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Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - 

Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυ-

ση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτρο-

πεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

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 προϋποθέ-
σεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από 
την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον 
οποίο 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 απαραί-
τητες για τη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, όπως αυτές 
προσδιορίζονται για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων του 
ΕΦΚΑ, πραγματοποιήθηκαν σε επόμενο ημερολογιακό 
της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, ως χρόνος έναρξης 
του δικαιώματος σύνταξης ορίζεται η πρώτη του επόμε-
νου της συμπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσε-
ων μήνα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των έξι (6) 
μηνών για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογη-
τικών με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η αίτηση συ-

νταξιοδότησης λόγω γήρατος απορρίπτεται και εκδίδε-
ται σχετική απόφαση.

β) Για τα πρόσωπα για τα οποία απαιτείται από την 
κείμενη νομοθεσία η λύση της υπαλληλικής σχέσης ή η 
διαγραφή από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των 
Σωμάτων 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 δραστηριότη-
τας, όπως προβλέπεται ανά πρώην ασφαλιστικό φορέα 
και η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτη-
ση συνταξιοδότησης.

δ) Ειδικά για τους ασφαλισμένους επαγγελματίες οδη-
γούς, εκπαιδευτές και αυτοκινητιστές για τους οποίους 
απαιτείται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η κατάθε-
ση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης για την έναρ-
ξη της συνταξιοδότησης, το δικαίωμα σύνταξης ξεκινά 
την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτη-
σης 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 εκεί-
νον εντός του οποίου κατατέθηκε η επαγγελματική άδεια 
οδήγησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην 
περίπτωση 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 δι-
άστημα μεγαλύτερο από ένα (1) έτος πριν από το τέλος 
του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης.

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 υπο-
βολή αίτησης απονομής ή μεταβίβασης μέσα σε ένα (1) 
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έτος 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 

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

κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατος ή τελέστηκε γάμος 
ή συνάφθηκε σύμφωνο συμβίωσης του δικαιούχου της 
σύνταξης ή από τότε που, με νεότερη κρίση της υγειο-
νομικής επιτροπής, έπαυσε η ανικανότητα προς εργα-
σία 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 
ΟΓΑ) 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 πρώ-
τη του μήνα έναρξης άσκησης ασφαλιστέας δραστηρι-
ότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση έναρ-
ξης εργασιών 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 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο 
τρόπος εξόφλησης των τυχόν αναδρομικά οφειλόμε-
νων ασφαλιστικών εισφορών και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια.

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 
απασχολούνται ως εργάτες γης και αμείβονται με εργό-
σημο, εφόσον δεν έχουν εγγραφεί στα Μητρώα Ασφα-
λισμένων 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) υποβάλλε-

ται σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. Ως ημερομηνία 
διακοπής ασφάλισης λογίζεται η τελευταία ημέρα του 
μήνα διακοπής άσκησης δραστηριότητας, όπως αυτή 
προκύπτει από τη βεβαίωση διακοπής εργασιών της αρ-
μόδιας 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 δι-
ακοπής.

Οι προϋποθέσεις διακοπής της ασφάλισης κρίνονται 
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 
υπαγωγής στην ασφάλιση, ως ημερομηνία έναρξης της 
ασφάλισης λογίζεται η πρώτη ημέρα του μήνα υποβο-
λής 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, εισφο-
ρές υγείας για την περίοδο μεταξύ της υποβολής του Απο-
γραφικού Δελτίου έως την ολοκλήρωση της εγγραφής 
στα μητρώα ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (Κλάδος Κύριας 
Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ) δεν αναζητούνται.

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 Δημο-
σίου για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016, δύνανται 
να διαγράφονται ή να απαλλάσσονται τυχόν επιβληθέ-
ντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επι-
βαρύνσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγρά-
φεται στο παρόν άρθρο. Τυχόν καταβληθέντα από τους 
ασφαλισμένους ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών δεν 
επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.

2. Η εύλογη αμφιβολία μπορεί να αποδεικνύεται εν-
δεικτικά από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) ύπαρξη δικαστικής απόφασης υπέρ του ασφαλι-
σμένου οφειλέτη,

β) ύπαρξη αντίθετων δικαστικών αποφάσεων επί του 
ιδίου δυσχερώς ερμηνευόμενου νομικού θέματος,

γ) προηγούμενη μακρόχρονη πρακτική της διοίκη-
σης συνεπεία της οποίας είχε δημιουργηθεί στα υπό-
χρεα πρόσωπα η πεποίθηση περί μη υπαγωγής στην 
ασφάλιση,
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δ) ύπαρξη διαφορετικών οδηγιών επί του ιδίου θέμα-
τος από τη διοίκηση, και 

ε) πλήρης ασφάλιση από μισθωτή ή μη μισθωτή απα-
σχόληση κατά την ίδια χρονική περίοδο, για την οποία 
έχουν καταλογιστεί εισφορές από φορέα ασφάλισης μι-
σθωτών 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 
υπουργική απόφαση επίλυσης ασφαλιστικής αμφισβή-
τησης υποβάλλεται σχετικό αίτημα από τους ενδιαφερό-
μενους 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 από-
φαση. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
σε περιπτώσεις ασφαλισμένων των οποίων οι υποθέσεις 
βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής δι-
αδικασίας, ακόμη και εάν αυτές έχουν κριθεί από τα αρ-
μόδια 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 συ-
νέχεια δικαστικών αποφάσεων, που έκριναν ότι απα-
σχολούμενοι σε προγράμματα απόκτησης εργασια-
κής εμπειρίας σχολικοί φύλακες υπάγονται στην πλήρη 
ασφάλιση των φορέων αυτών, απαλλάσσονται των επι-
βληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και 
επιβαρύνσεων. Χρόνος απασχόλησης που έχει διανυθεί 
από την πρώτη ημέρα στα προγράμματα αυτά αποτελεί 
πραγματικό χρόνο ασφάλισης.

2. Ο τρόπος καταβολής των ανωτέρω ασφαλιστικών 
οφειλών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου 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 Επι-
θεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή ελεγκτής των Περι-
φερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή αρμόδιος 
υπάλληλος του ΕΦΚΑ που διαπιστώνει τη μη αναγρα-
φή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που 
τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει στον εργοδότη 
πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) 

ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, κατά δέσμια αρ-
μοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για πα-
ροχή εξηγήσεων.

2. Ειδικός Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Ερ-
γασία ή Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργα-
σία που, κατά τη διερεύνηση των αιτιών εργατικού ατυ-
χήματος, διαπιστώνει τη μη αναγραφή εργαζομένου σε 
ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον ερ-
γοδότη, επιβάλλει στον εργοδότη το πρόστιμο που προ-
βλέπεται στην παράγραφο 1 για κάθε αδήλωτο εργαζό-
μενο, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη 
πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων.

3. Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία δι-
απιστώνεται εντός τριών (3) ετών από τον πρώτο έλεγχο, 
το πρόστιμο της παραγράφου 1, ανά εργαζόμενο, επι-
βάλλεται προσαυξημένο ως εξής:

α) κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παρά-
βαση 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 διήρκεσε τρεις (3) μήνες, εκτός 
εάν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος αποδείξουν διαφορε-
τικά. Με πράξη του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα κα-
ταλογίζονται, άνευ ετέρου και αναδρομικά από την ημε-
ρομηνία του ελέγχου, σε βάρος του εργοδότη το σύνολο 
των προβλεπόμενων κατά περίπτωση ασφαλιστικών ει-
σφορών. Ως βάση υπολογισμού των εισφορών λαμβά-
νεται 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 διαπιστώθηκαν 
ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλή-
ρους απασχόλησης, το πρόστιμο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 5 μειώνεται ως εξής:

α) στο ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, σε πε-
ρίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας 
τουλάχιστον τριών (3) μηνών,

β) στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε πε-
ρίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών, και

γ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε πε-
ρίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας 
τουλάχιστον ενός (1) έτους.

2. Στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών, όπως αυτές 
ορίζονται στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 
2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), εφόσον ο χρό-
νος λειτουργίας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης δεν 
επαρκεί για τη συμπλήρωση του ελάχιστα απαιτούμε-
νου χρόνου απασχόλησης των περιπτώσεων α΄ και β΄ 
της παραγράφου 1, ο εργοδότης μπορεί να προβεί σε 
κατάτμηση της σύμβασης ορισμένου χρόνου κατά την 
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περίοδο λειτουργίας στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγ-
χος και κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας. Διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί υποχρέωσης επαναπρό-
σληψης εργαζομένων εποχικών επιχειρήσεων εξακο-
λουθούν να ισχύουν.

3. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείω-
ση του προσωπικού από την ημερομηνία και ώρα του 
ελέγχου και καθ’ όλη τη διάρκεια των περιόδων της πα-
ραγράφου 1, κατά περίπτωση.

