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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1 

Ειδικές µορφές απασχόλησης 
 
1. Η µεταξύ εργοδότη και απασχολούµενου συµφωνία για παροχή υπηρεσιών ή 

έργου, για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αµοιβής κατά 
µονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ’ οίκον απασχόλησης, τεκµαίρεται ότι 
δεν υποκρύπτει σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, εφόσον η συµφωνία αυτή 
καταρτίζεται εγγράφως και γνωστοποιείται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες στην 
οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.  
Το τεκµήριο αυτό δεν ισχύει αν ο απασχολούµενος προσφέρει την εργασία του 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη.  

2. Μέσο σε διάστηµα εννέα (9) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου κάθε 
εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας 
συγκεντρωτική κατάσταση αναφορικά µε τις υφιστάµενες συµφωνίες µεταξύ 
αυτού και απασχολουµένων για παροχή υπηρεσιών ή έργου, στην οποία θα 
αναγράφονται η χρονολογία κατάρτισης των συµφωνιών αυτών και το 
ονοµατεπώνυµο του απασχολούµενου. Σε περίπτωση παραλείψεως υποβολής της 
κατάστασης αυτής θεωρείται ότι η σχετική συµφωνία υποκρύπτει σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας. 

3. Για τους απασχολούµενους του παρόντος άρθρου εξακολου8εί να ισχύει η 
διάταξη του άρθρου 22 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α').  

 
Άρθρο 2 

Μερική απασχόληση 
 
Το άρθρο 38 του ν. 1692/1990 (ΦΕΚ 101 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
"1. Κατά τη σύσταση της σύµβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και 
ο µισθωτός µπορεί µε έγγραφη ατοµική σύµβαση να συµφωνήσουν, για ορισµένα ή 
αόριστο χρόνο, ηµερήσια ή εβδοµαδιαία ή δεκαπενθήµερη ή µηνιαία εργασία, η 
οποία θα είναι µικρότερης διάρκειας από την κανονική (µερική απασχόληση).  
Η συµφωνία, εφόσον µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κατάρτισή της δεν 
γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκµαίρεται ότι καλύπτει σχέση 
εργασίας µε πλήρη απασχόληση.  
2. Επίσης, κατά τη σύσταση της σύµβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο 
εργοδότης και ο µισθωτός µπορούν µε έγγραφη ατοµική σύµβαση να συµφωνήσουν 
κάθε µορφή απασχόλησης εκ περιτροπής ανά ηµέρα, εβδοµάδα ή µήνα.  



Η παρεχόµενη από το άρθρο αυτό προστασία καλύπτει και τους απασχολούµενους µε 
βάση τις συµφωνίες του προηγούµενου εδαφίου.  
Σε περίπτωση περιορισµού της δραστηριότητάς του ο εργοδότης µπορεί να επιβάλει 
σύστηµα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, µόνον εφόσον 
προηγουµένως προβεί σε διαβούλευση µε τους νόµιµους εκπροσώπους των 
εργαζοµένων. Οι συµφωνίες ή οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής γνωστοποιούνται 
µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση 
Εργασίας.  
3. Οι έγγραφες ατοµικές συµβάσεις των προηγούµενων παραγράφων πρέπει να 
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) τα στοιχεία ταυτότητας των 
συµβαλλοµένων , β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη 
διεύθυνση του εργοδότη, γ) το χρόνο της απασχόλησης, τον τρόπο κατανοµής και τις 
περιόδους εργασίας, δ) τον τρόπο αµοιβής και ε) τους τυχόν όρους τροποποίησης της 
σύµβασης.  
Σε εποχικές ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις οι έγγραφες ατοµικές 
συµβάσεις, κατά την παρ. 1 του παρόντος, γίνονται για ηµερήσια ή εβδοµαδιαία 
περίοδο εργασίας.  
4. Σε κάθε περίπτωση, η απασχόληση κατά την Κυριακή ή άλλη ηµέρα αργίας, ως και 
η νυκτερινή εργασία συνεπάγεται την καταβολή της νόµιµης προσαύξησης.  
5. Η παροχή της συµφωνηµένης εργασίας των µερικώς απασχολούµενων πρέπει να 
είναι συνεχόµενη και να παρέχεται µία φορά την ηµέρα. "Η διάταξη του 
προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στους οδηγούς αυτοκινήτων µεταφοράς 
µαθητών, νηπίων και βρεφών και στους συνοδούς αυτών που εργάζονται στα 
ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς και στα 
νηπιαγωγεία, καθώς επίσης και στους καθηγητές που εργάζονται στα φροντιστήρια 
ξένων γλωσσών και µέσης εκπαίδευσης."  
(Σηµ: Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 14 
Ν.2747/1999)   
6. Καταγγελία της σύµβασης εργασίας λόγω µη αποδοχής από το µισθωτό 
εργοδοτικής πρότασης για µερική απασχόληση είναι άκυρη.  
7. Οι αποδοχές των µερικώς απασχολούµενων µισθωτών προσαυξάνονται κατά 
επτάµισι τοις εκατό (7,5 %), εφόσον αµείβονται µε το κατώτατο, κατά τις κείµενες 
διατάξεις, όριο αποδοχών και το ωράριο απασχόλησής τους είναι µικρότερο των 
τεσσάρων (4) ωρών ηµερησίως. 
(Σηµ. : Η παρ.7 εµφανίζεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του Ν.2874/2000).  
8. Οι µερικώς απασχολούµενοι µισθωτοί έχουν δικαίωµα ετήσιας άδειας µε αποδοχές 
και επίδοµα αδείας, µε βάση τις αποδοχές που θα ελάµβαναν, εάν εργάζονταν κατά το 
χρόνο της αδείας τους, για τη διάρκεια της οποίας εφαρµόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του α.ν. 539/1945, όπως ισχύει.  
9. Ο εργοδότης δεν έχει αξίωση για παροχή εργασίας πέρα από τη συµφωνηµένη 
(άρθρο 659 Α.Κ.) από µερικώς απασχολούµενο, όταν αυτός έχει και άλλη 
απασχόληση ή βαρύνεται µε οικογενειακές υποχρεώσεις.  
10 Ο µερικώς απασχολούµενος, επί προσφοράς εργασίας µε ίσους όρους από 
µισθωτούς της ίδιας κατηγορίας, έχει δικαίωµα προτεραιότητας για πρόσληψη σε 
θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στην ίδια επιχείρηση. Ο χρόνος της µερικής 
απασχόλησης λαµβάνεται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας. Για τον υπολογισµό της 
προϋπηρεσίας αυτής οκτώ (8) ώρες εργασίας µε µερική απασχόληση αντιστοιχούν σε 
µία (1) ηµέρα προϋπηρεσίας.  
11. Στους εργαζόµενους που καλύπτονται από σχέση εργασίας µε µερική 
απασχόληση παρέχονται:  



α) ∆υνατότητες συµµετοχής στις δραστηριότητες της επαγγελµατικής κατάρτισης 
που εφαρµόζει η επιχείρηση υπό συνθήκες ανάλογες µε εκείνες που αφορούν τους 
εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου.  
β) Οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν στη διάθεση των άλλων 
εργαζόµενων στην επιχείρηση.  

12. Ο εργοδότης ενηµερώνει τους εκπροσώπους των εργαζόµενων για τον αριθµό των     
απασχολούµενων µε µερική απασχόληση σε σχέση µε την εξέλιξη του συνόλου των 
εργαζόµενων, καθώς και για τις προοπτικές πρόσληψης εργαζόµενων µε πλήρη 
απασχόληση.  
13. Με επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας επιτρέπεται η συµπλήρωση ή 
τροποποίηση των ρυθµίσεων των προηγούµενων παραγράφων.  
14 Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται για τους µερικώς απασχολούµενους όλες οι 
διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.  
15. Η κατά το παρόν άρθρο µερική απασχόληση µε σχέση ιδιωτικού δικαίου 
επιτρέπεται και στις δηµόσιες επιχειρήσεις, τους οργανισµούς και τους λοιπούς 
φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από το άρθρο 14 
του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), όπως ισχύει, µε εξαίρεση το ∆ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. 
πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα Ν.Π.∆.∆., καθώς και τους φορείς για τους 
οποίους η µερική απασχόληση προβλέπεται από ειδικούς νόµους ή από διατάξεις 
κανονισµών που έχουν κυρωθεί µε νόµο ή έχουν ισχύ νόµου.  
Για την κατά το παρόν άρθρο µερική απασχόληση σε επιχειρήσεις, οργανισµούς και 
φορείς του προηγούµενου εδαφίου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/1994 
(ΦΕΚ 28 Α'), όπως ισχύει, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου για την αντιµετώπιση 
έκτακτων η επειγουσών αναγκών συµφωνείται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου 
διάρκειας µέχρι έξι (6) µηνών µερική απασχόληση που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις 
(4) ώρες ηµερησίως. Στην τελευταία περίπτωση η σχετική προκήρυξη αποστέλλεται 
πριν από τη δηµοσίευσή της στο Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.), το οποίο οφείλει να ελέγξει αυτήν από άποψη νοµιµότητας µέσα σε δέκα 
(10) ηµέρες. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη 
του Α.Σ.Ε.Π.  
Οι ανωτέρω συµβάσεις που συνάπτονται για την κάλυψη έκτακτων ή επειγουσών 
αναγκών λήγουν αυτοδικαίως µε την πάροδο της συµφωνηθείσας διάρκειάς τους, 
χωρίς να απαιτείται προς τούτο καµία άλλη διατύπωση και απαγορεύεται και είναι 
αυτοδικαίως άκυρη η για οποιονδήποτε λόγο ανανέωσή τους ή µετατροπή τους σε 
σύµβαση ή σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. 
16. Μέσα σε διάστηµα εννέα (9) µηνών, από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, 
κάθε εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας 
συγκεντρωτική κατάσταση αναφορικά µε τις υφιστάµενες συµβάσεις εργασίας 
µεταξύ αυτού και των εργαζόµενων, που απασχολεί µε µερική απασχόληση, στην 
οποία θα αναγράφεται η χρονολογία κατάρτισης των συµβάσεων αυτών και το 
ονοµατεπώνυµο του απασχολούµενου. Σε περίπτωση παραλείψεως υποβολής της 
κατάστασης αυτής τεκµαίρεται ότι η σχετική σύµβαση καλύπτει σχέση εργασίας µε 
πλήρη απασχόληση. 
 

