµενων ε-
δαφίων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων αναπροσαρµόζεται το ανωτέρω
όριο, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καλλιέργειας
των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L, οι
έλεγχοι τήρησης των όρων και προϋποθέσεων και κάθε
άλλο σχετικό θέµα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
τα τρόφιµα που µπορούν να περιέχουν τετραϋδροκαννα-
βινόλη (ΤΗC) και τα ανώτατα επιτρεπτά όρια περιεκτικό-
τητας αυτών, οι έλεγχοι των τροφίµων για την τήρηση
των ορίων περιεκτικότητας και κάθε σχετικό θέµα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Υγείας καθο-
ρίζονται τα καλλυντικά και διατροφικά συµπληρώµατα
που µπορούν να περιέχουν τετραϋδροκαναβινόλη (ΤΗC)
και τα ανώτατα επιτρεπτά όρια περιεκτικότητας αυτών,
οι έλεγχοι των καλλυντικών και διατροφικών συµπληρω-
µάτων για την τήρηση των ορίων περιεκτικότητας και κά-
θε σχετικό θέµα.»

2. Στο άρθρο 2Α του ν. 4139/2013 (Α΄74) προστίθεται
παρ. 10 ως εξής:

«10. Η έγκριση για τους σκοπούς της παραγράφου 1
χορηγείται σε περιοχές θεσµοθετηµένων υποδοχέων
παραγωγικών δραστηριοτήτων και σε περιοχές στις ο-
ποίες επιτρέπονται οι µεταποιητικές ή γεωργικές δρα-
στηριότητες και εκµεταλλεύσεις.»

Άρθρο 59
Δυνατότητα ίδρυσης ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ από νοµικά

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και από Δήµους

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 2345/1995 (Α΄213) αντικαθίσταται ως εξής:

«Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, σωµατεία, οργανισµοί, ιδρύµατα, ενώ-
σεις προσώπων και φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης υ-

παγόµενοι στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και
ιδιώτες, δεν επιτρέπεται να παρέχουν οργανωµένες κοι-
νωνικές υπηρεσίες, που έχουν σχέση µε την προστασία
του παιδιού ή ατόµων µε αναπηρία (παιδιών και ενηλί-
κων) ή ηλικιωµένων ή ανιάτων ή χρονίως πασχόντων α-
τόµων ή να ασκούν παρεµφερείς δραστηριότητες, πριν
από την έκδοση σχετικής άδειας λειτουργίας από την οι-
κεία Περιφέρεια. Για την ίδρυση και τη λειτουργία των
Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
και Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Ει-
δικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) των δήµων και των νοµικών
προσώπων αυτών χορηγείται άδεια από την αρµόδια υ-
πηρεσία της οικείας Περιφέρειας.»

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του  ν. 2345/1995
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτε-
ρικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σε πε-
ρίπτωση στέγασης ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ σε σχολικές ε-
γκαταστάσεις, καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγη-
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Δηµι-
ουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων
Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία
(ΚΔΑΠ ΜΕΑ) και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δι-
καίου, των δήµων και των νοµικών προσώπων αυτών, κα-
θώς και οι τεχνικές προδιαγραφές, οι ειδικοί όροι καταλ-
ληλότητάς τους, η διαδικασία ελέγχου τους και κάθε άλ-
λη αναγκαία λεπτοµέρεια.»

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213)
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Η περίπτωση 22 της παρ. 3 του άρθρου 94 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) διατηρείται σε ισχύ.»

Άρθρο 60
Δυνατότητα ίδρυσης, λειτουργίας και µεταβίβασης

ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και από νοµικά
πρόσωπα δηµόσιου δικαίου

Φορείς ίδρυσης, λειτουργίας και µεταβίβασης Κέ-
ντρων Διηµέρευσης-Ηµερήσιας Φροντίδας για άτοµα µε
αναπηρία, κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 395/1993 (Α΄166)
δύνανται να είναι, εκτός από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
εποπτευόµενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 61
Ρυθµίσεις Οργανισµού Προνοιακών Επιδοµάτων και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α' 30) η
φράση «που εκδίδεται µέχρι 30.6.2018» αντικαθίσταται
από τη φράση «που εκδίδεται µέχρι 30.10.2018».

2. Η υποπερίπτωση ιβιβ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3
του άρθρου 22 του ν. 4520/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιβιβ) η µέριµνα για την έκδοση κάθε πράξης, σχετικά
µε τις παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του πα-
ρόντος των δικαιούχων του ειδικού λογαριασµού του
ν. 1296/1982 και του ν. 4093/2012.»

3. Στο άρθρο 33 του ν. 4520/2018 προστίθεται δεύτερο
εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Α-
γροτικής Εστίας, δύναται να ανατίθενται υποθέσεις της
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αγροτικής εστίας, σε άλλο Τµήµα της Διεύθυνσης, από
αυτό στην αρµοδιότητα του οποίου εµπίπτουν, µε σκοπό
την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωσή
τους.»

Άρθρο 62
Διαδικασία ταυτοποίησης µητέρας χωρίς αποδεικτικά
στοιχεία ταυτότητας - Ληξιαρχική εγγραφή τέκνου

1. Όταν προσέρχεται επίτοκος σε νοσοκοµείο, µαιευ-
τήριο ή κλινική και διαπιστώνεται η έλλειψη ταυτοποιητι-
κών της εγγράφων, τα απαραίτητα για την εισαγωγή
στοιχεία καταχωρούνται κατά δήλωσή της και αναγρά-
φονται σε βραχιόλι που τοποθετείται στο χέρι της εκείνη
τη στιγµή και στο χέρι του τέκνου µετά τον τοκετό.