4. Ως μείωση του προσωπικού, κατά την έννοια της 
παραγράφου 3, θεωρείται:

α) η μείωση του αριθμού των εργαζομένων της επιχεί-
ρησης ή εκμετάλλευσης σε αριθμό μικρότερο από τον 
αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την 
ημερομηνία και ώρα του ελέγχου, προσαυξημένο κατά 
τον αριθμό των εργαζομένων που προσέλαβε ο εργο-
δότης, προκειμένου να τύχει της έκπτωσης,

β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης των ερ-
γαζομένων από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απα-
σχόληση,

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 περιπτώ-

σεις α΄, δ΄ και ε΄, ο εργοδότης υποχρεούται, εντός δεκα-
πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που 
επήλθε η μείωση, να προβεί σε νέα πρόσληψη με τους 
ίδιους όρους εργασίας, ώστε να διατηρηθεί σταθερός ο 
αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης ή εκμετάλ-
λευσης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομη-
νία μείωσης του προσωπικού έως αυτήν της νέας πρό-
σληψης, προσαυξάνει την ελάχιστη περίοδο κατά την 
οποία ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείω-
ση προσωπικού.

5. Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού της πα-
ραγράφου 3 δεν περιλαμβάνονται:

α) η συνταξιοδότηση εργαζομένου,
β) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου που είχε συ-

ναφθεί πριν από την ημερομηνία του ελέγχου, λόγω πα-
ρόδου της συμφωνηθείσας διάρκειας,

γ) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ύστερα από 
την υποβολή μήνυσης του εργοδότη κατά εργαζομέ-
νου 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 εργαζο-
μένου.

6. Το δικαίωμα έκπτωσης του παρόντος άρθρου πα-
ρέχεται εφόσον ο εργοδότης αποδεχθεί το πρόστιμο 
και παραιτηθεί από την άσκηση των προβλεπόμενων 
ένδικων βοηθημάτων. Δικαίωμα έκπτωσης δεν παρέχε-
ται όταν ο εργοδότης είναι υπότροπος, σύμφωνα με την 
παράγραφο 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 ερ-
γοδότη.

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 δικαιώμα-
τος έκπτωσης, η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβο-
λή του μειωμένου προστίμου σε περίπτωση χορήγησης 
έκπτωσης, ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου τήρησης 
των προϋποθέσεων χορήγησης της έκπτωσης, καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
του παρόντος Κεφαλαίου.

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

3. Από την έναρξη ισχύος των άρθρων 5 έως 7, σύμφω-
να με την παράγραφο 2, καταργείται το άρθρο 1 της αριθμ. 
27397/122/19.8.2013 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2062) και 
η αριθμ. Φ.11321/11115/802/2.6.2014 (Β΄1551) υπουργική 
απόφαση και οποιαδήποτε αναφορά στις κείμενες διατά-
ξεις στις περί αδήλωτης εργασίας ρυθμίσεις και κυρώσεις 
των υπουργικών αυτών αποφάσεων 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 
εκτέλεση έργου ή τμήματος έργου (αναθέτων) σε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργολάβο) ευθύνεται εις ολό-
κληρον και αλληλεγγύως με τον εργολάβο έναντι των ερ-
γαζομένων του τελευταίου για την καταβολή των οφει-
λόμενων 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 συ-
γκεκριμένο έργο ή τμήμα έργου.

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου ή 
τμήματος του έργου από τον εργολάβο σε υπεργολά-
βο, η εις ολόκληρον και αλληλέγγυα ευθύνη αφορά τον 
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αναθέτοντα, τον εργολάβο και τον υπεργολάβο, υπό την 
επιφύλαξη 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, υποχρεού-
ται άμεσα να ενημερώνει εγγράφως τον αναθέτοντα.

3. Στη σύμβαση ανάθεσης έργου ή τμήματος του έργου 
περιλαμβάνεται ειδικός όρος για την υποχρέωση τήρη-
σης από τον εργολάβο των διατάξεων της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για την υγεία 
και ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και της νομο-
θεσίας για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου.

Ο ίδιος ειδικός όρος περιλαμβάνεται και στη σύμβαση 
που συνάπτει ο εργολάβος με τον υπεργολάβο.

4. Ο εργολάβος υποχρεούται να αποστέλλει κάθε μήνα 
στον αναθέτοντα αποδείξεις καταβολής των αποδοχών 
και των τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης 
και βεβαιώσεις καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών 
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 δέ-
ουσα επιμέλεια ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώ-
σεων 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 αποζη-
μιώσεων απόλυσης, καθώς και των μηνιαίων βεβαιώσεων 
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομέ-
νων του εργολάβου και του τυχόν υπεργολάβου,

β) αποστέλλει εξώδικη δήλωση στον εργολάβο και 
τον τυχόν υπεργολάβο αμέσως μετά τη διαπίστωση της 
παράβασης των υποχρεώσεών τους έναντι των εργαζο-
μένων τους ή της μη τήρησης της υποχρέωσης της πε-
ρίπτωσης α΄, καλώντας τους να συμμορφωθούν εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών, και

γ) καταγγέλλει τη σύμβαση με τον εργολάβο αμέσως 
μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δε-
καπέντε (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 εργολάβος 
ή και ο υπεργολάβος, που απασχολούν εργαζόμενους 
σε δύο ή περισσότερα έργα, υποχρεούνται να αναγρά-
φουν στον πίνακα προσωπικού το ωράριο απασχόλησης 
των εργαζομένων σε κάθε έργο χωριστά, καθώς και τα 
στοιχεία καθενός αναθέτοντα ή εργολάβου, αντίστοιχα.

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 υπερ-
γολάβου εργάζονται στις εγκαταστάσεις του αναθέτο-
ντα, ο τελευταίος αναρτά στο χώρο εργασίας αντίγραφο 
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 τελευ-
ταίος υποχρεούται από κοινού με τον εργολάβο ή και τον 
υπεργολάβο να τηρεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ευθυνόμε-
νος εις ολόκληρον και αλληλεγγύως με τον εργολάβο ή 
και τον υπεργολάβο για την ικανοποίηση των αξιώσεων 
των εργαζομένων που απορρέουν από τις εν λόγω διατά-
ξεις, καθώς και από τις διατάξεις για το εργατικό 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 αποκλεί-
ει ή περιορίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων από το 
παρόν άρθρο είναι αυτοδικαίως άκυρη.

10. Ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, 
εφόσον 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 υπάγονται 
στους κανόνες και τη διαδικασία εκδίκασης που ισχύουν 
για τις εργατικές διαφορές του άρθρου 614 αριθμ. 3 ΚΠολΔ.

Άρθρο 10

Πρακτική άσκηση και μαθητεία

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

2. Ο συνολικός αριθμός των μαθητευόμενων, σπου-
δαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική 
άσκηση ή μαθητεία σε τουριστικές επιχειρήσεις, σύμ-
φωνα 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 υπουρ-
γικών αποφάσεων, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ποσο-
στό δεκαεπτά τοις εκατό (17%) του συνολικού προσω-
πικού κάθε επιχείρησης 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 εργασίας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η 
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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 θερμι-

κής καταπόνησης των εργαζομένων

Στο άρθρο 73 του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφά-
λεια των εργαζομένων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ-
το του ν. 3850/2010 (Α΄ 84), προστίθεται παράγραφος 4 
ως εξής:

«4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνω-
μοδότηση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των 
Εργαζομένων, δύναται να εξειδικεύονται οι προβλέψεις 
του παρόντος Κώδικα ή και να προσδιορίζονται πέραν 
αυτών ειδικότερα ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπι-
σης 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, 
όπως η θερμοκρασία και η υγρασία, το είδος εργασιών 
και οι κατηγορίες εργαζομένων που εκτίθενται σε υψη-
λή θερμική καταπόνηση, τα τεχνικά και οργανωτικά μέ-
τρα που πρέπει να λαμβάνονται, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία 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 υπερω-
ρία ή υπερεργασία χωρίς αυτή να έχει καταχωρηθεί πριν 
από 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 ανα-
τεθεί 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 ασυνόδευ-
των ανηλίκων και των χωρισμένων ανηλίκων ορίζεται η 
Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

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 συ-
νοδεύεται από ενήλικο συγγενή που ασκεί στην πράξη 
τη φροντίδα του και για όσο χρόνο η άσκηση των καθη-
κόντων αυτών δεν έχει ανατεθεί σε κάποιο άλλο πρόσω-
πο, σύμφωνα με το νόμο. Στον ορισμό αυτό περιλαμβά-
νεται και ο ανήλικος που παύει να συνοδεύεται μετά την 
είσοδό 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 ελ-
ληνική νομοθεσία ή χωρίς να συνοδεύεται από άλλο 
πρόσωπο στο οποίο αυτή έχει ανατεθεί σύμφωνα με το 
νόμο, αλλά συνοδεύεται από ενήλικο συγγενή που ασκεί 
στην πράξη τη φροντίδα του.