Άρθρο 3 
∆ιευθέτηση χρόνου εργασίας 

 
 Το άρθρο 41 του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
"1. Επιτρέπεται µε επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή µε συµφωνίες 
του εργοδότη και του συµβουλίου των εργαζόµενων να  καθορίζεται για διάστηµα 



µέχρι τρεις (3) µήνες αυξηµένος αριθµός ωρών  εργασίας κατά µία (1) ώρα πλέον του 
συµβατικού ωραρίου και µέχρι εννέα (9) ώρες ηµερησίως και σε περιπτώσεις που 
συντρέχουν λόγοι αντικειµενικοί ή τεχνικοί ή λόγοι οργάνωσης της εργασίας για 
διάστηµα µέχρι έξι (6) µήνες αυξηµένος αριθµός ωρών εργασίας κατά δύο (2) ώρες 
πλέον του συµβατικού ωραρίου και µέχρι δέκα (10) ώρες ηµερησίως και µέχρι 
σαράντα οκτώ (48) εβδοµαδιαίως και µειωµένος αριθµός ωρών εργασίας κατά το 
επόµενο αντίστοιχο διάστηµα, εφόσον ο µέσος όρος των ωρών εργασίας για το 
συνολικό χρονικό διάστηµα (περίοδος αναφοράς), το οποίο δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τους έξι (6) ή τους δώδεκα (12) µήνες αντίστοιχα, ανέρχεται σε σαράντα 
(40) ώρες την εβδοµάδα. 
2. Σε επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι είκοσι (20) εργαζόµενους επιτρέπεται, µε 
συµφωνίες µεταξύ εργοδότη και των ενώσεων προσώπων του άρθρου 1 παραγράφου 
3 του ν. 1264/1992 (ΦΕΚ 79 Α'), να καθορίζεται, ανάλογα µε τις ανάγκες της  
επιχείρησης ή εκµετάλλευσης, για διάστηµα µέχρι δύο (2) µηνών αυξηµένος αριθµός 
ωρών εργασίας κατά µία (1) ώρα πλέον του συµβατικού ωραρίου και µέχρι εννέα (9) 
ώρες ηµερησίως και µέχρι σαράντα οκτώ (48) εβδοµαδιαίως και µειωµένος αριθµός 
ωρών εργασίας κατά το επόµενο αντίστοιχο διάστηµα, µε την προϋπόθεση ότι ο 
µέσος όρος των ωρών εργασίας για το συνολικό χρονικό διάστηµα (περίοδος 
αναφοράς), το οποίο απαγορεύεται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες, ανέρχεται 
σε σαράντα (40) ώρες την εβδοµάδα. Η κατά το  προηγούµενο εδάφιο ένωση 
προσώπων αρκεί να έχει συσταθεί από πέντε (5) τουλάχιστον εργαζόµενους, 
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του ν. 1264/1984. 
3. Η καταβαλλόµενη, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων 
παραγράφων, αµοιβή για το συνολικό χρονικό διάστηµα είναι ίση µε την αντίστοιχη 
αµοιβή για εργασία οκτώ (8) ωρών ηµερησίως και σαράντα (40) ωρών εβδοµαδιαίως, 
χωρίς να επιτρέπεται αυξοµείωσή της. 
Με επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας επιτρέπεται να καθορίζεται, για 
τις περιόδους αναφοράς των προηγούµενων παραγράφων, χρόνος εβδοµαδιαίας 
εργασίας, µέχρι σαράντα οκτώ (48) ωρών κατά µέσο όρο, συµπεριλαµβανοµένων και 
των υπερωριών. Η προσαύξηση της αµοιβής λόγω υπερωριών υπολογίζεται κατά τα 
τέλος της περιόδου αναφοράς και καταβάλλεται για την πέραν των σαράντα (40) 
ωρών εβδοµαδιαίως, κατά µέσο όρο, παρασχεθείσα εργασία. 
4. Κατά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας επιτρέπεται να χορηγείται στον 
εργαζόµενο σε αντιστάθµιση των συνολικών ωρών, που δικαιούται για  το διάστηµα 
του µειωµένου ηµερήσιου χρόνου απασχόλησης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 
2, είτε ανάλογη ηµερήσια ανάπαυση (ρεπό) είτε ανάλογη προσαύξηση της ετήσιας 
µετ' αποδοχών άδειας. 
5. Εφόσον από οποιονδήποτε λόγο, ιδίως εξαιτίας παραίτησης ή απόλυσης του 
εργαζόµενου, δεν εφαρµόζεται ή δεν ολοκληρώνεται η διευθέτηση του χρόνου 
εργασίας σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, δεν θίγονται οι ισχύουσες διατάξεις περί 
της νόµιµης προσαύξησης της αµοιβής της υπερεργασίας και της υπερωρίας.  
6. Για την εφαρµογή του άρθρου αυτού ικανότητα σύναψης επιχειρησιακής  
συλλογικής σύµβασης έχουν οι επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις που απασχολούν 
τουλάχιστον είκοσι (20) εργαζόµενους. 
7. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι σχετικές ρυθµίσεις του ν. 
2602/1998 (ΦΕΚ 83 Α΄) ή άλλων ειδικών νόµων που αποσκοπούν στην εξυγίανση 
φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 
 
 



Άρθρο 4 
Τοπικά σύµφωνα απασχόλησης 

 
1. Φορείς του δηµόσιου τοµέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικοί εταίροι, 

κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 2232/1994 (ΦΕΚ 140 Α'), µε βάση της 
ανάγκες αναβάθµισης ευπαθών περιοχών της χώρας και ιδιαίτερα της 
προβλεπόµενης από την παράγραφο του άρθρου 4 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α') 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ Γ’, για τις οποίες εφαρµόζονται ή πρόκειται να εφαρµοσθούν ειδικά 
προγράµµατα µε διάθεση εθνικών και κοινοτικών πόρων και µε σκοπό την 
επίτευξη των στόχων της προώθησης της απασχόλησης σε βιώσιµες και, 
ανταγωνιστικές δραστηριότητες, της καταπολέµησης της ανεργίας και της 
δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, µπορούν να συνάγουν για την 
πραγµατοποίηση των στόχων αυτών, ειδικές συλλογικές συµφωνίες σχετικά µε 
την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου ή την άσκηση συγκεκριµένης δραστηριότητας 
οικονοµικού ή κοινωνικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα, στις οποίες ορίζεται η 
διάρκεια ισχύος και όλοι οι όροι εφαρµογής τους. Με τις συµφωνίες αυτές 
εnιτρέπεται να ρυθµίζονται και τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων και 
γενικότερα οι όροι απασχόλησης του προσωπικού που πρόκειται να απασχολη8εί 
για την εκτέλεση του έργου ή των δραστηριοτήτων αυτών (τοπικά σύµφωνα 
απασχόλησης).  
Οι ρυθµίσεις αυτές απαγορεύεται να παραβιάζουν τους κανόνες για την υγιεινή 
και ασφάλεια των εργαζόµενων και τα ελάχιστα όρια προστασίας που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας 
και των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, κατισχύουν δε 
οποιασδήποτε άλλης σχετικής ρύθµισης εφόσον περιέχονται στην οικεία ατοµική 
σύµβαση εργασίας του απασχολούµενου, που καταρτίζεται εγγράφως και υπό τον 
όρο ότι στη σύναψη του τοπικού συµφώνου απασχόλησης έλαβε µέρος και το 
αντιπροσωπευτικότερο Εργατικό Κέντρο, κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 
1876/1990, του νοµού. Τα Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης ισχύουν µόνον εφόσον 
εγκριθούν από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονοµίας και Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

2. Από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου 2001, σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε περιοχές της 
προηγούµενης παραγράφου και µε σκοπό την επίτευξη των αναφερόµενων σε 
αυτήν στόχων, επιτρέπεται να καθορίζονται µε επιχειρησιακές συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας ή µε ατοµικές συµβάσεις εργασίας ως προς τους 
προσλαµβανόµενους είτε για πρώτη φορά είτε µετά από δώδεκα (12) και πλέον 
µήνες από την τελευταία τους εργασία (µακροχρόνιοι άνεργοι), επίπεδα αµοιβών 
εργασίας τουλάχιστον ίσα µε εκείνα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα Εθνική 
Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους 
κατ' ανώτατο όριο.  
Οι ανωτέρω επιχειρησιακές συλλογικές ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας 
υπερισχύουν οποιασδήποτε της σχετικής νοµοθετικής, κανονιστικής ή συλλογικής 
ρύθµισης.  

 
 

Άρθρο 5 
Ιδιωτικά Γραφεία Συµβούλων Εργασίας 

 



1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µπορούν να συνιστούν Ιδιωτικά Γραφεία Συµβούλων 
Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.) µε αντικείµενο την εξεύρεση για λογαριασµό του εργοδότη 
ορισµένων κατηγοριών θέσεων εργασίας σε ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς. Τα 
Ι.Γ.Σ.Ε. µεσολαβούν για την εξεύρεση εργασίας που αφορά ιδίως καλλιτέχνες 
ακροάµατος και θεάµατος, πρόσωπα εποπτείας ή διεύθυνσης ή εµπιστοσύνης, 
λογιστές ή φοροτεχνικούς, προσωπικό καθαριότητας χώρων, απασχολούµενους 
στις οικοδοµικές και στις τεχνικές εργασίες, ξεναγούς, µοντέλα, αποκλειστικές 
νοσοκόµες, πρόσωπα φροντίδας ηλικιωµένων και οικόσιτο προσωπικό. Για τη 
σύσταση των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας απαιτείται άδεια που 
χορηγείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται: α) οι κατηγορίες των θέσεων εργασίας, 
για την εξεύρεση των οποίων επιτρέπεται η σύσταση Ιδιωτικών Γραφείων 
Συµβούλων Εργασίας, β) οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύστασή τους, γ) τα 
απαιτούµενα για την πιστοποίησή τους δικαιολογητικά και άλλα στοιχεία, καθώς 
και η σχετική διαδικασία, δ) οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία 
χορήγησης της ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας τους, ε) οι περιπτώσεις κατά 
τις οποίες µπορεί να ανακληθεί η εγκριτική άδεια, καθώς και η απαιτούµενη 
διαδικασία για την ανάκλησή της, στ) το ύψος της αµοιβής για τη µεσολάβησή 
τους και ο τρόπος καταβολής της και ζ) κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 
εφαρµογή του παρόντος άρθρου. "Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα ορίζονται και: 
(α) οι προδιαγραφές για τη σύσταση των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων 
Εργασίας, (β) οι όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές, τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, οι λόγοι και η διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας 
παραρτηµάτων, καθώς και οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της άδειας 
λειτουργίας αυτών, (γ) οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για την 
παράβαση των διατάξεων της νοµοθεσίας."  
(Σηµ.: Το εντός " " δεύτερο εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 12 του Ν.2874/2000)   

3. (Σηµ.: Η παρ.3 καταργήθηκε µε το άρθρο 12 του Ν.2874/2000)  

4. Τα Ιδιωτικά Γραφεία Συµβούλων Εργασίας έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν 
στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του µηνός 
Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους αναλυτική κατάσταση των συµβάσεων 
εργασίας για τη σύναψή των οποίων µεσολαβούσαν το προηγούµενο εξάµηνο. Η 
παράβαση της υποχρέωσης αυτής αποτελεί λόγο ανακλήσεως της εγκριτικής 
άδειας λειτουργίας των Ι.Γ.Σ.Ε.. "Τα Ιδιωτικά Γραφεία Συµβούλων Εργασίας 
υποχρεούνται να παρέχουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων τα στοιχεία που αφορούν στον αριθµό των θέσεων εργασίας για τις 
οποίες µεσολάβησαν το προηγούµενο εξάµηνο ανά ειδικότητα, επίπεδο 
εκπαίδευσης και κατηγορία (άνεργος ή µη) και να συνεργάζονται µε τον 
Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) και το Εθνικό 
Παρατηρητήριο Απασχόλησης (Ε.Π.Α.). Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και η µορφή 
συνεργασίας των Ιδιωτικών Γραφείων µε τον Ο.Α.Ε.∆. και το Εθνικό 
Παρατηρητήριο Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) και καθορίζεται κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια για την τήρηση των υποχρεώσεών τους προς το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)." 
(Σηµ.: Τα εντός " " τρίτο και τέταρτο εδάφια προστέθηκαν µε το άρθρο 12 του 
Ν.2874/2000).  



5. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν ως αντικείµενο την 
εξεύρεση θέσεων εργασίας σε ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς, υποχρεούνται, µέσα σε 
πέντε (5) µήνες από τη δηµοσίευση του διατάγµατος της παραγράφου 2, να 
υποβάλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αίτηση, 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, για τη χορήγηση 
της σχετικής άδειας λειτουργίας. ( Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής επιφέρει 
σε βάρος του παραβάτη τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 16 και επιπλέον 
συνιστά ποινικό αδίκηµα, τιµωρούµενο µε τις ποινές του άρθρου 17 παράγραφος 
1 του παρόντος νόµου.)  
(σηµ.: Το τελευταίο εδάφιο εµφανίζεται εντός παρενθέσεως γιατί καταργήθηκε µε 
το άρθρο 12 του Ν.2874/2000).  

6. Στα Ιδιωτικά Γραφεία Συµβούλων Εργασίας και τυχόν παραρτήµατά τους, που 
λειτουργούν χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων αδείας ή συνεχίζουν να 
λειτουργούν κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του 
παρόντος ή µεσολαβούν για παράνοµη απασχόληση, επιβάλλονται µε 
αιτιολαγηµένη πράξη του αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από 
πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων οι εξής διοικητικές κυρώσεις: α) πρόστιµο 
ύψους τουλάχιστον δύο εκατοµµυρίων 2.000.000 δραχµών, β) προσωρινή 
διακοπή της λειτουργίας τους µέχρι ένα (1) µήνα. Με απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί, ύστερα από αιτιολογηµένη 
εισήγηση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), να τους επιβληθεί 
προσωρινή διακοπή µεγαλύτερη του ενός (1) µηνός µέχρι και οριστική διακοπή 
της λειτουργίας τους. Η πράξη επιβολής προστίµου, κατά τα ανωτέρω, 
κοινοποιείται µε απόδειξη στον παραβάτη και αποτελεί έσοδο του ∆ηµοσίου. 
Κατά της πράξης επιβολής προστίµου ασκείται προσφυγή ουσίας µέσα σε είκοσι 
(20) ηµέρες από την κοινοποίησή της ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου. Η 
προσφυγή είναι απαράδεκτη αν δεν κοινοποιηθεί στην αρµόδια υπηρεσία του 
Σ.ΕΠ.Ε. µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κατάθεσή της. Η άσκηση της 
προσφυγής έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για το 80% του προστίµου. Από την 
αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. βεβαιώνεται το 20% του επιβληθέντος προστίµου 
µε την άσκηση της εµπρόθεσµης προσφυγής, το οποίο εισπράτετται από την 
αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) ως δηµόσιο έσοδο. Με 
αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων µπορεί να ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες. Για την επιβολή 
των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων συνεκτιµώνται η σοβαρότητα της 
παράβασης, η τυχόν επαναλαµβανόµενη µη συµµόρφωση στις υποδείξεις των 
αρµόδιων οργάνων, οι παρόµοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί 
κυρώσεις στο παρελθόν και ο βαθµός υπαιτιότητας. Η εκτέλεση των διοικητικών 
κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρµόδια 
αστυνοµική αρχή. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να 
αυξάνονται τα όρια του προβλεπόµενου στη διάταξη αυτήν προστίµου. 
(Σηµ: Η παρ.6 προστέθηκε µε το άρθρο 12 του Ν.2874/2000).  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) 

 
Άρθρο 6 

Σύσταση Σώµατος 



 
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπηρεσία µε 

τον τίτλο "Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας" (Σ.ΕΠ.Ε.), υπαγόµενη απευθείας στον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Συνιστάται επίσης µία θέση 
µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα (άρθρο 28 του ν. 1558/1985 ΦΕΚ 137 Α'), ο 
οποίος προϊσταται της υπηρεσίας αυτής.  

2. Το Σ.ΕΠ.Ε. έχει ως κύριο έργο: α. Την επίβλεψη και τον έλεγχο της εφαρµογής 
των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας. β. Την έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, των παραβατών της εργατικής νοµοθεσίας. γ. 
Την έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις 
αστυνοµικές αρχές, της παράνοµης απασχόλησης. δ. Την έρευνα, παράλληλα και 
ανεξάρτητα από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, της ασφαλιστικής κάλυψης 
των εργαζόµενων. ε. Την παροχή πληροφοριών, συµβουλών και υποδείξεων προς 
τους εργοδότες και τους εργαζόµενους, σχετικά µε τα πλέον αποτελεσµατικά 
µέσα για την τήρηση των κειµένων διατάξεων. στ. Την αναφορά προς τον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των ελλείψεων ή των 
παραλείψεων, που δεν καλύπτονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και των 
τυχόν προβληµάτων που δηµιουργούνται κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας.  

 
 

Άρθρο 7 
Αρµοδιότητες του Σ.ΕΠ.Ε. 

1. Το Σ.ΕΠ.Ε. έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
α. Να ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις και γενικότερα κάθε ιδιωτικό ή δηµόσιο χώρο 
εργασίας ή χώρο όπου υπάρχει υπόνοια ότι απασχολούνται  εργαζόµενοι, εκτός από 
τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις. 
β. Να προβαίνει σε κάθε είδους αναγκαία εξέταση, έλεγχο ή έρευνα αναφορικά µε τη 
διαπίστωση της τήρησης και εφαρµογής των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, 
της σχετικής µε τους όρους και τις συνθήκες εργασίας ιδίως τα χρονικά όρια 
εργασίας, την αµοιβή ή άλλες παροχές, την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζόµενων, τους ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών οµάδων 
εργαζόµενων (όπως νέοι, γυναίκες σε κατάσταση εγκυµοσύνης ή λοχείας, άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες), καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζόµενων. 
γ. Να εισέρχεται οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ηµέρας ή της νύχτας στους 
χώρους εργασίας, όταν κρίνει αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη, για 
να διαπιστώσει αν τηρούνται οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. 
δ. Να διακόπτει προσωρινά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τη λειτουργία της 
επιχείρησης ή τµήµατός της, αν κρίνει ότι υπάρχει άµεσος κίνδυνος για την ασφάλεια 
και την υγεία των εργαζόµενων και να εισηγείται στον Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων την οριστική διακοπή της λειτουργίας της, όταν η 
επιχείρηση εξακολουθεί να παραβαίνει συστηµατικά τις διατάξεις της νοµοθεσίας µε 
άµεσο κίνδυνο για τους εργαζόµενους. 
ε. Να λαµβάνει άµεσα διοικητικά µέτρα, να επιβάλλει τις προβλεπόµενες διοικητικές 
κυρώσεις ή να προσφεύγει στη δικαιοσύνη για την επιβολή των ποινών κυρώσεων ή, 
κατά την κρίση του, να χορηγεί εύλογη προθεσµία για τη συµµόρφωση µε τις 
προβλεπόµενες διατάξεις. 
στ. Να λαµβάνει άµεσα µέτρα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, σε περίπτωση που 
διαπιστώσει παράνοµη απασχόληση. 



ζ. Να έχει πρόσβαση στα αρχεία και έγγραφα της επιχείρησης, καθώς και στη δοµή 
της παραγωγικής διαδικασίας. 
η. Να λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε από τα τηρούµενα βιβλία, µητρώα, έγγραφα και 
κάθε άλλου είδους στοιχείου της επιχείρησης, καθώς και να λαµβάνει αντίγραφα. 
θ. Να ερευνά τα αίτια των θανατηφόρων και των σοβαρών εργατικών ατυχηµάτων 
και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις. 
ι. Να διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες της εµφάνισης επαγγελµατικών νόσων και 
να προτείνει µέτρα για την πρόληψή τους. 
ια. Να ενηµερώνει άµεσα τον ασφαλιστικό φορέα σε περίπτωση διαπιστώσεως 
παραβάσεων της ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 
ιβ. Να προβαίνει σε δειγµατοληψίες και αναλύσεις των δειγµάτων, να λαµβάνει 
φωτογραφίες και να προβαίνει σε µετρήσεις φυσικών, χηµικών και βιολογικών 
παραγόντων στο περιβάλλον εργασίας. 
ιγ. Να εξετάζει κάθε καταγγελία και αίτηµα που υποβάλλεται στην Υπηρεσία και 
αφορά την ορθή εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας. 
ιδ. Να παρεµβαίνει συµφιλιωτικά για την επίλυση των αναφυόµενων ατοµικών ή 
συλλογικών διαφορών εργασίας. 
ιε. Να συντάσσει, να ανακοινώνει και να αποστέλλει στο ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας 
την ετήσια έκθεση σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις της χώρας µας που απορρέουν από 
την 81 ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας (ν. 3249/1955 ΦΕΚ 139 Α’). 

2. Οι αρµοδιότητες του Σ.ΕΠ.Ε. εκτείνονται σε όλη την ελληνική επικράτεια και 
ασκούνται από τις κεντρικές και τις περιφερειακές υπηρεσίες του. 

3. Το Σ.ΕΠ.Ε. συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες και στοιχεία, σχετικά µε 
το αντικείµενο της αποστολής του, µε άλλες υπηρεσίες του εσωτερικού ή εξωτερικού. 

 
 
 

Άρθρο 8 
Στελέχωση του Σ.ΕΠ.Ε. 

Καθήκοντα Επιθεωρητών Εργασίας 
 
 

1. Το Σ.ΕΠ.Ε. συγκροτείται από τον Ειδικό Γραµµατέα, ο οποίας προϊσταται της 
υπηρεσίας αυτής, και από τους Επιθεωρητές Εργασίας. Προς τούτο συνιστώνται 
760 θέσεις Επιθεωρητών Εργασίας οι οποίοι διακρίνονται σε Κοινωνικούς 
Επιθεωρητές Εργασίας, Τεχνικούς Επιθεωρητές Εργασίας και Υγειονοµικούς 
Επιθεωρητές Εργασίας, κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: ΠΕ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού (348) θέσεις, ΠΕ Μηχανικών (131) θέσεις, ΠΕ Θετικών Επιστηµών 
(52) θέσεις, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Ιατρών Εργασίας (60) 
θέσεις, ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού (40) θέσεις, ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρµογών 
(89) 8έσεις, ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας (40) θέσεις. 
Επίσης συνιστώνται (278) θέσεις για γραµµατειακή, διοικητική και λοιπή 
υποστήριξη κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: ΠΕ Πληροφορικής (3) θέσεις, ∆Ε 
∆ιοικητικού Λογιστικού (188) θέσεις, ∆Ε Τεχνικών (33) θέσεις και ∆Ε Τεχνικών 
(Οδηγών) (54) θέσεις.  