2. Ταυτόχρονα, µε ευθύνη της Διοίκησης του νοσοκο-
µείου, η µητέρα ενηµερώνεται για την υποχρέωσή της
να προσκοµίσει οποιοδήποτε στοιχείο, εφόσον τούτο υ-
φίσταται, το οποίο µπορεί να τεκµηριώσει την ταυτότητά
της, ιδίως ληξιαρχικές εγγραφές, δηµοτολογικές ή άλ-
λες πράξεις, ακόµη και ατελείς, της ίδιας, άλλα έγγραφα
ελληνικών δηµόσιων αρχών από τα οποία τεκµαίρεται α-
µέσως ή εµµέσως η ταυτότητά της, όπως βεβαιώσεις
διαµονής από το δήµο κατοικίας της, οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο το οποίο οι εµπλεκόµενες αρχές µε βάση την
κοινή αντίληψη θεωρούν πρόσφορο για την ταυτοποίηση
του προσώπου της µητέρας. Η µητέρα ενηµερώνεται για
τη διαδικασία της παρούσας διάταξης και για το σκοπό
της.

3. Η Κοινωνική Υπηρεσία του νοσοκοµείου, του µαιευ-
τηρίου ή της κλινικής ή όποια άλλη υπηρεσία οριστεί ως
αρµόδια από τη Διοίκηση ενηµερώνει άµεσα µε κάθε
πρόσφορο µέσο το Δήµο στον οποίο δηλώνει µόνιµος
κάτοικος η µητέρα, για το περιστατικό, την ηµεροµηνία
εισαγωγής και την πιθανή ηµεροµηνία εξιτηρίου, µε κοι-
νοποίηση στην αρµόδια Κοινωνική Υπηρεσία. Η Κοινωνι-
κή Υπηρεσία του αρµόδιου Δήµου, ή ελλείψει αυτής, ό-
ποιος υπάλληλος ορισθεί από το Δήµο, προβαίνει σε επι-
τόπια αυτοψία το συντοµότερο δυνατό, προκειµένου να
επιβεβαιωθούν τα στοιχεία µόνιµης διαµονής που έχει
δηλώσει η µητέρα. Εάν η αυτοψία αυτή αιτιολογηµένα
δεν γίνεται να πραγµατοποιηθεί πριν το εξιτήριο, σε κά-
θε περίπτωση οφείλει να διενεργηθεί εντός δύο εβδοµά-
δων από αυτό.

4. Αµέσως µετά τον τοκετό, κατά τη συµπλήρωση του
εγγράφου για τη δήλωση γέννησης του άρθρου 23 του
ν. 344/1976 (Α΄143), επισυνάπτεται σε αυτό δεύτερο
φύλλο, αποτελώντας τα δύο ένα σώµα. Στο επισυνα-
φθέν φύλλο επαναλαµβάνεται το κατά δήλωση ονοµατε-
πώνυµο της µητέρας, ο τόπος και η ηµεροµηνία του το-
κετού, το φύλο του νεογνού και γίνεται από τον ιατρό,
τη µαία ή το νοσηλευτικό προσωπικό λήψη των πελµατι-
κών αποτυπωµάτων ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό των
παλαµικών αποτυπωµάτων του νεογνού. Στο ίδιο φύλλο
γίνεται το συντοµότερο δυνατό από αρµόδιο όργανο ή
κλιµάκιο της ΕΛ.ΑΣ. λήψη των αποτυπωµάτων των δει-
κτών των δύο χεριών της µητέρας ή, εάν αυτό δεν είναι
δυνατό, από άλλο πρόσφορο σηµείο µε σχετικό προσ-
διορισµό του σε σηµείωση.

5. Το έγγραφο για τη δήλωση γέννησης µε το επισυνα-
φθέν φύλλο των αποτυπωµάτων τηρείται στον ιατρικό
φάκελο της µητέρας. Εκδίδονται δύο επιπλέον αντίτυπα
της δήλωσης γέννησης χωρίς επισύναψη φύλλου αποτυ-
πωµάτων, µε πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες, έ-

να εκ των οποίων διαβιβάζεται από την αρµόδια υπηρε-
σία του νοσοκοµείου, του µαιευτηρίου ή της κλινικής στο
κατά τόπον αρµόδιο ληξιαρχείο, ενώ το δεύτερο χορη-
γείται στη µητέρα και αποτελεί αποδεικτικό τόσο του
βιολογικού όσο και του νοµικού δεσµού µητέρας-τέκνου.
Η δήλωση γέννησης υπογράφεται υποχρεωτικά από τον
ιατρό, τη µαία ή ελλείψει αυτών από το νοσηλευτικό
προσωπικό που παρίσταται κατά τον τοκετό.

6. Με ευθύνη της Διοίκησης του νοσοκοµείου ενηµε-
ρώνεται η κατά τόπον αρµόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. για
την επιτόπια µετάβασή της στο νοσοκοµείο ή το µαιευ-
τήριο, για την έκδοση ειδικού τύπου εγγράφου, µε τίτλο
«Δήλωση στοιχείων ταυτότητας µητέρας», που ισοδυνα-
µεί µε αποδεικτικό των στοιχείων της ταυτότητας της
µητέρας για τις ανάγκες του ιατρικού φακέλου και για το
σκοπό της ληξιαρχικής εγγραφής του τέκνου της. Το έγ-
γραφο φέρει τουλάχιστον τα κατά δήλωση στοιχεία της
µητέρας, φωτογραφία του προσώπου της, µεγέθους α-
στυνοµικής ταυτότητας και στοιχεία σχετικά µε τη γέν-
νηση του νεογνού. Τυχόν διαφορά µεταξύ των κατά δή-
λωση στοιχείων της µητέρας και των στοιχείων που προ-
κύπτουν από τα προσκοµιζόµενα έγγραφα σηµειώνεται
πάνω στο σώµα του εγγράφου.