δ) Φορέας παραπομπής είναι κάθε δημόσια αρχή και 
υπηρεσία, ιδιωτικός φορέας ή διεθνής οργανισμός, που 
εντοπίζει ανήλικο των περιπτώσεων β΄ και γ΄, όπως ιδί-
ως η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η Υπηρε-
σία Ασύλου 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 εί-
ναι ο εισαγγελέας ανηλίκων ή όπου δεν υπάρχει, ο κατά 
τόπον αρμόδιος εισαγγελέας Πρωτοδικών, ο επίτροπος 
ασυνόδευτου 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-
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διο εισαγγελέα Πρωτοδικών. Ειδικά για τις περιπτώσεις 
άρσης της διαφωνίας μεταξύ του επιτρόπου ασυνόδευ-
των ανηλίκων και του Εποπτικού Συμβουλίου Επιτρο-
πείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων αποφασίζει ο αρμόδιος 
κατά τόπον εισαγγελέας ανηλίκων και, όπου δεν υπάρ-
χει, ο κατά τόπον αρμόδιος εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Άρθρο 16

Διορισμός επιτρόπου ασυνόδευτων ανηλίκων

1. Προκειμένου περί ασυνόδευτων ανηλίκων οι φο-
ρείς παραπομπής ενημερώνουν άμεσα και δίχως καθυ-
στέρηση τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος ενεργεί ως 
προσωρινός επίτροπος, και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Ο εισαγγελέας, ενεργώντας ως 
προσωρινός επίτροπος και μέχρι το διορισμό επιτρόπου, 
μεριμνά για την άμεση ανάθεση της νομικής εκπροσώ-
πησης του ασυνόδευτου ανηλίκου σε κατάλληλο φυσι-
κό πρόσωπο, ώστε το τελευταίο να προβεί στις απαραί-
τητες ενέργειες, ιδίως σε αυτές που προβλέπονται στο 
άρθρο 44 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51).

2. Ο αρμόδιος εισαγγελέας διορίζει τον επίτροπο του 
ασυνόδευτου ανηλίκου στο συντομότερο δυνατό χρό-
νο. Αν δεν βρίσκεται κατάλληλο φυσικό πρόσωπο για να 
διοριστεί επίτροπος, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρ-
θρου 1592 ΑΚ, η επιτροπεία του ανηλίκου ανατίθεται σε 
επαγγελματία επίτροπο που υποδεικνύει το ΕΚΚΑ. Η δι-
άταξη 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 
από το αν διορίστηκε ως επίτροπος του ασυνόδευτου 
ανηλίκου 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 γραμ-
ματεία της εισαγγελίας ενημερώνει με κάθε πρόσφορο 
μέσο τον επίτροπο και το ΕΚΚΑ για το διορισμό. Το ΕΚΚΑ 
ενημερώνει το φορέα παραπομπής για το διορισμό του 
επιτρόπου και ο φορέας παραπομπής ενημερώνει άμε-
σα 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 επαγ-

γελματία επιτρόπου

1. Ο διορισμός του επαγγελματία επιτρόπου γίνεται 
πάντοτε υπό την επιφύλαξη αντικατάστασής του, με 
πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα, σύμφωνα με το άρ-
θρο 1597 ΑΚ, είτε από άλλον επαγγελματία επίτροπο σε 
περίπτωση που αλλάξει ο τόπος διαμονής του ασυνό-
δευτου ανηλίκου, είτε από συγγενή ή από άλλο κατάλ-
ληλο φυσικό πρόσωπο, κατά την έννοια της περίπτωσης 
3 του άρθρου 1592 ΑΚ. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αρχι-
κώς διορισμένος επίτροπος μεριμνά εγκαίρως και οπωσ-
δήποτε πριν από την αναχώρηση του ανηλίκου, ώστε να 

ειδοποιηθούν τόσο ο αρμόδιος εισαγγελέας του νέου 
τόπου διαμονής του ασυνόδευτου ανηλίκου όσο και το 
ΕΚΚΑ, προκειμένου να προβούν στο διορισμό νέου επι-
τρόπου. 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 αλλα-
γή του τόπου διαμονής του και στο νέο τόπο διαμονής 
δεν ανευρίσκεται εγκαίρως επαγγελματίας επίτροπος ή 
άλλο κατάλληλο φυσικό πρόσωπο κατά την έννοια της 
περίπτωσης 3 του άρθρου 1592 ΑΚ, ορίζεται ως προσω-
ρινός επίτροπος του ανηλίκου ο εισαγγελέας ανηλίκων 
ή όπου δεν υπάρχει, ο κατά τόπον αρμόδιος εισαγγελέ-
ας Πρωτοδικών και επέρχεται η αυτοδίκαιη παύση του 
προηγούμενου από τα καθήκοντά του.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες του επαγγελματία επιτρόπου

1. Ο επαγγελματίας επίτροπος ασυνόδευτων ανηλίκων 
ασκεί τις αρμοδιότητες της παραγράφου 2 στην έκταση 
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 
αναγκών επιβίωσης, δηλαδή τη διατροφή του ανηλί-
κου μέσω παραπομπής σε φορείς που παρέχουν γεύ-
ματα σε καθημερινή βάση, τη στέγαση μέσω κατάθεσης 
αιτήματος φιλοξενίας σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων 
ανηλίκων του ΕΚΚΑ και την παρακολούθηση του σχετι-
κού αιτήματος.

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 ασυ-
νόδευτων ανηλίκων θεωρείται και εκπρόσωπος ασυνό-
δευτων ανηλίκων, κατά τις διατάξεις του ν. 4375/2016.

γ) Συνεπικουρεί τον ανήλικο ενώπιον των Μονάδων 
Υγείας κατά την παροχή υγειονομικής φροντίδας.

δ) Δύναται να υποβάλει αίτηση ασύλου ή χορήγησης 
άδειας παραμονής για λογαριασμό του ανηλίκου, λαμ-
βάνοντας υπόψη την επιθυμία του ανάλογα με την ωρι-
μότητά του. Ο ανήλικος άνω των δεκαπέντε (15) ετών 
δύναται 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 βοηθήμα-
τα κατά διοικητικών ή δικαστικών αποφάσεων που αφο-
ρούν τον ανήλικο, καθώς και διοικητικές προσφυγές διά 
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).
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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 ανη-
λίκου στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση, για την εκ-
μάθηση της ελληνικής, της μητρικής γλώσσας, ξένων 
γλωσσών 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), σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ιβ) Μεριμνά για το σεβασμό και την ελεύθερη έκφρα-
ση και ανάπτυξη των πολιτικών, φιλοσοφικών και θρη-
σκευτικών πεποιθήσεων του ανηλίκου.

ιγ) Μεριμνά για την ανεύρεση της οικογένειας του ανη-
λίκου και την επανένωσή του με αυτήν, εφόσον συνάδει 
με το βέλτιστο συμφέρον του.

ιδ) Είναι σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για κάθε 
διαδικασία που αφορά τον ανήλικο, με εκπρόσωπο του 
κέντρου φιλοξενίας του ή με τους αναδόχους του ανη-
λίκου, με τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα, με τον νο-
μικό εκπρόσωπο του ανηλίκου, με φορείς της κοινωνί-
ας 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 
ανάπτυξη 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 νομι-
κό συμπαραστάτη του ασυνόδευτου ανηλίκου. Επίσης, 
διασφαλίζει τη δυνατότητα του ανηλίκου να συμμετέ-
χει 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 
ανήλικο.

ιθ) Συμπεριφέρεται στον ασυνόδευτο ανήλικο με 
στοργή και σεβασμό, χωρίς καμία διάκριση λόγω φυλής, 
χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογι-
κών καταβολών, κοινωνικής προέλευσης, θρησκευτικών, 
πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, σεξουαλι-
κού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή χαρακτηρι-
στικών φύλου.

κ) Ενημερώνεται και ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην αριθμ. 1982/15.2.2016 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 335), σε περίπτωση κίνησης διαδικασιών διαπίστω-
σης 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 
Ασφάλισης 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 
ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΕΚΚΑ ή σε 
χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, 
σε κτίριο, που στεγάζονται υπηρεσίες αυτού, που θα ορί-
ζει ο Πρόεδρός του. Στα μέλη του δεν καταβάλλεται κα-
μία αποζημίωση.