2. Οι Κοινωνικοί, Τεχνικοί και Υγειονοµικοί Επιθεωρητές Εργασίας ασκούν τις 
αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος νόµου και ειδικότερα: 



α.) Οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας διενεργούν ελέγχους για την εφαρµογή 
κυρίως της γενικής προστατευτικής εργατικής νοµοθεσίας και παρέχουν 
συµβουλές, οδηγίες και υποδείξεις στους εργαζόµενους και εργοδότες για την 
αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας. Ερευνούν επίσης την 
ασφαλιστική κάλυψη των εργαζόµενων και τη νοµιµότητα της απασχόλησής 
τους. Καθήκοντα Κοινωνικού Επιθεωρητή Εργασίας ασκούν οι υπάλληλοι των 
κλάδων ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, εάν 
έχουν τα ειδικά προσόντα που θα ορισθούν µε τα προεδρικά διατάγµατα της 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόµενη 
εκπαίδευση σύµφωνα µε το άρθρο 10 του νόµου αυτού. β.) Οι Τεχνικοί 
Επιθεωρητές Εργασίας διενεργούν ελέγχους για την εφαρµογή κυρίως της 
εργατικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζόµενων, ερευνούν τις 
αιτίες των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων, υποδεικνόουν 
µέτρα για την αποφυγή επανάληψής τους και παρέχουν συµβουλές, οδηγίες και 
υποδείξεις στους εργαζόµενους και στους εργοδότες για την αποτελεσµατικότερη 
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.  
Καθήκοντα Τεχνικού Επιθεωρητή Εργασίας ασκούν υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ 
Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστηµών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρµογών, εάν 
έχουν τα ειδικά προσόντα που θα ορισθούν µε τα προεδρικά διατάγµατα της 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόµενη 
εκπαίδευση σύµφωνα µε το άρθρο 10 του νόµου αυτού. γ.) Οι Υγειονοµικοί 
Επιθεωρητές Εργασίας διενεργούν ελέγχους για την εφαρµογή κυρίως της 
εργατικής νοµοθεσίας για την υγεία των εργαζόµενων, ερευνούν τη φύση και τις 
αιτίες των επαγγελµατικών νόσων, υποδεικνύουν µέτρα για τη διαφύλαξη της 
υγείας των εργαζόµενων και παρέχουν συµβουλές, οδηγίες και υποδείξεις στους 
εργαζόµενους και στους εργοδότες για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της 
σχετικής νοµοθεσίας. Καθήκοντα Υγειονοµικού Επιθεωρητή Εργασίας ασκούν 
υπάλλήλοι των κλάδων ΠΕ Ιατρών Εργασίας ή ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Ιατρών 
Ειδικοτήτων ή ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας ή ΤΕ Επαγγελµάτων Υγείας και 
Πρόνοιας, σχετικών µε το αντικείµενο της προστασίας της υγείας των 
εργαζόµενων, εάν έχουν τα ειδικά προσόντα που θα ορισθούν µε τα προεδρικά 
διατάγµατα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου κοι έχουν ολοκληρώσει την 
προβλεπόµενη εκπαίδευση σύµφωνα µε το άρθρο 10 του νόµου αυτού.  

3. "Το Σ.ΕΠ.Ε. στελεχώνεται µε αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε αποσπάσεις υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου, µε µετατάξεις, καθώς και µε νέες προσλήψεις, κατά 
τις κείµενες διατάξεις." Ως Επιθεωρητές Εργασίας τοποθετούνται στο Σ.ΕΓ.Ε. 
υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που έχουν 
τουλάχιστον πενταετή εµπειρία σε έργα και καθήκοντα που ασκούσαν οί 
υπάλληλοι των πρώην Επιθεωρήσεων Εργασίας και εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Οι αποσπασµένοι στη 
νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων τοποθετούνται στο Σ.ΕΠ.Ε. µετά από αίτησή τους που υποβάλλεται 
στη ∆ιεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων εντός τριµήνου από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού και ύστερα από 
γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Η απόσπαση στη νοµαρχιακή 
αυτοδιοίκηση όσων τοποθετούνται σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια στο 
Σ.ΕΠ.Ε. λήγει αυτοδικαίως την ηµεροµηνία που προβλέπεται στην παράγραφο 8 
του άρθρου αυτού.  



(Σηµ.: Το πρώτο εδάφιο εµφανίζεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του 
Ν.2874/2000). 

4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητή 
Εργασίας και υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
των κλάδων ∆Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού και ∆Ε Τεχνικών (εκτός ∆Ε Τεχνικών-
Οδηγών), εφόσον έχουν τουλάχιστον επταετή εµπειρία σε έργα και καθήκοντα 
Επιθεωρητή Εργασίας, η οποία διαπιστώνεται από το αρµόδιο Υπηρεσιακό 
Συµβούλιο. Οι εν λόγω υπάλληλοι καταλαµβάνουν θέσεις Επιθεωρητή Εργασίας, 
σε προσωρινό κλάδο ο οποίος συνιστάται, οι οποίες προστίθενται στις θέσεις 
Επιθεωρητών Εργασίας που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου. Οι δηµιουργούµενες θέσεις αφαιρούνται από τις θέσεις ∆Ε ∆ιοικητικού 
Λογιστικού και ∆Ε Τεχνικών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, µέχρις 
οριστικής και δι' οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσεως των εν λόγω υπαλλήλων από 
το Σ.ΕΠ.Ε.. Κατά τα λοιπά ισχύει η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου."  

5. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται: α) η οργάνωση, η διάρθρωση σε 
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο των υπηρεσιών που συγκροτούν το Σ.ΕΓ.Ε., η 
καθύ υλην και κατά τόπο κατανοµή των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών, 
καθώς και τα θέµατα λειτουργίας τους, β) ο αναγκαίος αριθµός θέσεων του 
παραπάνω προσωπικού του Σ.ΕΠΕ. κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα 
κριτήρια και η διαδικαοία της επιλογής τους και κάθε άλλο θέµα στελέχωσης του 
Σ.ΕΠ.Ε., γ) η οργάνωση και η διάρθρωση της υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών 
Εργασίας και δ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την οργάνωση, στελέχωση 
και λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε..  
Τα διατάγµατα αυτά πρέπει να εκδοθούν µέσα σε έξι (6) µήνες από τη 
δηµοσίευση του νόµου αυτού.  

6. Το Σ.ΕΠ.Ε. λειτουργεί µε βάση ειδικό κανονισµό λειτουργίας που εκδίδεται µε 
προεδρικό διάταγµα, µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.  

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που 
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατάν να 
ανακαθορίζονται η κατά τόπον και καθ' ύλην αρµοδιότητα των υπηρεσιών του 
Σ.ΕΠ.Ε..  

8. Από την 1η Ιουλίου 1999 παύουν να ασκούνται οι αρµοδιότητες που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος από τις υπηρεσίες της νοµαρχιακής 
αυτοδιοίκησης, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρµοδιότητες που 
προβλέπονται στο άρθρο 15 του νόµου αυτού.  

 
 

Άρθρο 9 
Θέµατα λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε. 

 
1. Οι υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. λειτουργούν όλες τις ηµέρες του µήνα και οι 

υπάλληλοι, λόγω της φύσεως του αντικειµένου, ασκούν τις ελεγκτικές 
αρµοδιότητες όλο το 24ωρο και όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας και υποχρεούνται 
σε υπερωριακή εργασία, καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές, τις αργίες και τις 



νύκτες, ευρισκόµενοι σε διατεταγµένη υπηρεσία σε κάθε τόπο και χρόνο, 
σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε..  

2. Το προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε,"σε επίπεδο τµήµατος", υπάγεται, ως προς τα θέµατα 
υπηρεσιακής κατάστασης, στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. "Κατ' εξαίρεση τα θέµατα 
κρίσεων, τοποθετήσεων και µεταθέσεων προϊσταµένων υπηρεσιακών µονάδων 
του Σ.ΕΠ.Ε. σε επίπεδο τµήµατος υπάγονται στην αρµοδιότητα πενταµελούς 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου, που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελείται από:  

α) τρεις (3) µόνιµους υπαλλήλους µε βαθµό ∆ιευθυντή, που ορίζονται µε 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και β) δύο (2) 
αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων του Σ.ΕΠ.Ε. µε βαθµό τουλάχιστον Α'. 
Με την ίδια απόφαση ορίζονται µεταξύ των διοριζοµένων µελών ο Πρόεδρος και 
ο Αναπληρωτής του, ο γραµµατέας του Συµβουλίου, καθώς και τα 
αναπληρωµατικά µέλη, εκτός των αιρετών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές 
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.  
Τα θέµατα εισηγείται ο κατά τον ειδικό κανονισµό λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε. 
Προϊστάµενος της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης.  
(Σηµ.: Το δεύτερο εδάφιο εµφανίζεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ.30 
Ν.2956/2001)  

3. Μέχρι τη συγκρότηση του παρόντος υπηρεσιακού συµβουλίου και κατά την 
πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού, το προσωπικό υπάγεται στο Υπηρεσιακό 
Συµβούλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

4. Οι διοικητικές, αστυνοµικές, λιµενικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι 
δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης και των δύο 
βαθµών υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούµενη συνδροµή ιδιαίτερα µε την 
παροχή στο Σ.ΕΠ.Ε. µηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών, για τη 
διευκόλυνση της άσκησης των αρµοδιοτήτων του.  

5. Το άρθρο 15 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α.) αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Οι 
διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του ν. 2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α) 
εφαρµόζονται και για τους Κοινωνικούς, Τεχνικούς και Υγειονοµικούς 
Επιθεωρητές Εργασίας παυ υπηρετούν στο Σ.ΕΠ.Ε. και µετακινούνται για τη 
διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων, µετρήσεων εργασιακών παραγόντων και τη 
διερεύνηση των εργατικών ατυχηµάτων. Ως προς τον τρόπο καταβολής 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 1882/1990 
(ΦΕΚ 90 Α').  

6. Οι υπάλληλοι του Σ.ΕΠ.Ε. τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων 
που περιήλθαν στη γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόµη 
και µετά την αποχώρησή τους από αυτό. Τηρούν επίσης απόρρητες τις πηγές από 
τις οποίες περιήλθαν στη γνώση τους καταγγελίες ή παράπονα.  

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι 
δυνατόν να ανατίθενται σε υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αρµοδιότητες παροχής 
συνδροµής στις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. για τη διενέργεια ή την εν γένει 
εκπλήρωση της αποστολής του. Οι ως άνω υπάλληλοι έχουν τις υποχρεώσεις και 
τα δικαιώµατα ταυ προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. κατά το διάστηµα που ασκούν τα εν 
λόγω καθήκοντα.  



8. Η παράγραφος 13 του άρθρου 6 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α') εφαρµόζεται και 
για το προσωπικό των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ ιατρών 
Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε..  

 
 
 

Άρθρο 10 
Εκπαίδευση προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. 

 
      1 Το προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε. εκπαιδεύεται αρχικό κατά την είσοδό του σε αυτό και στη 
συνέχεια κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. Τα προγράµµατα εκπαίδευσης καταρτίζονται από τον 
Ειδικό Γραµµατέα, µετά από γνώµη του Συµβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης 
Εργασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 13 του νόµου αυτού. 

2. Η εκπαίδευση και η συνεχιζόµενη κατάρτιση του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. µπορεί να 
πραγµατοποιείται σε συνεργασία και µε το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Το προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε. µπορεί να αποστέλλεται για εκπαίδευση σε 
σχολές ή κέντρα εκπαίδευσης του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα του εσωτερικού ή εξωτερικού 
ανάλογα µε τις ειδικές ανάγκες της αποστολής του. Τα ανωτέρω θέµατα ρυθµίζονται µε  
απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα.  