7. Με ευθύνη της Διοίκησης του νοσοκοµείου, του µαι-
ευτηρίου ή της κλινικής γίνεται λήψη φωτογραφίας του
προσώπου της µητέρας µε κάθε πρόσφορο ψηφιακό µέ-
σο και αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην
αρµόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. πριν την προσέλευσή της,
προκειµένου να την εκτυπώσει επί του εγγράφου της
«Δήλωσης στοιχείων ταυτότητας µητέρας». Σε χωριστό
έγγραφο µε τίτλο «Έντυπο λήψης αποτυπωµάτων µητέ-
ρας» γίνεται από το αρµόδιο όργανο της ΕΛ.ΑΣ. λήψη α-
ποτυπωµάτων από τον αντίχειρα, το δείκτη και τον µέσο
και των δύο χεριών της µητέρας. Εάν αυτό είναι αδύνα-
τον, γίνεται λήψη των παλαµικών αποτυπωµάτων και των
δύο χεριών της µητέρας. Ο υπάλληλος της ΕΛ.ΑΣ. που
προσέρχεται φέρει πολιτική περιβολή και µεταβαίνει στο
νοσοκοµείο µε σκοπό την έκδοση του ως άνω εγγράφου.

8. Το έγγραφο µε τίτλο «Δήλωση στοιχείων ταυτότη-
τας µητέρας» εκδίδεται εις τριπλούν. Το ένα αντίτυπο
του τηρείται στο φάκελο της µητέρας στο νοσοκοµείο,
το µαιευτήριο ή την κλινική, το δεύτερο χορηγείται στη
µητέρα, ενώ το τρίτο διατηρείται σε ειδικό αρχείο της
αρµόδιας υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ.. Το έγγραφο αυτό υπο-
καθιστά οποιοδήποτε άλλο απαιτούµενο από τη νοµοθε-
σία έγγραφο για το σκοπό της ληξιαρχικής εγγραφής
του τέκνου, έχει ισχύ δέκα (10) ηµερών και δεν ασκεί κα-
µία επίδραση σε ζητήµατα ιθαγένειας. Το «Έντυπο λή-
ψης αποτυπωµάτων µητέρας» τηρείται στο αρχείο της
ΕΛ.ΑΣ. µαζί µε τη «Δήλωση στοιχείων ταυτότητας µητέ-
ρας».

9. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ληξιαρχείο εντός
του νοσοκοµείου, του µαιευτηρίου ή της κλινικής η µητέ-
ρα ενηµερώνεται εγκαίρως και δύναται να συντάσσεται
εξουσιοδότηση προς τρίτο πρόσωπο, προκειµένου αυτό
να διεκπεραιώσει τη διαδικασία της ληξιαρχικής εγγρα-
φής του τέκνου στο ληξιαρχείο. Η βεβαίωση του γνήσιου
της υπογραφής της γίνεται από τον αρµόδιο υπάλληλο
της ΕΛ.ΑΣ., µε βάση τη «Δήλωση στοιχείων ταυτότητας
µητέρας».

10. Με την προσκόµιση των ως άνω εγγράφων συ-
ντάσσεται η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου στο
αρµόδιο ληξιαρχείο.

11. Η περιγραφείσα στις παραγράφους 4 έως και 7 του
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παρόντος διαδικασία είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση
του νοσοκοµείου ή του µαιευτηρίου και οφείλει να την
φέρει σε πέρας µε κάθε πρόσφορο µέσο. Με την ολο-
κλήρωση των ανωτέρω το τέκνο αποδίδεται στη µητέρα,
όταν λαµβάνει εξιτήριο, αν δεν υφίσταται ιατρικός λό-
γος για την παραµονή του στο νοσοκοµείο.

12. Για το χρονικό διάστηµα έως και την έκδοση ταυ-
τοποιητικών εγγράφων της µητέρας, η Κοινωνική Υπηρε-
σία του Δήµου ή, ελλείψει αυτής, άλλη αρµόδια υπηρε-
σία που θα οριστεί από το Δήµο οφείλει µετά από σχετι-
κή ενηµέρωση να διενεργεί επιτόπιες επισκέψεις στη
µητέρα και το τέκνο, µε σκοπό να συνδράµει τη µητέρα
για την τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων που αφορούν τα
αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς της, µέσω των δια-
δικασιών που προβλέπει η νοµοθεσία.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υ-
γείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για το
περιεχόµενο των εντύπων µε τίτλο «Δήλωση Στοιχείων
Ταυτότητας Μητέρας» και «Έντυπο λήψης αποτυπωµά-
των µητέρας».

Άρθρο 63

1. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του π.δ. 246/2006 (Α΄261)
καταργείται.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 246/2006 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Το ΔΣ του ΚΤΕΛ µπορεί µε απόφασή του, εφόσον
οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν και κατόπιν συµ-
φωνίας του εργαζόµενου, να µεταβάλει θέσεις εργασίας
του προσωπικού από αυτές των ειδικοτήτων τους σε άλ-
λες, χωρίς να θίγεται µισθολογικά ο εργαζόµενος.»