5. Στις αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου συ-
μπεριλαμβάνεται η αξιολόγηση και ο καθορισμός του 
βέλτιστου συμφέροντος, ύστερα από την υποβολή αι-
τιολογημένης πρότασης του επιτρόπου, σε περιπτώ-
σεις που επίκειται η λήψη σοβαρών αποφάσεων για το 
μέλλον του ασυνόδευτου ανήλικου, όπως ιδίως σε θέ-
ματα που άπτονται σοβαρών μη επειγόντων προβλη-
μάτων υγείας (όπως πιθανή μετάβαση ή εγκατάσταση 
στο εξωτερικό), αναπηρίας, θρησκευτικών πεποιθήσε-
ων, μεταβολής αστικής κατάστασης, σε περίπτωση που 
υπάρχει υπόνοια για κακοποίηση, παραμέληση ή εκμε-
τάλλευση του ανηλίκου που λαμβάνει χώρα στο κέντρο 
φιλοξενίας ή ασκείται από συγγενή του που έχει ανα-
λάβει την πραγματική φροντίδα, σε περίπτωση μετε-
γκατάστασης, σε περιπτώσεις αμφιβολίας για το κατά 
πόσο η οικογενειακή επανένωση συνάδει με το βέλ-
τιστο συμφέρον του παιδιού, σε περίπτωση οικειοθε-
λούς επιστροφής στη χώρα καταγωγής, καθώς και σε 
περίπτωση σοβαρής αμφιβολίας ως προς την ανηλικό-
τητα 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 
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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 
εισαγγελέα, να εμπιστεύεται τη διαβίωση και την πραγ-
ματική φροντίδα του ανηλίκου σε κατάλληλη μονάδα 
ημιαυτόνομης διαβίωσης ή σε κατάλληλους αναδόχους 
γονείς, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθε-
σίας.

3. Εφόσον ορίστηκε επαγγελματίας επίτροπος, η δια-
βίωση και πραγματική φροντίδα του ανηλίκου ανατίθε-
ται πάντοτε σε τρίτους, υπό τις προϋποθέσεις της προ-
ηγούμενης παραγράφου.

4. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που αναλαμβάνουν 
την πραγματική φροντίδα του ανηλίκου, οφείλουν να 
συνεργάζονται με τον Επίτροπο προς το συμφέρον του 
ανηλίκου.

Άρθρο 21

Αξιολόγηση και καθορισμός βέλτιστου συμφέ-

ροντος 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 βά-
σει 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 διατά-
ξεων του παρόντος.

Άρθρο 23

Ευθύνη επαγγελματία επιτρόπου

Ο επαγγελματίας επίτροπος ευθύνεται μόνο για πρά-
ξεις ή παραλείψεις κατά παράβαση των όρων της σύμ-
βασής του, των εσωτερικών κανονισμών στους οποίους 
έχει συνομολογήσει και των διατάξεων του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Άρθρο 24

Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων

1. Το ΕΚΚΑ τηρεί Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων, 
ως υποκατηγορία του Εθνικού Μητρώου Παιδικής 
Προστασίας, 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 
νομοθεσίας 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 μέριμνα.
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 εί-

ναι 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 τοποθέ-

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

σήχθη στο κέντρο φιλοξενίας ο ανήλικος, ημερομηνία 
οριστικής αποχώρησης, καθώς και η αιτία αυτής.

ιε) Επίπεδο εκπαίδευσης.
ιστ) Κατάσταση υγείας, λοιπά στοιχεία κοινωνικού 

ιστορικού 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 περιλαμβάνει 
τα ατομικά σχέδια και κάθε συνοδευτικό σε αυτά έγγραφο.

3. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς, συμπεριλαμβανομένου του 
επαγγελματία επιτρόπου, υποχρεούνται να ενημερώ-
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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 δεξιό-

τητες.
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 επιτροπείας.
θ) Αναφορές του Επαγγελματία Επιτρόπου, οι οποίες 

υποβάλλονται στη Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευ-
των 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 στοιχεί-
ων, οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του Μητρώ-
ου, ζητήματα απευθείας ενημέρωσης και διασύνδεσης 
των Μητρώων και συγκεκριμένα των άρθρων 24, 25 και 
26 του παρόντος, η διαδικασία όχλησης από τις αρμόδι-
ες υπηρεσίες 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 Φιλο-
ξενίας 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 προσβά-
σιμο 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 ανη-
λίκων, που δύναται να φιλοξενήσει.

δ) Καταγραφή της ηλικιακής ομάδας, του φύλου και 
άλλων στοιχείων των ανηλίκων που δύναται να φιλο-
ξενήσει.

ε) Πλήρης καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης πλη-
ρότητας του Κέντρου Φιλοξενίας με το σύνολο των στοι-
χείων 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 υποβο-
λή της αίτησης εκ μέρους των υπευθύνων του Κέντρου 
Φιλοξενίας, ώστε αυτό να λειτουργήσει ως Κέντρο Φι-
λοξενίας 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 
εξουσιοδοτημένοι 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 εσφαλ-
μένων 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, 
ασφάλεια 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 
Ανηλίκων στο ΕΚΚΑ, η οποία αποτελείται από τα εξής 
Τμήματα:

α) Τμήμα συντονισμού, υποστήριξης και αξιολόγησης 
επαγγελματιών επιτρόπων ασυνόδευτων ανηλίκων.
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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 επι-
λογής των επαγγελματιών επιτρόπων, που εγγράφονται 
στο σχετικό Μητρώο.

γ) Η κατάρτιση και διαρκής επιμόρφωση των επαγ-
γελματιών επιτρόπων σε συνεργασία με άλλους φορείς.

δ) Ο συντονισμός και παρακολούθηση της διαδικασί-
ας ορισμού και αντικατάστασης επαγγελματιών επιτρό-
πων, μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα.

ε) Η παρακολούθηση, υποστήριξη και τακτική αξιο-
λόγηση 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 Συμβου-
λίου 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-
των ανηλίκων, η προτεραιοποίησή τους με κριτήρια 
ευαλωτότητας ή αναπηρίας και ο συντονισμός των ενερ-
γειών μετάβασης, τοποθέτησης και φιλοξενίας τους σε 
κατάλληλα διαμορφωμένα κέντρα φιλοξενίας που λει-
τουργούν συνεργαζόμενοι κρατικοί και μη φορείς.

θ) Η διαχείριση θέσεων προσωρινής φιλοξενίας (ασφα-
λείς ζώνες, ξενοδοχεία κ.ά.) που λειτουργούν συνεργαζό-
μενοι 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 διαρκούς 
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 επαγγελματι-
ών επιτρόπων ανά εισαγγελία πρωτοδικών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ειδικότερες ανάγκες ανάλογα με τον αριθ-
μό ασυνόδευτων ανηλίκων στην εκάστοτε περιφέρεια.

2. Τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 
που πρέπει να πληρούνται για την επιλογή ενός προ-
σώπου ως επαγγελματία επιτρόπου, όπως ενδεικτικά η 
επαγγελματική 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 ανηλί-
κου 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 Επι-

τρόπων

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 ικα-

νότητας 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 παραμέ-
ληση ανηλίκου, για το αδίκημα της πορνογραφίας ανη-
λίκων, μαστροπείας, σωματεμπορίας, ασέλγειας με ανή-
λικο έναντι αμοιβής, αποπλάνησης παιδιών, καθώς και 
για όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα ναρκω-
τικά 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 
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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, σύμ-
φωνα 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 δια-
δικασία, 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-
ρωμή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδό-
τη, αποδοχών μέχρι τριών (3) μηνών, που προέρχονται 
από 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 κηρύσ-
σει τον εργοδότη σε πτώχευση ή διαπιστωθεί ότι η επι-
χείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του 
ενεργητικού δεν δικαιολογείται η έναρξη διαδικασίας 
πτωχεύσεως ή από τη δημοσίευση της, προβλεπόμε-
νης από τη νομοθεσία ιδιωτικής ασφάλισης, υπουργι-
κής απόφασης περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ή από 
τη δημοσίευση της απόφασης, με την οποία ο εργοδό-
της τίθεται σε συλλογική διαδικασία, πέραν της πτώχευ-
σης, που στρέφεται κατά της περιουσίας του για την ικα-
νοποίηση 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 συλλο-
γική διαδικασία, πέραν της περίπτωσης α΄, που στρέφε-
ται κατά της περιουσίας του για την ικανοποίηση των πι-
στωτών του».

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

«4. Το δικαίωμα για πληρωμή ανεξόφλητων αποδο-
χών στον εργαζόμενο από το «Λογαριασμό προστασί-
ας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδό-
τη» ασκείται με έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς 

την αρμόδια, σύμφωνα με την παράγραφο 1, Υπηρεσία 
του ΟΑΕΔ, το αργότερο μέσα σε ένα εξάμηνο από τη 
δημοσίευση της απόφασης για την κήρυξη του εργο-
δότη σε κατάσταση πτώχευσης ή από τη δημοσίευση, 
της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία ιδιωτικής ασφά-
λισης, υπουργικής απόφασης περί ασφαλιστικής εκκαθά-
ρισης, ή από τη δημοσίευση της απόφασης με την οποία 
ο εργοδότης τίθεται σε συλλογική διαδικασία, πέραν της 
πτώχευσης, 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 ανεπάρ-
κεια των διαθέσιμων ενεργητικών στοιχείων δεν δικαι-
ολογεί την έναρξη της διαδικασίας ή με την οποία τέθη-
κε σε συλλογική διαδικασία, πέραν της πτώχευσης, που 
στρέφεται κατά της περιουσίας του εργοδότη για την 
ικανοποίηση των πιστωτών του, από την οποία προκύ-
πτουν 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) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που 
συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαί-
δευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγε-
γραμμένοι 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 
έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την 
έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία 
τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, και

γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογια-
κά 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 διαγρά-
φηκαν από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, είτε επειδή 
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 ιδίας 
παραγράφου, μπορούν να υποβάλουν, εντός ενενήντα 
(90) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αίτη-
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ση επανεγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ, για την απο-
κατάσταση της συνέχειας της κατάστασης ανεργίας τους 
από την ανωτέρω διαγραφή και τη συνέχιση της καταβο-
λής του τυχόν δικαιούμενου επιδόματος ανεργίας, ανα-
δρομικά από την ημερομηνία διαγραφής.