3. Η αρχική εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική, πριν αναλάβει ο υπάλληλος καθήκοντα 
Επιθεωρητή Εργασίας και ενταχθεί στο Σ.ΕΠ.Ε., δεν µπορεί να είναι µικρότερη από έξι (6) 
µήνες.  

4. Η αρχική εκπαίδευση δεν είναι απαραίτητη για όσους τοποθετούνται στο Σ.ΕΠ.Ε., σύµφωνα 
µε το άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 4, κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού.  

 
 

 
Άρθρο 11 

Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας 
 
1. Συνιστάται στο Σ.ΕΠ.Ε. υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας, που υπάγεται 

στον Προϊστάµενο του Σώµατος Ειδικό Γραµµατέα. Στην υπηρεσία αυτή 
συνιστώνται πέντε (5) οργανικές θέσεις Προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης και πέντε (5) 
οργανικές θέσεις Προϊσταµένων Τµηµάτων, οι οποίες κατανέµονται αντίστοιχα 
ανά τρεις (3) για Κοινωνικούς Επιθεωρητές Εργασίας και ανά δύο (2) για 
Τεχνικούς ή Υγειονοµικούς Επιθεωρητές Εργασίας.  

2. Αρµοδιότητα της υπηρεσίας είναι : α. η διενέργεια τακτικών ελέγχων της 
λειτουργίας των επί µέρους υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. και η υποβολή στον Ειδικό 
Γραµµατέα σχετικών αναφορών για τη βελτίωση του παρεχοµένου έργου, β. η 
διενέργεια ελέγχων σε χώρους εργασίας σε οποιοδήποτε µέρος της ελληνικής 
επικράτειας και η υποβολή του σχετικού πορίσµατος και γ. η εκτέλεση κάθε 
άλλου έργου που του ανατίθεται από τον Ειδικό Γραµµατέα και έχει σχέση µε την 
οργάνωση και λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε.  

3. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασίας ασκούν όλες τις αρµοδιότητες και έχουν όλα τα 
καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώµατα των υπαλλήλων του Σ.ΕΠ.Ε.  

 
 



Άρθρο 12 
Ετήσια έκθεση πεπραγµένων 

 
1. Η ετήσια έκθεση πεπραγµένων του Σ.ΕΠ.Ε. υποβάλλεται από τον Ειδικό 

Γραµµατέα, µέσα στο πρώτο εξάµηνο του επόµενου έτους, στον Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος αποφασίζει τη δηµοσίευσή της.  

2. Το Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.) 
διατυπώνει γνώµη επί της εκθέσεως, πριν από τη δηµοσίευσή της.  

3. Η ετήσια έκθεση πεπραγµένων του Σ.ΕΠ.Ε. κοινοποιείται στις πλέον 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων, καθώς και στη 
∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
 

Άρθρο 13 
Κοινωνικός έλεγχος του Σ.ΕΠ.Ε. 

 
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το Συµβούλιο 
κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), αρµόδιο να γνωµοδοτεί σε 
θέµατα λειτουργίας και δράσης του Σ.ΕΠ.Ε. Το Σ.Κ.Ε.Ε.E. λειτουργεί στα πλαίσια 
του Α.Σ.Ε. και συγκροτείται από : 
α.)τον Ειδικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
που προϊσταται του Σ.ΕΠ.E., ως πρόεδρο, ο οποίος 
αναπληρώνεται, σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας, από τον Επιθεωρητή 
Εργασίας,   
β.) έναν (1) Επιθεωρητή Εργασίας, ο οποίος αναπληρώνεται, επίσης, από 
Επιθεωρητή Εργασίας,   
γ.) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας  
(Ε.Ν.Α.Ε.), που υποδεικνύεται από αυτή,  
δ.) δύο (2) εκπροσώπους της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) 
και έναν (1) της Ανώτατης ∆ιοίκησης Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Α.∆.Ε.∆.Υ.), 
που υποδεικνύονται από τις οργανώσεις αυτές,  
ε.) τρεις (3) εκπροσώπους εργοδοτικών οργανώσεων και ειδικότερα έναν από το 
Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), έναν από την Εθνική Συνοµοσπονδία 
Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και έναν από τη Γενική Συνοµοσπονδία 
Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.), που υποδεικνύονται από 
τις οργανώσεις αυτές,  
στ.) έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων στο Σ.EΠ.Ε., που υποδεικνύεται από την 
αντίστοιχη συνδικαλιστική οργάνωση. Ο διορισµός των µελών και των αναπληρωτών 
τους, οι οποίοι για τα υπό στοιχ. γ’ έως και στ’ µέλη υποδεικνύονται από τους 
αντίστοιχους φορείς, γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, εφαρµόζονται δε ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 
του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α’).  

2. Αρµοδιότητες του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε είναι : 

α.)  Η διατύπωση γνώµης σχετικά µε τον προγραµµατισµό της δράσης και την εν 
γένει λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε. σε εθνικό επίπεδο, καθώς και των προγραµµάτων 
εκπαίδευσης του προσωπικού του.  
β.) Η διατύπωση γνώµης επί της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων του Σ.ΕΠ.Ε. 



γ.) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την 
έκδοση νόµων και κανονιστικών πράξεων, µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του 
Σ.ΕΠ.Ε. και την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχοµένων από αυτό υπηρεσιών.  
Στο Σ.Κ.Ε.Ε.Ε συµµετέχουν ως εισηγητές οι προϊστάµενοι των αρµόδιων υπηρεσιών 
του Σ.ΕΠ.Ε. ή άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και κατά περίπτωση άλλοι εισηγητές από τους συµµετέχοντες φορείς.  
Στις συνεδριάσεις του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε µπορούν να συµµετέχουν χωρίς ψήφο, ύστερα από 
πρόσκληση του προέδρου, εκπρόσωποι επιστηµονικών οργανώσεων, καθώς και 
ειδικοί επιστήµονες.  
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθµίζονται τα 
θέµατα των συνεδριάσεων, της λήψης αποφάσεων, της  γραµµατειακής υποστήριξης 
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εύρυθµη λειτουργία του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. 

3. Σε κάθε ∆ιοικητική Περιφέρεια συνιστάται Περιφερειακή Επιτροπή Κοινωνικού 
Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε.), η οποία είναι γνωµοδοτικό όργανο 
για τη λειτουργία και δράση του Σ.ΕΠ.Ε. στην Περιφέρεια και συγκροτείται από : 

α.) το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ως πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται σε 
περίπτωση κωλύµατος από το νόµιµο αναπληρωτή του,  
β.)  τον προϊστάµενο της υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. στην έδρα της Περιφέρειας ή το 
νόµιµο αναπληρωτή του,  
γ.) έναν (1) εκπρόσωπο της Ε.Ν.Α.Ε. στην Περιφέρεια ή τον αναπληρωτή του, που 
υποδεικνύονται από αυτή,  
δ.) έναν (1) εκπρόσωπο του εργατικού κέντρου της έδρας της Περιφέρειας ή τον 
αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται µε απόφαση της διοίκησής του,  
ε.) έναν (1) εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής εργοδοτικής οργάνωσης από τη 
βιοµηχανία, τη βιοτεχνία και το εµπόριο, της έδρας της Περιφέρειας ή τον 
αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται µε απόφαση της διοίκησής της.  
Εισηγητές ορίζονται κατά περίπτωση και ανάλογα µε τα συζητούµενα θέµατα 
Κοινωνικοί ή Τεχνικοί ή Υγειονοµικοί Επιθεωρητές Εργασίας ή εκπρόσωποι των 
συµµετεχόντων φορέων.  
Ο διορισµός των µελών γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας 
και εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 
2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α’).  

4. Αρµοδιότητα του Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε. είναι : 

α.) η διατύπωση γνώµης σχετικά µε τον προγραµµατισµό της δράσης και την εν γένει 
λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε. στην Περιφέρεια,  
β.) η διατύπωση γνώµης επί της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων του Σ.ΕΠ.Ε. στην 
Περιφέρεια.  
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής µπορούν να συµµετέχουν χωρίς ψήφο, ύστερα από 
πρόσκληση του προέδρου της, εκπρόσωποι επιστηµονικών οργανώσεων και ειδικοί 
επιστήµονες.  
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ρυθµίζονται τα θέµατα των 
συνεδριάσεων, της λήψης αποφάσεων, της γραµµατειακής  υποστήριξης και κάθε 
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εύρυθµη λειτουργία της Π.Ε.Κ..Ε.Ε.Ε. 
 
 
 

Άρθρο 14 
Λοιπές διατάξεις που αφορούν το Σ.ΕΠ.Ε. 



 
1. Το προσωπικό του Σ.EΠ.Ε. εφοδιάζεται µε ειδική υπηρεσιακή ταυτότητα, για τη 

διευκόλυνση του έργου του.  

2. Οι κατά τόπους υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. δεν περιλαµβάνονται στα 
οργανογράµµατα των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Περιφερειών. Οι 
υπηρεσίες αυτές στεγάζονται σε κτίρια δηµόσιων υπηρεσιών ή δηµόσιων 
οργανισµών ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή της νοµαρχιακής 
αυτοδιοίκησης ή περιφερειακής διοίκησης, που ορίζονται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε περίπτωση αδυναµίας στέγασης οι υπηρεσίες 
στεγάζονται σε ιδιωτικά οικήµατα, τα οποία µισθώνονται για το σκοπό αυτόν.  

3. Οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Σ.ΕΠ.Ε. 
εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων υπό ίδιο φορέα, που θα καθορισθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Οικονοµικών.  

4. Μέχρις ότου καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε., οι 
υπηρεσίες εξακολουθούν να στεγάζονται στα κτίρια που σήµερα στεγάζονται οι 
Επιθεωρήσεις Εργασίας και τα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου και 
να χρησιµοποιούν την υλικοτεχνική υποδοµή, τον εξοπλισµό, καθώς και τα 
υπηρεσιακά αυτοκίνητα.  

 
 

Άρθρο 15 
Αρµοδιότητες νοµαρχιών σε θέµατα απασχόλησης 

 
Στην αρµοδιότητα των νοµαρχών ανήκουν : 

1. Η χορήγηση άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς, προκειµένου να απασχοληθούν στην περιφέρεια 
ενός νοµού (άρθρα 21, 22 και 23 του ν. 975/1991, κ.υ.α. 4803/13/1992, π.δ. 95/1993).  

2. Η επέκταση της δικαιοδοσίας των Επιτροπών Ρύθµισης Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς 
(Ε.Ρ.Φ.Ξ.) µέχρι τα όρια της δικαιοδοσίας της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και η 
επέκταση των διατάξεων περί φορτοεκφορτωτικών εργασιών σε δήµους (άρθρα 8 και 9 
παράγραφος 1 του ν.δ. 1254/1949, άρθρο 3 του ν. 4504/1966, β.δ. 193/1972, π.δ. 95/1993).  