3. Η περίπτωση ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 2963/2001 (Α΄268) αντικαθίσταται ως εξής:

«ιε. Το ΔΣ της ΚΤΕΛ Α.Ε. ή του ΚΤΕΛ επιτρέπεται, µε
απόφασή του και κατόπιν συµφωνίας του εργαζόµενου,
εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν, να µε-
ταβάλει θέσεις εργασίας του προσωπικού από αυτές των
ειδικοτήτων τους σε άλλες, χωρίς να θίγεται µισθολογι-
κά ο εργαζόµενος.»

Άρθρο 64

Για το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται ε-
ποχιακά σε προγράµµατα καταπολέµησης του δάκου της
ελιάς, καταβάλλονται από 1.1.2018 ασφαλιστικές εισφο-
ρές υπέρ ΕΦΚΑ, για κύρια σύνταξη, υγειονοµική περί-
θαλψη και Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 του ν. 2639/1998
(Α΄205) και το άρθρο 22 του ν. 3863/2010 (Α΄115), όπως
ισχύουν. Το εργόσηµο καταβάλλεται από τον εργοδότη
του προσωπικού αυτού ανεξαρτήτως της νοµικής µορ-
φής του τελευταίου.

Άρθρο 65
Ρυθµίσεις για τη µετακίνηση των στελεχών 

των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας
και τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4354/2015

1. α. Η προθεσµία του άρθρου 15 του Kεφαλαίου Β΄
της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως παρατάθηκε µε το άρθρο 62
του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) και την παρ. 6 του άρθρου 36

του ν. 4484/2017 (Α΄ 110), παρατείνεται µέχρι την
31.12.2018. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.7.2018.
β. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του

άρθρου 15 του Κεφαλαίου Β΄ της υποπαραγράφου Δ9
της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, οι ηµέρες
µετακίνησης των δοκίµων αστυφυλάκων που προβλέπο-
νται στην παρ. 7 του άρθρου 14 της υπ' αριθµ.
2/72000/0022/4.12.2001 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Δηµοσίας Τάξης (Β΄ 1702), η οποία
προστέθηκε µε το άρθρο 3 της υπ' αριθµ. 8008/1/35-
α΄/28.3.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Δηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄
946 µε διόρθ. σφαλµ. στο Β΄ 1443), αυξάνονται σε είκο-
σι (20) ηµέρες. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.6.2018.
γ.  Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του

άρθρου 15 του Κεφαλαίου Β΄ της υποπαραγράφου Δ9
της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, για τον κα-
θορισµό του τρόπου, του ύψους των όρων και προϋποθέ-
σεων των δαπανών µετακίνησης των στελεχών των Ενό-
πλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας εφαρµό-
ζεται το νοµοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τις
31.12.2015. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2016.

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 22 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), αντικαθίσταται από τότε που ί-
σχυσε, ως εξής:

«β. Για την έκδοση των αποφάσεων του παρόντος άρ-
θρου ορίζεται ως αποκλειστική προθεσµία η 1.6.2019.»

Άρθρο 66
Προθεσµία έκδοσης συµψηφιστικών ενταλµάτων

Ως προθεσµία για την έκδοση συµψηφιστικών χρηµα-
τικών ενταλµάτων, τακτικών και προπληρωµής, δηµο-
σίων επενδύσεων, σύµφωνα µε την περίπτωση ι΄ της
παρ. 3 του άρθρου 79 και την παρ. 1 του άρθρου 104 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), καθώς και για τη διενέργεια των
αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εµφάνιση
των πληρωµών του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσε-
ων, που πραγµατοποιήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος
2017, στη δηµόσια ληψοδοσία, σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 161 του ν. 4270/2014, ορίζεται η 25η Μαΐου
2018. Η παρούσα διάταξη ισχύει από τις 31.3.2018.

Άρθρο 67
Προσθήκη άρθρου στο ν. 2971/2001 και δωρεάν 
παραχώρηση της χρήσης αποχαρακτηρισθείσας

χερσαίας ζώνης Λιµένα Πατρών

Α. Μετά το άρθρο 18 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προ-
στίθεται άρθρο 18Α, το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 18Α
Αυθαίρετες κατασκευές εντός αποχαρακτηρισµένης

Χερσαίας Ζώνης Λιµένα

1. Κτηριακές ή λιµενικές κατασκευές ή εγκαταστάσεις,
οι οποίες έχουν κατασκευασθεί µέχρι τις 28.7.2011, µη
νοµίµως από φορείς του Δηµοσίου, εντός περιοχών που
αποχαρακτηρίσθηκαν από Χερσαία Ζώνη Λιµένα και οι ο-
ποίες παραχωρούνται ή έχουν ήδη παραχωρηθεί κατά
χρήση, διαχείριση και εκµετάλλευση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθ-
µού, χαρακτηρίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διά-
ταξης, νοµίµως υφιστάµενες µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται, ύστερα από την υποβο-
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λή σχετικής αίτησης από τον παραχωρησιούχο Δήµο, µε-
τά από γνωµοδότηση των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και, σε περίπτωση που
οι κατασκευές ή εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός αρχαι-
ολογικού χώρου ή/και πλησίον µνηµείων, µε τη σύµφωνη
γνώµη του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Η αί-
τηση του προηγούµενου εδαφίου συνοδεύεται από:
α) τεχνική περιγραφή των προς νοµιµοποίηση κτηρια-