3. Όσοι από τους αναφερόμενους στην προηγούμε-
νη παράγραφο, μετά τη διαγραφή τους από τα μητρώα 
ανέργων του ΟΑΕΔ και πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, επανεγγράφηκαν ως νέοι άνεργοι, μπορούν 
να υποβάλουν, εντός ενενήντα (90) ημερών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, αίτηση για την αποκατά-
σταση 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 πα-
ραγράφους 2 και 3, μεταξύ της ως άνω διαγραφής του 
και της αίτησής του, συνέτρεξε και έτερος λόγος διαγρα-
φής του, η αποκατάσταση της συνέχειας της κατάστα-
σης ανεργίας του και η καταβολή τυχόν δικαιούμενου 
επιδόματος ανεργίας από την ημερομηνία της κατά την 
παράγραφο 2 διαγραφής του, μπορεί να εκταθεί μέχρι 
το χρονικό σημείο που προέκυψε ο λόγος αυτός. Περαι-
τέρω αιτήματα συνέχισης της κατάστασης ανεργίας του 
εξετάζονται 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 
πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδη-
ματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής 
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.».

Άρθρο 36

Παραχώρηση ακινήτων ΟΑΕΔ

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

«6. Επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων 
ιδιοκτησίας του ΟΑΕΔ σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε νομικά πρόσω-
πα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
σε λοιπά νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστι-
κού 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 Αλ-
ληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΟΑΕΔ. Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται η διάρ-
κεια της παραχώρησης της χρήσης, οι υποχρεώσεις του 

φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, το τυχόν 
αντάλλαγμα, η δικαιούμενη επιφάνεια για τις δευτερο-
βάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι δαπά-
νες 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 
από 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 συμ-
βατές με το χαρακτήρα των ακινήτων. Η παραχώρηση 
της χρήσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ιδιοκτήτη φορέα. Με την απόφαση του προη-
γούμενου εδαφίου καθορίζονται η διάρκεια της παρα-
χώρησης, οι υποχρεώσεις του προσώπου προς το οποίο 
γίνεται η παραχώρηση, το τυχόν αντάλλαγμα, καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι δαπάνες διαμόρ-
φωσης, συντήρησης, λειτουργίας, έκδοσης πολεοδομι-
κών ή άλλων αδειών βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο 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 Εργατι-
κής Κατοικίας (ΟΕΚ) και ήδη του Οργανισμού Απασχόλησης 
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) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο ΟΑΕΔ επιχορηγείται κατ’ έτος από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό για την ενίσχυση του κλάδου Ανεργί-
ας - 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 πρά-

ξεων του Σ.ΕΠ.Ε.

Το άρθρο 27 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίστα-
ται ως εξής:
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«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 λογαριασμό του 
αποδέκτη και παράλληλη αποστολή ειδοποίησης στο 
ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

2. Οι ανωτέρω πράξεις και έγγραφα θεωρείται ότι 
έχουν νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση πέ-
ντε (5) ημερών από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας 
ανάρτησης και αποστολής ειδοποίησης στο ηλεκτρονι-
κό ταχυδρομείο, της προθεσμίας αυτής αρχομένης από 
οποιαδήποτε ενέργεια (ανάρτηση ή ηλεκτρονική ειδο-
ποίηση) λάβει χώρα τελευταία, εφόσον δεν προκύπτει 
προγενέστερος χρόνος παραλαβής του κοινοποιούμε-
νου εγγράφου ή της κοινοποιούμενης πράξης.

3. Η κοινοποίηση συνοδεύεται από έκδοση εκτυπώσι-
μης ηλεκτρονικής βεβαίωσης ολοκλήρωσής της, στην 
οποία αναγράφονται η ημερομηνία και η ώρα κοινο-
ποίησης, ο αριθμός πρωτοκόλλου της βεβαίωσης κοινο-
ποίησης, η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο και ο Αριθ-
μός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του εργοδότη καθώς 
και το είδος, ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και 
το όργανο έκδοσης της κοινοποιούμενης πράξης ή του 
κοινοποιούμενου εγγράφου. Η ηλεκτρονική βεβαίωση 
ολοκλήρωσης αρχειοθετείται στον προσωπικό λογαρια-
σμό του χρήστη και στο φάκελο («προφίλ») του εργοδό-
τη 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 δι-
εύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία δεν 
έχουν δηλώσει μέσω του ΟΠΣ - ΣΕΠΕ και μέχρι το χρό-
νο ενημέρωσης της μεταβολής αυτής.

5. Υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, 
όταν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η κοινο-
ποίηση μέσω του ΟΠΣ - ΣΕΠΕ, καθώς και σε επείγουσες 
περιπτώσεις, η κοινοποίηση πραγματοποιείται με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως ιδίως με αποστολή με συστημέ-
νη επιστολή ή επίδοση με δικαστικό επιμελητή.».

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 διοικητικά συμ-
βούλια και συλλογικά όργανα και τις εκπροσωπήσεις 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 εκπρό-
σωπος της ΓΣΕΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, η τρέχουσα δα-
πάνη λειτουργίας του οικείου συλλογικού οργάνου πα-
ραμένει ως έχει, επιμεριζόμενου του συνολικού ποσού 
αποζημίωσης των μελών του και στους προστιθέμενους 
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, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του 
κατά 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 φρά-
ση «και ζ) η της 26ης Δεκεμβρίου».

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η 
αριθμ. 59635/1063/13.12.2017 απόφαση της Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (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 μπο-
ρούν να γίνουν ενήλικα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να απαι-
τείται να έχουν την ικανότητα για δικαιοπραξία, κατά 
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 εξής:

«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 άσκη-
ση των οποίων υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του ΣΤ΄ 
Κεφαλαίου 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.
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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 εντός 
της εξάμηνης προθεσμίας, επιβαρύνονται με προσαυξή-
σεις 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) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η αξιοποίηση (εκμίσθωση, εκποίηση, παραχώρηση 
με ή άνευ ανταλλάγματος κ.λπ.) και διαχείριση της ακίνη-
της περιουσίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης που θέτει τους όρους της αξιοποίησης, μετά 
από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης. Η ακίνητη περιουσία δύναται να παραχωρείται 
προς χρήση σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, νομικά πρό-
σωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προς υλοποίη-
ση έργων ή προγραμμάτων κοινωφελούς ή προνοια-
κού χαρακτήρα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής 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 
άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Η αξιοποίηση (ιδίως εκμίσθωση, εκποίηση, παραχώ-
ρηση με ή άνευ ανταλλάγματος κ.λπ.) και διαχείριση της 
ως άνω κινητής και ακίνητης περιουσίας πραγματοποι-
είται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης 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 νο-
μικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα προς υλοποίηση έργων ή προγραμμάτων κοι-
νωφελούς ή προνοιακού χαρακτήρα. Με απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση συναρμόδι-
ου Υπουργού, δύναται να καθορίζονται θέματα σχετικά 
με τη διαδικασία και τα προσκομιζόμενα έγγραφα που 
συνοδεύουν τα αιτήματα στις περιπτώσεις παραχώρη-
σης, διάθεσης, εκποίησης ή εν γένει αξιοποίησης της πε-
ριουσίας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του παρόντος.».