3. Η κύρωση εςωτερικών κανονισµών εργασίας επιχειρήσεων κατά τις  διατάξεις του ν.δ. 
3789/1957. Η έγκριση ή απόρριψη παραπόνων οργανώσεων εργαζοµένων κατά διατάξεων 
κανονισµών εργασίας, βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 3789/1957. Η επέκταση 
της υποχρέωσης κύρωσης εσωτερικών κανονισµών εργασίας και οι επιχειρήσεις, 
εκµεταλλεύσεις και εργασίες, που απασχολούν προσωπικό κάτω των 70 και όχι κάτω των 40 
προσώπων. Η εκδίκαση εφέσεων κατά ποινών, που επιβάλλονται στους εργαζόµενους µε βάση 
τους κανονισµούς εργασίας που έχουν κυρωθεί κατά τη διαδικασία του ν.δ. 3789/1957 (ν.δ. 
3789/1957, π.δ. 369/1989, π.δ. 95/1993, β.δ. 179/1970).   

4. Ο καθορισµός των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των αρτεργατών (υ.α. 
20023/19/1954, υ.α. 20023/33/1954, π.δ. 95/1993).  

5. Η επέκταση της τήρησης Ηµερολογίου Μέτρων Ασφαλείας στις οικοδοµές και σε πόλεις µε 
πληθυσµό κάτω των 10.000 κατοίκων. Η επιβολή προστίµου σε εργοδότη που δεν 
συµµορφώθηκε προς τις υποδείξεις που του έγιναν για την προστασία των εργαζοµένων από τη 
χρήση βενζολίου. Η χορήγηση άδειας  παρασκευής, εισαγωγής και γενικά εµπορίας διαλυτικών, 



αραιωτικών,  διαβρωτικών, βερνικιών, νιτρογλυκερίνης και οξικής κυτταρίνης, καθώς και των 
βοηθητικών υλών που χρησιµοποιούνται στις βαφές (άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 1396/1983, π.δ. 
95/1993, άρθρο 8 του ν. 61/1975, ν. 6011/1934, β.δ. 7/20.1.37, άρθρο 4 του ν. 2855/1954).  

6. Η επιβολή της ποινής του προστίµου σε εργοδότες, βάσει εισηγήσεως της οικείας 
Συµβουλευτικής Επιτροπής (άρθρο 5 του ν.δ. 2656/1953, εδάφ.στ παράγραφος 1 του άρθρου 1 
του ν.δ. 763/1970).  

7. Η συγκρότηση Συµβουλίων και Επιτροπών αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (π.δ. 369/1989, άρθρο 4 του α.ν. 539/1945, υ.α. 45265/1954).  

8. Η µετάθεση της 24ωρης ανάπαυσης των µισθωτών γενικά των επιχειρήσεων θεάτρου από τη 
∆ευτέρα, η εξαίρεση επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή εργασιών, γενικά από τις 
διατάξεις περί αναπαύσεως κατά Κυριακή και κατά ηµέρες αργίας. Ο ορισµός και άλλων εορτών
µέχρι πέντε το έτος ως ηµερών υποχρεωτικής ή προαιρετικής αργίας. Η εξαίρεση από την εκ 
περιτροπής Κυριακή αργία των εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφενείων κ.λπ. που 
λειτουργούν ως εξοχικά. Η χορήγηση αναπληρωµατικής ανάπαυσης των µισθωτών σε άλλη 
ηµέρα εκτός από Κυριακή. Η επέκταση της ανάπαυσης σε ηµέρα Κυριακή και σε ηµέρες αργίας 
(παράγραφος 2 του άρθρου 11 του β.δ. 748/1966, β.δ. 179/1970, β.δ. 193/1972, παράγραφος 6 
του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966, παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 549/1977). 

9. Ο καθορισµός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστηµάτων φαρµακείων και επιχειρήσεων 
(άρθρο 23 του ν. 2224/1994, παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 1483/1984, παράγραφοι 1 και 
2 του άρθρου 9 του ν. 1963/1991, παράγραφος 2 του άρθρου 3 του π.δ. 327/1992, ν.δ. 685/1948,
β.δ. 748/1966, παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν.δ. 515/1970). 

10. Η έγκριση ή απόρριψη των οµαδικών απολύσεων, που σχεδιάζονται από τον εργοδότη, 
κα8ώς και η παράταση των διαβουλεύσεων µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένων (παράγραφος 3 
του άρθρου 5 του ν. 1387/1983). 

11. Η έκδοση απόφασης, όταν λόγω ειδικών κλιµατολογικών συνθηκών καθυστερεί η έναρξη 
της τυροκοµικής περιόδου, που να καθορίζει την ένάρξη ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες της 
περιφέρειας του νοµού, χωρίς να είναι δυνατό σε καµία περίπτωση να περάσει το 5µηνο (υ.α. 
30326/1967 και υ.α. 94899/1967). 

12. Η χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους εκδοροσφαγείς (β.δ. 575/1960). 
 
 

 
Άρθρο 16 

∆ιοικητικές κυρώσεις 
 
1. Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας 

επιβάλλεται, µε αιτιολογηµένη πράξη του αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας και 
ύστερα από πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων:  
α.) Πρόστιµο, για καθεµία παράβαση, από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχµές 
µέχρι τρία εκατοµµύρια (3.000.000) δραχµές.  
β.) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας 
ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης για 
χρονικό διάστηµα µέχρι τριών (3) ηµερών. Επίσης µε απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί, ύστερα από αιτιολογηµένη 
εισήγηση του αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας, να επιβληθεί στον εργοδότη 
προσωρινή διακοπή της λειτουργίας για διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις (3) 



ηµέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής 
διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή 
εκµετάλλευσης.  

2. Η πράξη επιβολής προστίµου, κατά τα ανωτέρω, κοινοποιείται µε απόδειξη στον 
παραβάτη και αποτελεί έσοδο του ∆ηµοσίου.  
Κατά της πράξης επιβολής προστίµου ασκείται προσφυγή ουσίας, µέσα σε είκοσι 
(20) ηµέρες από την κοινοποίησή της, ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου. Η 
προσφυγή είναι απαράδεκτη εάν δεν κοινοποιηθεί στην αρµόδια υπηρεσία του 
Σ.ΕΠ.Ε. µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κατάθεσή της. Η άσκηση της 
προσφυγής έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για το 80% του προστίµου. Από την 
αρµόδια υπηρεσία του Σ.Ε.Π.Ε. βεβαιώνεται το 20%, του επιβληθέντος 
προστίµου µε την άσκηση της εµπρόθεσµης προσφυγής, το οποίο εισπράττεται 
από την αρµόδια ∆ηµόσια οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) ως δηµόσιο έσοδο.  
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων µπορεί να ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή 
του άρθρου αυτού.  

3. Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων συνεκτιµώνται η 
σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαµβανόµενη µη συµµόρφωση στις 
υποδείξεις των αρµόδιων οργάνων, οι παρόµοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν 
επιβλη8εί κυρώσεις στο παρελθόν και ο βαθµός υπαιτιότητας.  

4. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής 
γίνεται από την αρµόδια αστυνοµική αρχή.  

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που 
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να αυξάνονται τα όρια 
του προβλεπόµενου από την παράγραφο 1 προστίµου.  

6. ∆ιατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που προβλέπουν ως διοικητική κύρωση το 
πρόστιµο κατά τρόπο διάφορο από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού 
καταργούνται, εκτός από τις διατάξεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζοµένων, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. Για το πρόστιµο που 
επιβάλλεται στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 
αυτού.  

 
 

Άρθρο 17 
Ποινικές κυρώσεις 

 
1. Κάθε εργοδότης, που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, που 

αφορούν στους όρους και τις συνθήκες εργασίας και συγκεκριµένα το χρονικά 
όρια εργασίας ή την αµοιβή ή την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, 
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών ή µε χρηµατική 
ποινή τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) δραχµών ή και µε τις δύο αυτές 
ποινές.  

2. Ειδικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που προβλέπουν διαφορετική ποινική 
µεταχείριση εξακολουθούν να ισχύουν.  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 



ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 18 
Παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε ανέργους 

 
      1. Άνεργοι ηλικίας µέχρι 29 ετών καλύπτονται από την 1.1.1999 ασφαλιστικώς από το 
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος. 
Από την ασφάλιση αυτή εξαιρούνται οι νέοι που ασφαλίζονται: 
α. από ίδιο δικαίωµα, 
β. ως µέλη οικογένειας ασφαλισµένων, όπως αυτό προσδιορίζονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 51 του ν. 1539/1985 (ΦΕΚ 64 Α') και 
γ. νέοι που σπουδάζουν σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Ελλάδας και του 
εξωτερικού. 

2. Για την ασφάλιση των παραπάνω προσώπων καταβάλλεται από το Λογαριασµό για την 
Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) στο Ι.Κ.Α. µηνιαία εισφορά που 
ανέρχεται σε ποσοστό 6,45% επί του εκάστοτε τεκµαρτού ηµεροµισθίαυ της 4ης ασφαλιστικής 
κλάσης του Ι.Κ.Α.. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για την κάλυψή των άνεργων νέων, ο τρόπος έκδοσης της σχετικής 
εισφοράς από το Λ.Α.Ε.Κ. στο Ι.Κ.Α. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή 
της παραγράφου 1. 

4. Η προβλεπόµενη από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού κάλυψη για παροχές ασθένειας σε 
είδος διακόπτεται ευθύς ως ο άνεργος νέος ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
οργανισµό. 

 
 

 
Άρθρο 19 

Λογαριασµός για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση 
 
1. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Λογαριασµού για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική 
Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) µπορεί, για την υλοποίηση των σκοπών του, να συµβάλλεται µε το 
Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης ή µε τα εκπαιδευτικά κέντρα των φορέων που 
συνυπογράφουν την Εθνική Γενική  Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. "ή µε το Εθνικό Ινστιτούτο 
Εργασίας". 
(Σηµ.: Η τελευταία φράση της παρ.1 προστέθηκε µε την παρ.7 άρθρ.13 Ν.2736/1999). 

2. Η επιχορήγηση που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν. 
2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α') µπορεί να ανέρχεται, για όλους τους φορείς που προσδιορίζονται στην 
προαναφερόµενη διάταξη, µέχρι ποσοστού 15% επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που 
εισπράχθηκαν υπέρ του Λ.Α.Ε.Κ.. 
Με απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ., η οποία εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο (∆.Σ.) του οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.), 
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της ανωτέρω επιχορήγησης. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
η οποία, εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. εγκρινόµενη 
από το ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆., µπορεί να καθορίζονται: 



"α) Η διαδικασία, τα όργανα, οι κατηγορίες, ο αριθµός, οι υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.∆. και η 
αποζηµίωσή τους για τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν την εκτέλεση προγραµµάτων 
κατάρτισης και απασχόλησης και την υποστήριξη αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια." 
(Σηµ.: Η περ.α' εµφανίζεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 18 του Ν.2874/2000) 
β.) ο αριθµός των υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.∆., που υποστηρίζουν τη λειτουργία της Επιτροπής, το 
ύψος της αµοιβής τους για την πρόσθετη απασχόλησή τους και ο τρόπος αποζηµίωσής τους, 
γ.)  το ύψος της αµοιβής των µελών της Επιτροπής, για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις 
της,  
δ.) δαπάνες για κάθε άλλη ενέργεια, αναγκαία για την υλοποίηση των σκοπών του Λ.Α.Ε.Κ.. 
Για την αντιµετώπιση των προαναφερόµενων δαπανών εγγράφεται κατ' έτος στον 
προϋπολογισµό του Ο.Α.Ε.∆. ειδική πίστωση από έσοδο προερχόµενο από απόδοση ποσοστού 
δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ποσού των εισφορών υπέρ του Λ.Α.Ε.Κ. που 
εισπράχθηκαν το προηγούµενο έτος. 