κών ή λιµενικών κατασκευών ή εγκαταστάσεων,
β) εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας

1:500, που φέρει υπόµνηµα, στο οποίο αναγράφεται α-
ναλυτικά το εµβαδόν των προς νοµιµοποίηση κατασκευ-
ών και εγκαταστάσεων και στο οποίο απεικονίζονται η ο-
ριογραµµή του αιγιαλού και τα προς νοµιµοποίηση έργα,
µε συντεταγµένες και µε αλφαβητική ή αριθµητική περι-
γραφή των κορυφών τους,
γ) εγκεκριµένη στατική µελέτη όλων των προς νοµιµο-

ποίηση κτηριακών και λιµενικών κατασκευών ή εγκατα-
στάσεων και
δ) εγκεκριµένη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Από τη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου εξαιρού-

νται έργα, κατασκευές ή προσθήκες που κατασκευάστη-
καν µη νοµίµως από τρίτους πλην των φορέων του Δη-
µοσίου, για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 114 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167).

2. Η σχετική αίτηση για τη νοµιµοποίηση πρέπει να υ-
ποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ε-
τών από την παραχώρηση της αποχαρακτηρισµένης
Χερσαίας Ζώνης Λιµένα προς τον ΟΤΑ α΄ βαθµού.

3. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας της παραγράφου 2
για τη νοµιµοποίηση των µη νοµίµως υφισταµένων κτη-
ριακών ή λιµενικών κατασκευών ή εγκαταστάσεων ανα-
στέλλεται η επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων
και η λήψη των προβλεπόµενων από τον παρόντα νόµο
διοικητικών µέτρων, καθώς και η εκτέλεση των τυχόν ή-
δη εκδοθέντων που σχετίζονται µε την κατασκευή ή τη
χρήση τους.
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθε-

σµία της παραγράφου 2, τα έργα θεωρούνται κατεδαφι-
στέα, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες διοικητικές και
ποινικές κυρώσεις, λαµβάνονται όλα τα προβλεπόµενα
µέτρα και εκτελούνται όσα είχαν ανασταλεί.
Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας της παραγράφου 2,

αναστέλλονται και η παραγραφή των απαιτήσεων και δι-
καιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου, η παραγραφή των
ποινικών αδικηµάτων που σχετίζονται µε την κατασκευή
και χρήση των κατασκευών και εγκαταστάσεων της πα-
ρούσας ενότητας, καθώς και η αναγκαστική είσπραξη
των επιβληθέντων προστίµων και αποζηµιώσεων. Κατά
τη διάρκεια της εν λόγω αποκλειστικής προθεσµίας ανα-
βάλλονται υποχρεωτικά ποινικές δίκες που σχετίζονται
µε την ανέγερση και χρήση των κατασκευών και εγκατα-
στάσεων της παρούσας ενότητας.»
Β. 1. Παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγµα, στο Δήµο Πα-

τρέων για ενενήντα εννέα (99) έτη η χρήση, διαχείριση
και εκµετάλλευση του ακινήτου, µετά των συστατικών
και παραρτηµάτων του, το οποίο µετά τον επανακαθορι-
σµό των ορίων της Χερσαίας Ζώνης Λιµένα Πατρών, µε
την υπ' αριθµ. 102/2016 απόφαση του ΔΣ της Ανώνυµης
Εταιρείας µε την επωνυµία «Οργανισµός Λιµένα Πατρών
Ανώνυµη Εταιρεία» (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.), η οποία εγκρίθηκε µε
την υπ' αριθµ. 22718/9.2.2017 απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Δ΄ 45), αποχαρακτηρίσθηκε

από χερσαία ζώνη λιµένα και ανήκει κατά κυριότητα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, όπως το ακίνητο αυτό εµφαίνεται
στο προσαρτηµένο στο παρόν άρθρο, ως Παράρτηµα I,
τοπογραφικό διάγραµµα της Διεύθυνσης Πολεοδοµικού
Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού και Δόµησης του Δήµου Πα-
τρέων, που συντάχθηκε από τον αγρονόµο/τοπογράφο
µηχανικό Στέλιο Σταµατίου-Κώνστα την 26.6.2018 και α-
ποτυπώνει σε κλίµακα 1:2.500, επί αποσπάσµατος ορθο-
φωτοχάρτη, το θαλάσσιο αστικό µέτωπο Πάτρας µε τα
στοιχεία:
Τµήµα Τ 1, µε περίγραµµα που ορίζεται από τα σηµεία

µε διαδοχική αριθµητική ένδειξη (88-89-90-... 353-354-
88) και εµβαδόν 193.871,33 τ.µ.. Στο εδαφικό αυτό τµή-
µα συµπεριλαµβάνεται και ο χώρος «Γήπεδο Ν.Ο.Π.»,
που ορίζεται από τα σηµεία µε διαδοχική αριθµητική έν-
δειξη (896-897-898-899-900-901-902-896) µε εµβαδόν
7.120,21 τ.µ..
Τµήµα Τ 2, µε περίγραµµα που ορίζεται από τα σηµεία

µε διαδοχική αριθµητική ένδειξη (24-25-26-...-47-48-24)
και εµβαδόν 1.163,25 τ.µ..
Τµήµα Τ 3, µε περίγραµµα που ορίζεται από τα σηµεία

µε διαδοχική αριθµητική ένδειξη (1-2-3-...-22-23-1) και
εµβαδόν 429,06 τ.µ..
Τµήµα Τ 4, µε περίγραµµα που ορίζεται από τα σηµεία