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται 
η παρ. 2 του άρθρου 6 της 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 Αλλη-
λεγγύης και των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έρ-
γου, 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 άρ-
θρων 22 έως 25 του ν. 2072/1992 (Α΄ 125), του άρθρου 10 
του ν. 1910/1944 (Α΄ 229) και των υπουργικών αποφάσε-
ων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, καθώς και 
των κοινών υπουργικών αποφάσεων που επέχουν θέση 
συμβάσεων δυνάμει του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 
(Α΄ 59), για τη δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο μετακί-
νηση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού, αρχίζει την 1η Ια-
νουαρίου του έτους αναφοράς, ανεξαρτήτως της ημε-
ρομηνίας υπογραφής των συμβάσεων και έκδοσης 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 έχουν 
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, εφαρμόζονται και 
στους πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους χορηγείται 
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-
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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 
παρόντος 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) αντι-
καθίσταται 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 εξειδικευ-
μένων δράσεων, τη διάχυση αυτών στο σύστημα κοι-
νωνικής αλληλεγγύης, την ανάπτυξη δικτύων κοινωνι-
κής προστασίας με τη συμμετοχή φορέων και ατόμων 
σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και συμμετοχή σε σχετικά 
εθνικά και διεθνή δίκτυα κοινωνικών και επιστημονικών 
φορέων και συντονισμό του υφιστάμενου δικτύου πα-
ροχής υπηρεσιών,

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 απο-
τελεσματικότητας 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 
άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες που περι-
έρχονται σε κατάσταση κοινωνικής ανάγκης ή απειλού-
νται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Ως άτομα 
ή ομάδες που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό 
νοούνται οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και εν γέ-
νει αυτές που έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβα-
ση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται 
ή αδυνατούν σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς 
να έχουν 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:

α) έξι (6) καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα 
που δύνανται να επιλέγονται ιδίως από το χώρο της κοι-
νωνικής φροντίδας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της 
διοίκησης, 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 προτείνε-
ται από το Δ.Σ. αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ.Α., που συγκροτή-
θηκε δυνάμει των αριθμ. 10878/2833/2016 (ΥΟΔΔ 307) 
και αριθμ. 17898/5662/2017 (ΥΟΔΔ 259) αποφάσεων του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής 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, τηλε-
πικοινωνιών, 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 Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

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

«ββ) Η έγκριση των ισολογισμών, των απολογισμών 
και των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται 
από το π.δ. 80/1997 (Α΄ 68) των εποπτευόμενων φορέ-
ων, 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 ορ-
κωτών 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 αντικαθί-
στανται 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 ιδιω-
τικών επιχειρήσεων, που αφορούν στην προστασία της 
οικογένειας και του παιδιού και η εποπτεία και παρακο-
λούθηση της δράσης τους.».

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

«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 ανωτέ-
ρω στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων ή σε άλλα 
προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρω-
παϊκή Ένωση.».

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 
Υπουργείο με το άρθρο 9 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), σε 
συνεργασία 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 
εξής:

«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 απευθεί-
ας μέσω των Περιφερειών. Η εισήγηση για επιχορήγη-
ση από το προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου των ως 
άνω φορέων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης προς τη Δι-
εύθυνση 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 σύστα-
σης, κατάργησης, μεταφοράς, συγχώνευσης, μετατρο-
πής 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 
ιζιζ΄ 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 οικονομι-
κής ενίσχυσης 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 
εξής:

«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 εξής:

«εε) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυ-
σης και λειτουργίας δομών ανοικτής προστασίας ηλικι-
ωμένων και χρονίως πασχόντων από νομικά πρόσωπα 
κάθε μορφής, όπως επίσης, η εποπτεία και παρακολού-
θηση 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 
εξής:

«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.».
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18. Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3 
του άρθρου 26 του π.δ. 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«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 προστασί-
ας 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 
επόμενες 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 εξής:

«ιειε) Η λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε να τηρούνται 
οι κανόνες προστασίας δεδομένων των στοιχείων του 
Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φρο-
ντίδας.».

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

«δ) Η παρακολούθηση και στατιστική επεξεργασία 
των τηρούμενων στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Ιδιω-
τικών Φορέων, καθώς και στο Μητρώο Δημόσιων Φο-
ρέων 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 εξής:

«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 εξής:

«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 προσώ-
πων ιδιωτικού δικαίου για παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, 
άτομα με 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 εξής:

«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 εξής:

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

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 αναριθμού-
νται αντίστοιχα.

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

«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 εξής:

«γγ) Η παρακολούθηση και στατιστική επεξεργασία 
των τηρούμενων στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Ιδιω-
τικών Φορέων, καθώς και στο Μητρώο Δημόσιων Φο-
ρέων του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος του 
Εθνικού Μηχανισμού.».

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

«δδ) Η λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων, ώστε 
να τηρούνται οι κανόνες προστασίας δεδομένων των 
στοιχείων του Εθνικού Μητρώου Κοινωνικής Φροντί-
δας, 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 εξής:

«εε) Η έγγραφη ενημέρωση των διοικήσεων των νο-
μικών προσώπων του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φο-
ρέων Κοινωνικής Φροντίδας, εντός ενός (1) μηνός από 
τη διαπίστωση παράλειψης ενημέρωσης ή πλημμελούς 
ενημέρωσης 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.
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γ) Διεύθυνση Υποστήριξης Σ.ΕΠ.Ε..
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α) Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασι-

ακών 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 Σχέ-
σεων 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 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280), εφόσον δεν ορίζεται δια-
φορετικά. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής 
οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαι-

τείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτι-
κής απόφασης.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 της Π.Υ.Σ. 33/2006 και το 
τρίτο 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 χρο-
νικού διαστήματος της παραγράφου 1.

Άρθρο 53

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

«3. Οι κατά τη δημοσίευση του νόμου υπηρετούντες 
στις θέσεις του άρθρου 8 εκτελούν κανονικά τα καθή-
κοντά 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 
λήξη της θητείας τους. Από την 1η Ιανουάριου 2019 και 
εφεξής, σε περίπτωση κένωσης των θέσεων που εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 καθοιονδή-
ποτε 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 
ασκούν 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:
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«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 
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, 
ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, 
ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης 
χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή 
κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου 
και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού 
κλάδου, 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 οπτικο-
ακουστικές 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 
παράγραφο 1 από την ημέρα ανάληψης των καθηκό-
ντων τους.».

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 13.5.2016.

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 πάσχουν 
από ασθένειες οι οποίες, κατά την κρίση της αρμόδιας 
υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια, όπως αυ-
τές 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 Πε-
ριφέρειας της χώρας, μπορεί, κατ’ εξαίρεση και για λό-
γους δημοσίου συμφέροντος, να αναθέσει την εκτέλε-
ση του προγράμματος δακοκτονίας, για το οποίο έχουν 
δημοσιευτεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί 
διαγωνισμοί, στους προσωρινούς μειοδότες, έως την 
ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των 
οικείων συμβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργασι-
ών δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη των οικείων συμβάσε-
ων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον ο 

οικείος Περιφερειάρχης: α) βεβαιώνει με σχετική πράξη 
του την εκτέλεση της υπηρεσίας και β) το ύψος της σχε-
τικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το πε-
ριεχόμενο της οικείας διακήρυξης ψεκασμών και παγι-
δοθεσίας δακοκτονίας.».

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 
ακατέργαστα συγκομιζόμενα προϊόντα που προκύ-
πτουν από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του εί-
δους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδρο-
κανναβινόλη (ΤΗC) μέχρι 0,2%. Επίσης, με εξαίρεση τις 
παιδικές τροφές, δεν περιλαμβάνονται τα τρόφιμα με 
την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
178/2002, τα καλλυντικά και τα διατροφικά συμπληρώ-
ματα που περιέχουν τετραϋδροκανναβινόλη (ΤΗC), και 
τα οποία θα οριστούν με τις αντίστοιχες αποφάσεις των 
επόμενων εδαφίων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Αγροτικής Ανά-
πτυξης 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 τετραϋδροκανναβι-
νόλη (ΤΗC) και τα ανώτατα επιτρεπτά όρια περιεκτικότη-
τας 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 συμπλη-
ρωμάτων για την τήρηση των ορίων περιεκτικότητας 
και κάθε 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 πα-
ραγωγικών δραστηριοτήτων και σε περιοχές στις οποίες 
επιτρέπονται οι μεταποιητικές ή γεωργικές δραστηριό-
τητες 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 πρόσω-
πα ιδιωτικού δικαίου, σωματεία, οργανισμοί, ιδρύματα, 
ενώσεις προσώπων και φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης υπαγόμενοι στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, καθώς 
και ιδιώτες, δεν επιτρέπεται να παρέχουν οργανωμένες 
κοινωνικές υπηρεσίες, που έχουν σχέση με την προστα-
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σία του παιδιού ή ατόμων με αναπηρία (παιδιών και ενη-
λίκων) ή ηλικιωμένων ή ανιάτων ή χρονίως πασχόντων 
ατόμων 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 
Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) των δήμων και των νομι-
κών προσώπων αυτών χορηγείται άδεια από την αρμό-
δια υπηρεσία 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, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών 
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε περίπτωση 
στέγασης ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ σε σχολικές εγκαταστά-
σεις, καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απα-
σχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) και των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των δήμων και των 
νομικών προσώπων αυτών, καθώς και οι τεχνικές προδι-
αγραφές, οι ειδικοί όροι καταλληλότητάς τους, η διαδικα-
σία ελέγχου τους και κάθε άλλη 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 Κέντρων 
Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ανα-
πηρία, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 395/1993 (Α΄166) δύ-
νανται να είναι, εκτός από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδι-
ωτικού 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, σχετι-
κά με τις παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του 
παρόντος των δικαιούχων του ειδικού λογαριασμού του 
ν. 1296/1982 και του ν. 4093/2012.».