4. Από την έναρξη της ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού καταργούνται οι ρυθµίσεις της 
διάταξης της παραγρόφου 4 του άρθρου 10 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α'). 

 
 

Άρθρο 20 
Ρύθµιση θεµάτων Ο.Α.Ε.∆. 

 
1. Ο Ο.Α.Ε.∆. µπορεί να αναθέτει στο ∆ηµόσιο, σε φορείς του ∆ηµοσίου, 

συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης 
σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, σε Ν.Π.Ι.∆,, σε πιστοποιηµένα 
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, σε Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. και σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις ηµεδαπής ή αλλοδαπής την υλοποίηση στο θεωρητικό ή στο 
πρακτικό µέρος ή στο σύνολό του προγραµµάτων της Συνεχιζόµενης 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης ανέργων. Η ανάθεση γίνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις που διέπουν τη σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων εκτέλεσης έργων, 
προµηθειών και παροχής υπηρεσιών των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.  
(Σηµ.: Το δεύτερο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.8 άρθρ.6 Ν.2956/2001).  

2. Ο Ο.Α.Ε.∆. µπορεί να συνεργάζεται µε ιδιωτικές επιχειρήσεις, µε 
συνεταιρισµούς, µε σωµατεία, συλλόγους, επιµελητήρια και εργοδοτικούς 
συνδέσµους που διαθέτουν πιστοποιηµένες ∆οµές Κατάρτισης για την υλοποίηση 
στο θεωρητικό ή στο πρακτικό µέρος ή στο σύνολό του προγράµµατα 
Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης απασχολούµενων ή 
αυτοαπασχολούµενων.  

3. «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που 
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.∆. 
καθορίζονται οι όροι συνεργασίας για την εκτέλεση των προγραµµάτων των 
παραγράφων 1 και 2.» Στη δαπάνη των προγραµµάτων αυτών µπορούν να 
συµµετέχουν οι συµβαλλόµενοι µε τον Ο.Α.Ε.∆. σε ποσοστό που θα καθορίζεται 
από την παραπάνω υπουργική απόφαση. Με σύµβαση που καταρτίζεται µεταξύ 
του Ο.Α.Ε.∆. και των φορέων των παραγράφων 1 και 2 ρυθµίζονται οι ειδικοί 
όροι και ο τρόπος εκτέλεσης των προγραµµάτων αυτών.  
(Σηµ.:Το πρώτο εδάφιο εµφανίζεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.9 άρθρ.6 
Ν.2956/2001).  



4. Στους καταρτιζόµενους ανέργους, απασχολούµενους και αυτοαπασχολούµενους 
καταβάλλεται από τον οργανισµό εκπαιδευτικό επίδοµα, το ύψος του οποίου 
καθορίζεται ανά κατηγορία καταρτιζοµένων µε απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆..  

5. Ο Ο.Α.Ε.∆. µπορεί να συνεργάζεται µε τους φορείς της παραγράφου 1, µε σκοπό 
την εκτέλεση των προγραµµάτων επαγγελµατικού προσανατολισµού, πρακτικής 
άσκησης και απόκτησης εργασιακής εµπειρίας των καταρτιζοµένων στις 
Εκπαιδευτικές Μονάδες του Ο.Α.Ε.∆.: α) Μαθητείας, β) Συνεχιζόµενης 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης και ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Με 
απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆. καθορίζονται οι όροι επιχορήγησης των φορέων 
της παραγράφου 1, το περιεχόµενο των προγραµµάτων, το ύψος του επιδόµατος 
των καταρτιζοµένων και κάθε άλλη δαπάνη που αναγνωρίζεται, οι ειδικοί όροι 
συνεργασίας ρυθµίζονται µε συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ του Ο.Α.Ε.∆. 
και των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.  

6. Ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από τριάντα (30) άτοµα δύναται, σε 
συνεργασία µε τον Ο.Α.Ε.∆., να υλοποιούν προγράµµατα επαγγελµατικής 
κατάρτισης ανέργων, µε την προϋπόθεση ότι µετά την ολοκλήρωση της 
κατάρτισης θα προσλαµβάνουν, εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) µηνών 
από τη λήξη της, το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των καταρτισθέντων ανέργων. Οι 
άνεργοι αυτοί πρέπει να µην είχαν απασχοληθεί στο συγκεκριµένο εργοδότη, µε 
οποιαδήποτε σχέση, τους προηγούµενους δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία 
έναρξης του προγράµµατος. Η διάρκεια των προγραµµάτων αυτών δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το ανώτερο όριο που εκάστοτε καθορίζεται από τις υπουργικές 
αποφάσεις για τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, ενώ τα µαθήµατα της 
θεωρητικής διδασκαλίας δεν µπορεί να διαρκούν λιγότερο από το ένα τρίτο (1/3) 
της συνολικής διάρκειας του προγράµµατος κατάρτισης. Η θεωρητική διδασκαλία 
των προγραµµάτων αυτών διεξάγεται:  
α.) σε σχολές του Ο.Α.Ε.∆.,  
β.) σε πιστοποιηµένα, από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών 
Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.),  
γ.) σε εκπαιδευτικές υποδοµές των επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές 
πιστοποιήθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση των συµµετεχόντων στα 
προγράµµατα αυτά δύναται να διενεργείται στους χώρους των επιχειρήσεων.  

7. Ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από τριάντα (30) µισθωτούς 
µπορούν να υλοποιούν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού 
προγράµµατα κατάρτισης, υπό τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:  

α.) Η επιχείρηση να συµβάλλεται µε άλλες επιχειρήσεις, µε σκοπό την υλοποίηση 
κοινού προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων.  
β.) Το σύνολο των απασχολούµενων µισθωτών στις συµβαλλόµενες επιχειρήσεις 
να είναι τουλάχιστον τριάντα (30).  
γ.) Οι επιχειρήσεις να υπογράφουν σύµβαση µε τον Ο.Α.Ε.∆. στην οποία 
καθορίζονται οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων. Η σύµβαση εγκρίνεται από το 
∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆.. Οι επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν τα προγράµµατα αυτό 
οφείλουν να προσλάβουν συνολικά το ένα τρίτο (1/3) των καταρτισθέντων 
ανέργων.  

8. Νέες ιδιωτικές επιχειρήσεις µπορούν, δύο (2) τουλάχιστο µήνες πριν από την 
έναρξη λειτουργίας τους, να υλοποιούν, µε βάση τις προϋποθέσεις της 



παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, 
εφόσον τρεις (3) µήνες µετά την έναρξη της λειτουργίας τους θα απασχολήσουν 
το ήµισυ τουλάχιστον των εκπαιδευθέντων ατόµων.  

9. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 6, 7 και 8 συµµετέχουν 
ισότιµο µε τον Ο.Α.Ε.∆. στην επιλογή του συνόλου των ανέργων που πρόκειται 
να ενταχθούν στο πρόγραµµα κατάρτισης, καθώς και στην επιλογή του 1/3 ή 1/2 
των εκπαιδευθέντων που θα προσλάβουν. Μετά την πραγµατοποίηση των 
προγραµµάτων κατάρτισης και την πάροδο του διαστήµατος υποχρεωτικής 
απασχόλησης θα έχουν τη δυνατότητα να εντάσσονται στα προγράµµατα 
απασχόλησης για τους ανέργους που καταρτίσθηκαν, εφόσον τηρούν τις 
προϋποθέσεις που ισχύουν στις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις για τη 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

10. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που 
εκδίδονται µετά από γνώµη του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆., καθορίζονται οι προϋποθέσεις 
ένταξης των επιχειρήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 6, 7 και 8 στα 
προγράµµατα αυτά, η κατανοµή των εκπαιδευτικών δαπανών, το χρονικό 
διάστηµα για το οποίο η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον 
καταρτισθέντα άνεργο, το ποσοστό συµµετοχής του Ο.Α.Ε.∆. στην επιδότηση του 
κόστους εργασίας κατά το χρονικό διάστηµα της υποχρεωτικής απασχόλησης των 
καταρτισθέντων στην επιχείρηση, το περιεχόµενο των συµβάσεων των 
παραγράφων 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.  

11. Ο Ο.Α.Ε.∆., µετά από απόφαση του ∆.Σ., είναι δυνατόν να συνεργάζεται µε 
φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής για 
την εκτέλεση προγραµµάτων που υλοποιούνται στα πλαίσια συνεργασίας των 
Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων κρατών και που αφορούν 
µελέτες κοινού ενδιαφέροντος, την προώθηση της απασχόλησης, τον 
επαγγελµατικό προσανατολισµό, την επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση . 
Επίσης, είναι δυνατόν να αναλαµβάνει ή να παρέχει, για λογαριασµό αυτών των 
φορέων, την υλοποίηση και οικονοµική διαχείριση προγραµµάτων στα πλαίσια 
διακρατικών συνεργασιών, σύσταση δικτύων και κάθε είδους εταιρικών ή 
κοινοπρακτικών σχέσεων µεταξύ ελληνικών φορέων και αντίστοιχων φορέων των 
Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων κρατών. Οι δαπάνες των 
προγραµµάτων αυτών βαρύνουν κατά περίπτωση τον οργανισµό, τους 
συνεργαζόµενους φορείς της ηµεδαπής και της αλλοδαπής και τα ∆ιαρθρωτικά 
Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες εθνικές ή διεθνείς χρηµατοδοτήσεις, 
όπως κάθε φορά ορίζεται από τα συµφωνητικά συνεργασίας ή τις εγκριτικές 
αποφάσεις υλοποίησης προγραµµάτων αυτών.  

12. Οι εκπαιδευόµενοι στα πλαίσια των προγραµµάτων Μαθητείας, Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ. του 
Ο.Α.Ε.∆, µπορούν να πραγµατοποιούν µέρος των προγραµµάτων σπουδών 
πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε φορείς της αλλοδαπής. 
Με απόφαση του ∆.Σ. του οργανισµού καθορίζονται οι όροι και οι προυποθέσεις 
της φοίτησης στην αλλοδαπή και εγκρίνεται το τµήµα σπουδών στην αλλοδαπή 
ως αναπόσπαστο τµήµα του προγράµµατος σπουδών των εκπαιδευοµένων στη 
Μαθητεία, Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ..  

13. Καθιερώνεται προαιρετική πρακτική άσκηση ενός εξαµήνου των αποφοίτων των 
Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.∆. στο ∆ηµόσιο, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η ανωτέρω πρακτική άσκηση πρέπει να 
γίνεται πριν από την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων Πιστοποίησης 



Επαγγελµατικής Κατάρτισης του καταρτιζοµένου. Κατά τη διάρκεια της 
πρακτικής άσκησης, η οποία θεωρείται ότι συµβάλλει στη βελτίωση και 
συµπλήρωση της κατάρτισής τους, οι απόφοιτοι έχουν όλα τα δικαιώµατα των 
καταρτιζοµένων, όπως αυτά απορρέουν από τις ισχύουσες ειδικότερες διατάξεις. 
Η εξάµηνη διάρκεια της πραγµατοποιηθείσας πρακτικής άσκησης θεωρείται ως 
αναγνωρισµένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος.  