µε διαδοχική αριθµητική ένδειξη (355-356-357-...-517-
518-355) και εµβαδόν 41.833,76 τ.µ..
Τµήµα Τ 5, µε περίγραµµα που ορίζεται από τα σηµεία

µε διαδοχική αριθµητική ένδειξη (49-519-520- ... -798-
799-80054-53-52-51-50-49) πλέον του εδαφικού τµήµα-
τος του κυµατοθραύστη µε διαδοχική αριθµητική ένδειξη
(801-802-803- ... -894-895-801) και συνολικό εµβαδόν
44.342,86 τ.µ..
Τµήµα Τ 6, µε περίγραµµα που ορίζεται από τα σηµεία

µε διαδοχική αριθµητική ένδειξη (49-50-51-... -85-86-87-
49 ) και εµβαδόν 15.334,67 τ.µ..
Οι κτηριακές και κάθε είδους κατασκευές και εγκατα-

στάσεις, που βρίσκονται επί του παραχωρούµενου ακινή-
του, περιγράφονται στον προσαρτηµένο στο παρόν άρ-
θρο, ως Παράρτηµα II, κατάλογο.
Η παραχώρηση γίνεται για την κάλυψη λειτουργικών

αναγκών του παραχωρησιούχου Δήµου, την ανάπλαση
και αξιοποίηση του χώρου, την ανάπτυξη και προστασία
της ευρύτερης περιοχής και την εξυπηρέτηση πολιτιστι-
κών, αθλητικών και κοινωφελών σκοπών.

2. Τα δικαιώµατα χρήσης και εκµετάλλευσης του πα-
ραχωρούµενου ακινήτου και των συστατικών και παραρ-
τηµάτων αυτού, καθώς και όλα εν γένει τα ενοχικής φύ-
σεως δικαιώµατα, αξιώσεις και υποχρεώσεις, που απορ-
ρέουν από τις υπογραφείσες συµβάσεις παραχώρησης
της χρήσης ή εκµίσθωσης κτιρίων, εδαφικών εκτάσεων,
καταστηµάτων, γηπέδων και εγκαταστάσεων, που περι-
λαµβάνονται στο παραχωρούµενο ακίνητο, οι οποίες εί-
χαν συναφθεί µεταξύ της Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. και τρίτων, α-
σκούνται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οριστι-
κά από το Δήµο Πατρέων καθ' όλο το χρονικό διάστηµα
της παραχώρησης.

3. Ο Δήµος υπεισέρχεται, από την έναρξη ισχύος του
παρόντος στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που α-
πορρέουν από την από 19.4.2000 σύµβαση µεταξύ του
Λιµενικού Ταµείου Πατρών (ήδη Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) και του ε-
ρασιτεχνικού αθλητικού σωµατείου µε την επωνυµία
«Ναυτικός Όµιλος Πατρών» (Ν.Ο.Π.), για την παραχώρη-
ση, µε αντάλλαγµα, της χρήσης του εδαφικού τµήµατος
εµβαδού 7.156 τ.µ., κατόπιν δε νεώτερης εµβαδοµέτρη-
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σης 7.120,21 τ.µ., το οποίο περιγράφεται στο παρόν ως
«Γήπεδο Ν.Ο.Π.» και αποτυπώνεται στο προσαρτηµένο
τοπογραφικό διάγραµµα µε τη διαδοχική αρίθµηση 896-
897-898-899-900-901-902-896, η οποία παραµένει σε ι-
σχύ µέχρι τη λήξη της µε δυνατότητα παράτασης αυτής
µετά το συµβατικό χρόνο λήξης για την εξυπηρέτηση
των καταστατικών σκοπών του Ν.Ο.Π.. Μετά τη συµβατι-
κή λήξη της παραχώρησης, αυτή µπορεί να παραταθεί µε
νέα συµφωνία µεταξύ του Δήµου και του Ν.Ο.Π., η οποία
υπόκειται στον περιορισµό της χρονικής διάρκειας της
παραχώρησης της παρούσας ενότητας.

4. Από την παρούσα παραχώρηση εξαιρούνται κτήρια,
έργα και εγκαταστάσεις για όσο χρόνο εξυπηρετούν α-
νάγκες δηµοσίων υπηρεσιών, επιχειρήσεων και οργανι-
σµών. Μετά τη µετεγκατάσταση των υπηρεσιών περιέρ-
χονται και αυτά αυτοδικαίως στη χρήση του παραχωρη-
σιούχου Δήµου. Ειδικά οι Υπηρεσίες του Τελωνείου, που
στεγάζονται σε κτήριο εντός του παραχωρούµενου χώ-
ρου, υποχρεούνται να µετεγκατασταθούν και να αποδώ-
σουν αυτό στη χρήση του Δήµου εντός προθεσµίας έξι
(6) µηνών από την εξεύρεση άλλου κατάλληλου χώρου.
Ο Δήµος Πατρέων υποχρεούται να επιτρέπει και να α-

νέχεται την προσωρινή εκ µέρους του Ελληνικού Δηµο-
σίου χρήση τµηµάτων του παραχωρούµενου ακινήτου
για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και ιδίως για λόγους
εθνικής ασφάλειας, δηµόσιας τάξης, για προσωρινή στέ-
γαση ή παραµονή τµηµάτων των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάµεων, καθώς και για την προσόρµιση και παραβολή
πλοίων του Λιµενικού Σώµατος και του Πολεµικού Ναυ-
τικού, µετά από σχετική ενηµέρωση του Δήµου.

5. Τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που κατασκευά-
στηκαν µη νοµίµως εντός του παραχωρούµενου ακινή-
του, συµπεριλαµβανοµένων και των τµηµάτων του αιγια-
λού και της παραλίας, που εµπίπτουν σε αυτό, από φο-
ρείς του Δηµοσίου, διατηρούνται και χρησιµοποιούνται
κατά τον προορισµό τους, κατόπιν απόφασης του Δηµο-
τικού Συµβουλίου, εφόσον εξυπηρετούν ή πρόκειται να
εξυπηρετήσουν τον αρχικό σκοπό κατασκευής τους ή
τους σκοπούς της παραχώρησης.
Ο Δήµος Πατρέων υποχρεούται να υποβάλει αίτηση

για την, µε δικές του δαπάνες, νοµιµοποίηση των έργων
και κατασκευών του προηγούµενου εδαφίου εντός απο-
κλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ετών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος. Εφόσον οι αιτήσεις αυτές υποβλη-
θούν αρµοδίως εντός της προθεσµίας του προηγούµε-
νου εδαφίου, κατά τη διάρκειά της και µέχρι την ολοκλή-
ρωση των διαδικασιών νοµιµοποίησης αναστέλλονται η
επιβολή διοικητικών κυρώσεων και η λήψη των προβλε-
πόµενων από την κείµενη νοµοθεσία περί δηµοσίων κτη-
µάτων και αιγιαλού και παραλίας διοικητικών µέτρων
προστασίας και ποινικών διώξεων, η παραγραφή των α-
παιτήσεων και δικαιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου, η
παραγραφή των ποινικών αδικηµάτων που σχετίζονται
µε την κατασκευή και χρήση των έργων και εγκαταστά-
σεων της παρούσας ενότητας και η αναγκαστική είσπρα-
ξη των επιβληθέντων προστίµων και αποζηµιώσεων, επι-
πλέον δε αναβάλλονται υποχρεωτικά ποινικές δίκες που
σχετίζονται µε την ανέγερση και χρήση των κατασκευών
της παρούσας ενότητας. Μετά την ολοκλήρωση των α-
νωτέρω διαδικασιών, οι διοικητικές κυρώσεις και τα µέ-
τρα παύουν να υφίστανται, οµοίως δε παύουν τυχόν α-
σκηθείσες ποινικές διώξεις.

6. Η παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου της παρού-

σας ενότητας µετά των συστατικών και παραρτηµάτων
του τελεί υπό τους ακόλουθους όρους:
α) Ο Δήµος Πατρέων αναλαµβάνει, µε αποκλειστική

ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του, την έκδοση όλων των
απαραίτητων αδειών από τις αρµόδιες Υπηρεσίες και την
τήρηση των προβλεπόµενων πολεοδοµικών διατάξεων,
των διατάξεων περί αιγιαλού και παραλίας και κάθε άλ-
λης σχετικής διάταξης της ισχύουσας νοµοθεσίας για
την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης καθώς και
τη δαπάνη των απαιτούµενων εργασιών.
β) Ο Δήµος Πατρέων υποχρεούται στην, µε αποκλει-

στικά δικές του δαπάνες συντήρηση, βελτίωση και επι-
σκευή του παραχωρούµενου ακινήτου και των επ' αυτού
κτηρίων, έργων και εγκαταστάσεων, που παραµένουν
επ' ωφελεία του ακινήτου και του Ελληνικού Δηµοσίου,
δυνάµενος να προβεί σε κατεδάφιση κτηρίων και κατα-
σκευών, υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης έκδο-
σης των προβλεπόµενων νόµιµων αδειών. Κατά του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου ουδεµία αξίωση για καταβολή της δα-
πάνης για την εκτέλεση των εργασιών του προηγούµε-
νου εδαφίου ή για αποζηµίωση για τις ίδιες αιτίες δύνα-
ται να προβληθεί µετά τη λήξη του χρόνου παραχώρη-
σης ή σε περίπτωση άρσης ή αυτοδίκαιης ανάκλησης αυ-
τής. 
γ) Το Ελληνικό Δηµόσιο απαλλάσσεται κάθε υποχρέω-

σης επισκευής συντήρησης βελτίωσης ή φύλαξης του α-
κινήτου που παραχωρείται και των συστατικών και πα-
ραρτηµάτων του, ακόµη και αν η δαπάνη αυτή οφείλεται
σε λόγους ανωτέρας βίας.
δ) Το Ελληνικό Δηµόσιο δεν ευθύνεται για οποιαδήπο-

τε πραγµατικά ή νοµικά ελαττώµατα του ακινήτου και
των συστατικών και παραρτηµάτων του, των οποίων πα-
ραχωρεί τη χρήση, διαχείριση και εκµετάλλευση.
ε) Η αρµόδια κατά τόπο Κτηµατική Υπηρεσία παραµέ-

νει αρµόδια για την προστασία και τη λήψη µέτρων στο
τµήµα της παραχώρησης που εµπίπτει εντός της εγκε-
κριµένης οριογραµµής του αιγιαλού. Ο παραχωρησιού-
χος Δήµος υποχρεούται να αναφέρει άµεσα οποιαδήπο-
τε αυθαίρετη κατάληψη του αιγιαλού υποπέσει στην α-
ντίληψή του.
στ) Μετά τη λήξη του χρόνου παραχώρησης ανακαλεί-