3. Στο άρθρο 33 του ν. 4520/2018 προστίθεται δεύτε-
ρο εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Εστίας, δύναται να ανατίθενται υποθέσεις 

της αγροτικής εστίας, σε άλλο Τμήμα της Διεύθυνσης, 
από αυτό στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν, με 
σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπε-
ραίωσή 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 ταυτοποι-
ητικών της εγγράφων, τα απαραίτητα για την εισαγωγή 
στοιχεία καταχωρούνται κατά δήλωσή της και αναγρά-
φονται σε βραχιόλι που τοποθετείται στο χέρι της εκεί-
νη 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 
υφίσταται, το οποίο μπορεί να τεκμηριώσει την ταυτό-
τητά της, ιδίως ληξιαρχικές εγγραφές, δημοτολογικές ή 
άλλες πράξεις, ακόμη και ατελείς, της ίδιας, άλλα έγγρα-
φα ελληνικών δημόσιων αρχών από τα οποία τεκμαίρε-
ται αμέσως ή εμμέσως η ταυτότητά της, όπως βεβαιώ-
σεις διαμονής από το δήμο κατοικίας της, οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο το οποίο οι εμπλεκόμενες αρχές με βάση 
την κοινή αντίληψη θεωρούν πρόσφορο για την ταυτο-
ποίηση του προσώπου της μητέρας. Η μητέρα ενημε-
ρώνεται για τη διαδικασία της παρούσας διάταξης και 
για το σκοπό της.

3. Η Κοινωνική Υπηρεσία του νοσοκομείου, του μαι-
ευτηρίου 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 ημερομη-
νία εισαγωγής και την πιθανή ημερομηνία εξιτηρίου, με 
κοινοποίηση στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία. Η Κοι-
νωνική Υπηρεσία του αρμόδιου Δήμου, ή ελλείψει αυ-
τής, όποιος υπάλληλος ορισθεί από το Δήμο, προβαίνει 
σε επιτόπια αυτοψία το συντομότερο δυνατό, προκει-
μένου να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία μόνιμης διαμονής 
που έχει δηλώσει η μητέρα. Εάν η αυτοψία αυτή αιτιο-
λογημένα δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί πριν το εξι-
τήριο, σε κάθε περίπτωση οφείλει να διενεργηθεί εντός 
δύο εβδομάδων 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 φύλ-
λο, αποτελώντας τα δύο ένα σώμα. Στο επισυναφθέν 
φύλλο επαναλαμβάνεται το κατά δήλωση ονοματεπώ-
νυμο της μητέρας, ο τόπος και η ημερομηνία του τοκε-
τού, 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.
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5. Το έγγραφο για τη δήλωση γέννησης με το επισυ-
ναφθέν φύλλο των αποτυπωμάτων τηρείται στον ιατρι-
κό φάκελο της μητέρας. Εκδίδονται δύο επιπλέον αντί-
τυπα της δήλωσης γέννησης χωρίς επισύναψη φύλλου 
αποτυπωμάτων, με πρωτότυπες υπογραφές και σφρα-
γίδες, ένα εκ των οποίων διαβιβάζεται από την αρμόδια 
υπηρεσία του νοσοκομείου, του μαιευτηρίου ή της κλινι-
κής στο κατά τόπον αρμόδιο ληξιαρχείο, ενώ το δεύτερο 
χορηγείται στη μητέρα και αποτελεί αποδεικτικό τόσο 
του βιολογικού όσο και του νομικού δεσμού μητέρας-
τέκνου. Η δήλωση γέννησης υπογράφεται υποχρεωτι-
κά από τον ιατρό, τη μαία ή ελλείψει αυτών από το νο-
σηλευτικό 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 τίτ-
λο «Δήλωση στοιχείων ταυτότητας μητέρας», που ισο-
δυναμεί 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 έγγραφο φέρει τουλάχιστον τα κατά δήλωση στοιχεία 
της μητέρας, φωτογραφία του προσώπου της, μεγέθους 
αστυνομικής 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 
μαιευτηρίου ή της κλινικής γίνεται λήψη φωτογραφίας 
του προσώπου της μητέρας με κάθε πρόσφορο ψηφια-
κό μέσο και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. πριν την προσέλευ-
σή της, προκειμένου να την εκτυπώσει επί του εγγρά-
φου της «Δήλωσης στοιχείων ταυτότητας μητέρας». Σε 
χωριστό έγγραφο με τίτλο «Έντυπο λήψης αποτυπωμά-
των μητέρας» γίνεται από το αρμόδιο όργανο της ΕΛ.ΑΣ. 
λήψη αποτυπωμάτων από τον αντίχειρα, το δείκτη και 
τον μέσο και των δύο χεριών της μητέρας. Εάν αυτό εί-
ναι αδύνατον, γίνεται λήψη των παλαμικών αποτυπωμά-
των 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 νομο-
θεσία 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 λήψης 
αποτυπωμάτων μητέρας» τηρείται στο αρχείο της ΕΛ.ΑΣ. 
μαζί με τη «Δήλωση στοιχείων ταυτότητας μητέρας».

9. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ληξιαρχείο εντός 
του νοσοκομείου, του μαιευτηρίου ή της κλινικής η μη-
τέρα ενημερώνεται εγκαίρως και δύναται να συντάσσε-

ται εξουσιοδότηση προς τρίτο πρόσωπο, προκειμένου 
αυτό να διεκπεραιώσει τη διαδικασία της ληξιαρχικής 
εγγραφής 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 συντάσ-
σεται η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου στο αρ-
μόδιο ληξιαρχείο.

11. Η περιγραφείσα στις παραγράφους 4 έως και 7 του 
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 μητέ-
ρα, όταν λαμβάνει εξιτήριο, αν δεν υφίσταται ιατρικός 
λόγος για την παραμονή του στο νοσοκομείο.

12. Για το χρονικό διάστημα έως και την έκδοση ταυτο-
ποιητικών εγγράφων της μητέρας, η Κοινωνική Υπηρε-
σία του Δήμου ή, ελλείψει αυτής, άλλη αρμόδια υπηρεσία 
που θα οριστεί από το Δήμο οφείλει μετά από σχετική 
ενημέρωση να διενεργεί επιτόπιες επισκέψεις στη μητέ-
ρα και το τέκνο, με σκοπό να συνδράμει τη μητέρα για 
την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που αφορούν τα 
αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς της, μέσω των δι-
αδικασιών που προβλέπει η νομοθεσία.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής 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 εργασί-
ας του προσωπικού από αυτές των ειδικοτήτων τους σε 
άλλες, 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 μετα-
βάλει 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 
εποχιακά σε προγράμματα καταπολέμησης του δάκου 
της ελιάς, καταβάλλονται από 1.1.2018 ασφαλιστικές ει-
σφορές υπέρ ΕΦΚΑ, για κύρια σύνταξη, υγειονομική πε-
ρίθαλψη 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 
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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 υποπαραγρά-
φου Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, οι 
ημέρες μετακίνησης των δοκίμων αστυφυλάκων που 
προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 14 της 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 Οικο-
νομικών και Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
(Β΄ 946 με διόρθ. σφαλμ. στο Β΄ 1443), αυξάνονται σε εί-
κοσι (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 προϋ-
ποθέσεων των δαπανών μετακίνησης των στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας 
εφαρμόζεται 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 ίσχυ-
σε, 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 χρη-
ματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δη-
μοσίων 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 επενδύ-
σεων, 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 Μαΐ-
ου 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 αποχαρακτηρισμέ-
νης 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 
οποίες παραχωρούνται ή έχουν ήδη παραχωρηθεί κατά 
χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, 
χαρακτηρίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, 
νομίμως υφιστάμενες με απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομικών, η οποία εκδίδεται, ύστερα από την υποβολή 
σχετικής αίτησης από τον παραχωρησιούχο Δήμο, μετά 
από γνωμοδότηση των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και, σε περίπτωση που οι 
κατασκευές ή εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός αρχαιο-
λογικού χώρου ή/και πλησίον μνημείων, με τη σύμφω-
νη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
Η αίτηση 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 ανα-
λυτικά το εμβαδόν των προς νομιμοποίηση κατασκευ-
ών και εγκαταστάσεων και στο οποίο απεικονίζονται η 
οριογραμμή του αιγιαλού και τα προς νομιμοποίηση 
έργα, με συντεταγμένες και με αλφαβητική ή αριθμητι-
κή περιγραφή των κορυφών τους,