ται αυτοδίκαια αυτή, κατόπιν δε αυτοψίας των αρµοδίων
οργάνων του Δηµοσίου, το ακίνητο, τα έργα και οι
επ' αυτού εγκαταστάσεις αποδίδονται στην αρµόδια Υ-
πηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών µε πρωτόκολλο
παράδοσης - παραλαβής. Το ακίνητο, µε όλα τα συστατι-
κά και παραρτήµατά του, πρέπει να αποδοθεί σε καλή
κατάσταση, δεκτική χρήσης για τους αντίστοιχους σκο-
πούς λαµβανοµένων πάντως υπόψη της εύλογης φθο-
ράς από τη συνήθη χρήση, των τυχόν φθορών, κατα-
στροφών ή ζηµιών που οφείλονται σε τροµοκρατικές ε-
νέργειες ή εχθροπραξίες, καθώς και σε εγκεκριµένες α-
πό το Δηµόσιο αποξηλώσεις ή κατεδαφίσεις εγκαταστά-
σεων ή κτηρίων.

7. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών δύναται να αρθεί η παραχώρηση της χρήσης του
ανωτέρω ακινήτου, ιδίως για καθυστέρηση, µαταίωση ή
πληµµελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης,
αλλαγή της προβλεπόµενης χρήσης µη τήρηση των ό-
ρων που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, καθώς
και για λόγους ανωτέρας βίας εθνικής άµυνας ή για άλλο
σπουδαίο λόγο.
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Άρθρο 68

Ο εργαζόµενος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκλη-
ση από υπηρεσία αιµοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανά-
γκης ή µετέχει σε οργανωµένη οµαδική αιµοληψία, κα-
θώς και ο εργαζόµενος που προσέρχεται σε οποιοδήπο-
τε κέντρο αιµοληψίας µε δική του πρωτοβουλία για να
προσφέρει αίµα, δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας µε
πλήρεις αποδοχές, µόνο για την ηµέρα της αιµοληψίας.
Ο εργαζόµενος σε κάθε περίπτωση οφείλει να προ-

σκοµίσει στον εργοδότη σχετική βεβαίωση του νοσηλευ-
τικού ιδρύµατος, στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η αιµολη-
ψία.
Η ίδια ως άνω άδεια χορηγείται και στην περίπτωση

λήψης αιµοπεταλίων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της ειδικής

άδειας στον εργαζόµενο, η οποία προκύπτει από τη συµ-
µετοχή του σε οποιαδήποτε εκ των άνω περιπτώσεων αι-
µοληψίας, είναι η έγκαιρη ενηµέρωση του εργοδότη του-
λάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες προ της τέλεσης
της αιµοληψίας, εκτός των περιπτώσεων κάλυψης έκτα-
κτης ανάγκης. Εξαιρετικά και µόνο σε περιπτώσεις ταυ-
τόχρονων αιτηµάτων εργαζοµένων για χρήση της ειδι-
κής άδειας, ο εργοδότης δύναται σε συνεννόηση µε τον
εργαζόµενο και ανάλογα µε το πρόγραµµα εργασίας του
και τις ανάγκες της επιχείρησης, να προχωρήσει στη χο-
ρήγηση της εν λόγω άδειας το αργότερο µέσα σε διά-
στηµα δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα τέλεσης της αι-
µοληψίας.
Ο εργαζόµενος δύναται να κάνει χρήση του δικαιώµα-

τος της ειδικής άδειας αιµοληψίας κατά το µέγιστο δύο
(2) φορές ετησίως.

Άρθρο 69

Στην παρ.1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α΄115)
προστίθεται περίπτωση Ε΄ ως εξής:

«Ε. Το προσωπικό συνοδείας το οποίο παρέχει υπηρε-
σίες για τη στήριξη των ατόµων µε αναπηρία τα οποία
συµµετέχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραµµα για ΑµεΑ
της περίπτωσης γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 19 του
ν. 2646/1998 (Α΄ 236).»

Άρθρο 70

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 33 (Ρύθµιση θε-
µάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρµοδιό-
τητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) συµπληρώνεται ως ακο-
λούθως:

«Ειδικά για τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτι-
κών που έχουν υποβληθεί το τελευταίο δεκαήµερο του
Απριλίου 2016, το χρονικό διάστηµα από της υποβολής
της αίτησης παραίτησης έως και τις 11.5.2016 συνιστά
συντάξιµο χρόνο και προσµετράται στο λοιπό χρόνο συ-
ντάξιµης προϋπηρεσίας, ο οποίος προκύπτει κατά την η-
µεροµηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης.»

Άρθρο 71

Η ρύθµιση του άρθρου 68 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ε-
φαρµόζεται και επί καταλογιστικών πράξεων που εκδό-
θηκαν σε βάρος ερευνητών των Ειδικών Λογαριασµών
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ και αφορούν τον
τρόπο υπολογισµού του ανώτατου ορίου πρόσθετων α-
µοιβών ΔΕΠ από ερευνητικά προγράµµατα (άρθρο 13
παρ. 9 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87)) κατά τη µέχρι και το έ-
τος 2005 περίοδο, εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί έως τη
δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 72

Η παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται Ν.Π.Ι.Δ., µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
µε την επωνυµία Ταµείο Μηχανικών Εργοληπτών Δηµο-
σίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), µε αντικείµενο την Εγγυοδο-
σία και Πιστοδοσία των ασφαλισµένων στον τοµέα
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α.. Εποπτεύεται από τον Υ-
πουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης. Η λειτουργία του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. αρχίζει
την 1.1.2017.»
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Άρθρο 73
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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