γ) εγκεκριμένη στατική μελέτη όλων των προς νομι-
μοποίηση κτηριακών και λιμενικών κατασκευών ή εγκα-
ταστάσεων 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 
υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) 
ετών 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 
κτηριακών ή λιμενικών κατασκευών ή εγκαταστάσεων 
αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώ-
σεων και η λήψη των προβλεπόμενων από τον παρόντα 
νόμο διοικητικών μέτρων, καθώς και η εκτέλεση των τυ-
χόν ήδη εκδοθέντων που σχετίζονται με την κατασκευή 
ή τη χρήση τους.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προ-
θεσμία της παραγράφου 2, τα έργα θεωρούνται κατεδα-
φιστέα, 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-
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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 εγκα-
ταστάσεων 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 επανακαθο-
ρισμό των ορίων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πατρών, 
με την 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 αριθμ. 22718/9.2.2017 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου (Δ΄ 45), αποχαρακτηρίσθηκε από 
χερσαία ζώνη λιμένα και ανήκει κατά κυριότητα στο Ελ-
ληνικό Δημόσιο, όπως το ακίνητο αυτό εμφαίνεται στο 
προσαρτημένο στο παρόν άρθρο, ως Παράρτημα I, το-
πογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού 
Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου 
Πατρέων, που συντάχθηκε από τον αγρονόμο/τοπογρά-
φο μηχανικό Στέλιο Σταματίου-Κώνστα την 26.6.2018 
και αποτυπώνει σε κλίμακα 1:2.500, επί αποσπάσματος 
ορθοφωτοχάρτη, 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 
ένδειξη (896-897-898-899-900-901-902-896) με εμβα-
δόν 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 ένδει-
ξη (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 ακι-
νήτου, περιγράφονται στον προσαρτημένο στο παρόν 
άρθρο, 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 παρα-
χωρούμενου ακινήτου και των συστατικών και παραρτη-
μάτων αυτού, καθώς και όλα εν γένει τα ενοχικής φύσεως 
δικαιώματα, αξιώσεις και υποχρεώσεις, που απορρέουν 
από τις υπογραφείσες συμβάσεις παραχώρησης της χρή-
σης ή εκμίσθωσης κτιρίων, εδαφικών εκτάσεων, κατα-
στημάτων, γηπέδων και εγκαταστάσεων, που περιλαμ-
βάνονται στο παραχωρούμενο ακίνητο, οι οποίες είχαν 
συναφθεί μεταξύ της Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. και τρίτων, ασκούνται, 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οριστικά από το 
Δήμο Πατρέων καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της πα-
ραχώρησης.

3. Ο Δήμος υπεισέρχεται, από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την από 19.4.2000 σύμβαση μεταξύ του 
Λιμενικού Ταμείου Πατρών (ήδη Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) και του 
ερασιτεχνικού 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-
σης 7.120,21 τ.μ., το οποίο περιγράφεται στο παρόν ως 
«Γήπεδο Ν.Ο.Π.» και αποτυπώνεται στο προσαρτημέ-
νο τοπογραφικό διάγραμμα με τη διαδοχική αρίθμηση 
896-897-898-899-900-901-902-896, η οποία παραμένει 
σε ισχύ μέχρι τη λήξη της με δυνατότητα παράτασης αυ-
τής 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 κτή-
ρια, έργα και εγκαταστάσεις για όσο χρόνο εξυπηρετούν 
ανάγκες 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 
ανέχεται την προσωρινή εκ μέρους του Ελληνικού Δη-
μοσίου χρήση τμημάτων του παραχωρούμενου ακινή-
του για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ιδίως για λό-
γους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας τάξης, για προσωρινή 
στέγαση 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 κατασκευάστη-
καν μη νομίμως εντός του παραχωρούμενου ακινήτου, 
συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων του αιγιαλού 
και της παραλίας, που εμπίπτουν σε αυτό, από φορείς 
του Δημοσίου, διατηρούνται και χρησιμοποιούνται κατά 
τον προορισμό τους, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου, εφόσον εξυπηρετούν ή πρόκειται να εξυ-
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πηρετήσουν 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 
ισχύος 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 προ-
βλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία περί δημοσί-
ων κτημάτων και αιγιαλού και παραλίας διοικητικών μέ-
τρων προστασίας και ποινικών διώξεων, η παραγραφή 
των απαιτήσεων και δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημο-
σίου, η παραγραφή των ποινικών αδικημάτων που σχετί-
ζονται με την κατασκευή και χρήση των έργων και εγκα-
ταστάσεων της παρούσας ενότητας και η αναγκαστική 
είσπραξη των επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώ-
σεων, επιπλέον δε αναβάλλονται υποχρεωτικά ποινικές 
δίκες που σχετίζονται με την ανέγερση και χρήση των 
κατασκευών της παρούσας ενότητας. Μετά την ολοκλή-
ρωση των ανωτέρω διαδικασιών, οι διοικητικές κυρώσεις 
και τα μέτρα παύουν να υφίστανται, ομοίως δε παύουν 
τυχόν ασκηθείσες 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 κα-
τασκευών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έκ-

δοσης των προβλεπόμενων νόμιμων αδειών. Κατά του 
Ελληνικού Δημοσίου ουδεμία αξίωση για καταβολή της 
δαπάνης για την εκτέλεση των εργασιών του προηγούμε-
νου εδαφίου ή για αποζημίωση για τις ίδιες αιτίες δύναται 
να προβληθεί μετά τη λήξη του χρόνου παραχώρησης ή 
σε περίπτωση άρσης ή αυτοδίκαιης ανάκλησης αυτής. 

γ) Το Ελληνικό Δημόσιο απαλλάσσεται κάθε υποχρέ-
ωσης επισκευής συντήρησης βελτίωσης ή φύλαξης του 
ακινήτου που παραχωρείται και των συστατικών και πα-
ραρτημάτων του, ακόμη και αν η δαπάνη αυτή οφείλε-
ται σε λόγους ανωτέρας βίας.

δ) Το Ελληνικό Δημόσιο δεν ευθύνεται για οποιαδή-
ποτε πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του ακινήτου 
και των συστατικών και παραρτημάτων του, των οποί-
ων παραχωρεί 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 οποιαδή-
ποτε αυθαίρετη κατάληψη του αιγιαλού υποπέσει στην 
αντίληψή του.

στ) Μετά τη λήξη του χρόνου παραχώρησης ανακα-
λείται αυτοδίκαια αυτή, κατόπιν δε αυτοψίας των αρμο-
δίων οργάνων του Δημοσίου, το ακίνητο, τα έργα και 
οι επ’ αυτού εγκαταστάσεις αποδίδονται στην αρμόδια 
Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών με πρωτόκολλο 
παράδοσης - παραλαβής. Το ακίνητο, με όλα τα συστα-
τικά 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 
ενέργειες ή εχθροπραξίες, καθώς και σε εγκεκριμένες 
από το Δημόσιο αποξηλώσεις ή κατεδαφίσεις εγκατα-
στάσεων ή κτηρίων.

7. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομικών δύναται να αρθεί η παραχώρηση της χρήσης 
του ανωτέρω ακινήτου, ιδίως για καθυστέρηση, ματαί-
ωση ή πλημμελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώ-
ρησης, αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης μη τήρηση 
των όρων που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 
καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας εθνικής άμυνας ή 
για άλλο σπουδαίο λόγο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
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Άρθρο 68

Ο εργαζόμενος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρό-
σκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης 
ανάγκης ή μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, 
καθώς και ο εργαζόμενος που προσέρχεται σε οποιοδή-
ποτε 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 νοση-
λευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η 
αιμοληψία.

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 
αιμοληψίας, είναι η έγκαιρη ενημέρωση του εργοδότη 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της τέλε-
σης της αιμοληψίας, εκτός των περιπτώσεων κάλυψης 
έκτακτης ανάγκης. Εξαιρετικά και μόνο σε περιπτώσεις 
ταυτόχρονων αιτημάτων εργαζομένων για χρήση της 
ειδικής άδειας, ο εργοδότης δύναται σε συνεννόηση με 
τον εργαζόμενο και ανάλογα με το πρόγραμμα εργασί-
ας του και τις ανάγκες της επιχείρησης, να προχωρήσει 
στη χορήγηση της εν λόγω άδειας το αργότερο μέσα 
σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημέρα τέλεσης 
της αιμοληψίας.

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 υπη-
ρεσίες 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 
θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμο-
διότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων) 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 υποβο-
λής της αίτησης παραίτησης έως και τις 11.5.2016 συνι-
στά συντάξιμο χρόνο και προσμετράται στο λοιπό χρό-
νο συντάξιμης προϋπηρεσίας, ο οποίος προκύπτει κατά 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης.».

Άρθρο 71

Η ρύθμιση του άρθρου 68 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) 
εφαρμόζεται και επί καταλογιστικών πράξεων που εκδό-
θηκαν σε βάρος ερευνητών των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ και αφορούν τον τρό-
πο υπολογισμού του ανώτατου ορίου πρόσθετων αμοι-
βών ΔΕΠ από ερευνητικά προγράμματα [άρθρο 13 παρ. 
9 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87)] κατά τη μέχρι και το έτος 2005 
περίοδο, εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί έως τη δημοσί-
ευση 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 Δημοσί-
ων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), με αντικείμενο την Εγγυοδοσία και 
Πιστοδοσία των ασφαλισμένων στον τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
του τ. Ε.Τ.Α.Α.. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 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 ορίζε-
ται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Αντιπρόεδρος της 
Κυβέρνησης και Υπουργός   Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός  Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

  Αναπληρώτρια Υπουργός
Υφυπουργός Παιδείας,  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Υφυπουργός Εργασίας, Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης  Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας   Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

 Ναυτιλίας  Αγροτικής Ανάπτυξης
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2018

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*01001301807180036*
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