14. Με αποφάσεις των Υπουργών οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, που εκδίδονται µετά από πρόταση του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆., 
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος της επιχορήγησης και ο τρόπος 
πληρωµής της κατά την προηγούµενη παράγραφο 13 πρακτικής άσκησης.  

15. Ο Ο.Α.Ε.∆. µπορεί να συνεργάζεται µε φορείς της παραγράφου 1, µε σκοπό την 
υλοποίηση προγραµµάτων απόκτησης εργατικής εµπειρίας άνεργων αποφοίτων 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και αποφοίτων Λυκείου. Με απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από γνώµη του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆., 
καθορίζονται το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης, οι ειδικότητες σε σχέση µε τις 
θέσεις πρακτικής άσκησης, η διάρκεια, ο αριθµός και η ηλικία των δικαιούχων 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των προγραµµάτων του 
προηγούµενου εδαφίου. Για την ασφάλιση των συµµετεχόντων στα προγράµµατα 
αυτά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α'). οι 
δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρµογή των προγραµµάτων της 
παραγράφου αυτής εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.  

 
Άρθρο 21 

Ρύθµιση θεµάτων του Ο.Ε.Ε. και του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 
 
1. Το εδάφιο α' της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α') 

αντικαθίσταται ως εξής: "Από την 1η Ιανουαρίου 1998 οι πάσης φύσεως 
επιχορηγήσεις του οργανισµού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) προς όλους τους 
φορείς υπολογίζονται σε ποσοστά επί των εξ εισφορών εσόδων του οργανισµού 
και όχι επί των συνολικών εσόδων."  

2. Οι υποπεριπτώσεις θθ' και ιι' της περίπτωσης α' του άρθρου 1 του ν. 678/1977 
(ΦΕΚ 246 Α') αντικαθίστανται ως εξής:  

"θθ') Ψυχαγωγία των εργαζόµενων, καθώς και των οικογενειών τους µε την 
οργάνωση εκδροµών, ταξιδιών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και εορτών, µε τη 
δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρων, κινηµατογράφων ή άλλων καλλιτεχνικών ή 
αθλητικών εκδηλώσεων. Επίσης µε την οργάνωση καλλιτεχνικών ή αθλητικών 
εκδηλώσεων για τους Έλληνες εργαζόµενους στα εξωτερικό."  
"ιι') ∆ηµιουργία βιβλιοθηκών ή διανοµή στους εργαζόµενους εντύπων εθνικού, 
µορφωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχοµένου, καθώς και εντύπων 
σχετικών µε το δίκαιο της εργασίας και το συνδικαλιστικό κίνηµα, µε έκδοση ή 
αγορά τους."  

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 20 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α') αντικαθίσταται 
ως εξής:  

"5. Στους σκοπούς του οργανισµού Εργατικής Εστίας περιλαµβάνεται επίσης και 
η ενίσχυση της έρευνας, µελέτης και προαγωγής του δικαίου της εργασίας και της 
επιστήµης της κοινωνικής πολιτικής, ως και η ενίσχυση και ανάπτυξη σχέσεων 



και ανταλλαγών µε συνδικαλιστικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισµούς ή 
φορείς στο εσωτερικό και εξωτερικό, που έχουν συναφείς προς τον Ο.Ε.Ε. 
σκοπούς. Η υλοποίηση των σκοπών αυτών επιδιώκεται µε κάθε πρόσφορο µέσο."  

4. Στον οργανισµό Εργατικής Εστίας συνιστάται µία (1) θέση Γενικού ∆ιευθυντή µε 
τριετή θητεία, που προέρχεται είτε από το ∆ηµόσιο είτε από τον ιδιωτικό τοµέα 
µε δεκαετή τουλάχιστον εµπειρία. Τυπικό προσόν είναι η κατοχή πτυχίου 
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της Ελλάδας ή ισότιµου αναγνωρισµένου 
ιδρύµατος του εξωτερικού. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα ιδιαίτερα προσόντα και προϋποθέσεις 
σχετικό µε την κάλυψη της θέσεως, οι αρµοδιότητες του Γενικού ∆ιευθυντή και 
κάθε τυχόν αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.  

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α') αντικαθίσταται ως 
εξής:  
"4. Οι πόροι του Κέντρου προέρχονται από:  
α) Τακτική επιχορήγηση από το Λογαριασµό για την Απασχόληση και 
Επαγγελµατική Κατάρτιση  
β) Επιχορηγήσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό και το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.  
γ) Ειδική εισφορά προβλεποµένη στον ετήσιο προϋπολογισµό του οργανισµού 
Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), η οποία ανέρχεται στο ένα και µισό τοις εκατό (1,5%) 
των εξ εισφορών ετήσιων εσόδων του Ο.Ε.Ε.. Το ύψος της ειδικής αυτής 
εισφοράς προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπσυργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, µετά από γνώµη του ∆.Σ, του Ο.Ε.Ε. και του ∆.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 
και Σ.Υ.Υ..  
δ) Χρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
ε) Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους έναντι αµοιβής.  
στ) Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές.  
ζ) Ειδικές εισφορές, δωρεές και άλλες παροχές τρίτων.  
η)Έσοδα από την καταβολή παραβόλων. Τα παράβολα αυτά καθορίζονται µε 
απόφαση του ∆.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και καταβάλλονται από τους αιτούντες στις 
υπηρεσίες του Κέντρου στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του.  

6. Η παράγραφος 10 του άρ8ρου 1 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α') αντικαθίσταται 
ως εξής :  

"α. Από το Λ.Α.Ε.Κ. επιχορηγούνται το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας, το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), καθώς και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα 
οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν µε τη συµµετοχή ενό ή περισσοτέρων από 
τους φορείς που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 
Η επιχορήγηση αυτή ανέρχεται για το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. στο 8% επί του ποσοστού 15% 
που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων εισφορών που εισπράχθηκαν υπέρ του 
Λ.Α.Ε.Κ.."  

 
 

Άρθρο 22 
Αναπροσαρµογή πόρου του Ο.ΜΕ.∆. 

 
Από την lη Ιανουαρίου 1998 ο προβλεπόµενος από την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του 



άρθρου 18 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α') τακτικός πόρος του οργανισµού Μεσολάβησης και 
∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ.∆.) από τον οργανισµό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) ορίζεται σε ποσοστό 2% 
επί των ετήσιων από εισφορές εσόδων του Ο.Ε.Ε.. Το ποσοστό αυτό µπορεί να µειώνεται µε    
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έπειτα από γνώµη του ∆.Σ. του 
Ο.ΜΕ.∆.. 
 

 
Άρθρο 23 

Συγχώνευση - Κατάργηση φορέων 
 
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου το Ταµείο Εργασίας Ηθοποιών (π.δ. της 

16/18.1.32) συγχωνεύεται στον οργανισµό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), ο οποίος 
υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στα πάσης φύσεως δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις του συγχωνευόµενου Ταµείου. Με απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθµίζονται τα θέµατα προσωπικού και 
κάθε ζήτηµα που αφορά στην υλοποίηση της παραγράφου αυτής.  

2. Η συσταθείσα µε το π.δ. 186/1983 (ΦΕΚ 72 Α') ανώνυµη εταιρεία µε την 
επωνυµία "ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.", της οποίας ολόκληρο το µετοχικό κεφάλαιο 
περιήλθε στον οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) δυνάµει του άρθρου 31 
του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α'), καταργείται από την ηµεροµηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος νόµου. Ολόκληρη η κινητή και ακίνητη περιουσία και 
γενικότερα το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της ως άνω καταργούµενης 
εταιρείας περιέρχεται αυτοδίκαια στον Ο.Ε.Κ. ως καθολικό διάδοχο. Στον Ο.Ε.Κ. 
περιέρχονται αυτοδίκαια όλες οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις της καταργούµενης 
εταιρείας και οι σκοποί της αποτελούν πλέον σκοπούς του Ο.Ε.Κ..  
Εκκρεµείς τυχόν δίκες που προέκυψαν από τη λειτουργία της "ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 
Α.Ε." συνεχίζονται από τον Ο.Ε.Κ. άνευ διακοπής.  

3. Οι υπηρετούντες κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού υπάλληλοι της 
καταργούµενης εταιρείας µε την επωνυµία "ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε." εντάσσονται 
αυτοδίκαια στον Ο.Ε.Κ. σε κενές ή προσωποπαγείς θέσεις µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που συνιστώνται µε την πράξη της ένταξης 
και καταργούνται αυτοδίκαια µε την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του 
εντασσόµενου.  
Η ένταξη των ως άνω εργαζοµένων διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ειδικότητα της εκπαιδευτικής 
βαθµίδας που ανήκει ο εντασσόµενος. Οι εντάξεις µπορεί να γίνονται και σε 
ειδικότητα συναφών τυπικών προσόντων της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας.  

4. Οι εντασσόµενοι κατατάσσονται σε βαθµό ανάλογα µε τα τυπικά τους προσόντα 
και σε µισθολογικά κλιµάκια της οικείας κατηγορίας ανάλογα µε το χρόνο 
υπηρεσίας τους, που διανύθηκε στην εταιρία "ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.." Τυχόν 
επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία 
µειώνεται µε οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποιαδήποτε 
αιτία και αν προέρχεται µέχρι πλήρους εξισώσεώς τους. Ως τακτικές αποδοχές για 
την εφαρµογή των διατάξεων αυτών θεωρούνται ο βασικός µισθός, το 
χρονοεπίδοµα και η Α.Τ.Α..  

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθµίζεται 
κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των προηγούµενων παραγράφων 2, 3 και 4 
του παρόντος άρθρου.  



 
 

Άρθρο 24 
Καταβολή  παραβόλου 

 
Για την υποβολή προτάσεων για έγκριση προγραµµάτων που υποβάλλουν τα πιστοποιηµένα 
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
(Σ.Υ.Υ.) στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταβάλλεται παράβολο, το 
οποίο περιέρχεται στον τηρούµενο στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Ειδικό λογαριασµό, για το Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας (Α.Σ.Ε.). Το ύψος του Παραβόλου 
αυτού καθορίζεται σε ποσοστό 0,20% επί του αιτούµενου συνολικού ανά πρόταση ποσού και 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχµών. 
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι όροι 
διαχείρισης του παραβόλου αυτού, καθώς και κάθε τυχόν αναγκαία λεπτοµέρεια για την 
εφαρµογή του άρθρου αυτού. 

 
 

Άρθρο 25 
Γονική άδεια ανατροφής 

 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 
"1. Ο γονέας που έχει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει συµπληρώσει 
ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του 
παιδιού, στο χρονικό διάστηµα από τη λήξη της άδειας µητρότητας µέχρις ότου το παιδί 
συµπληρώσει ηλικία τριών και µισό (3 1/2) ετών. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά
της µπορεί να φθάσει τους τρεις και µισό (3 1/2) µήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον 
εργοδότη, µε βάση τη σειρά προτεραιότητας των απασχολούµενων στην επιχείρηση για κάθε     
ηµερολογιακό έτος. 
Οι ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για τους απασχολούµενους στο ∆ηµόσιο, 
τα Ν.Π.∆.∆. και τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Η καταγγελία της σύµβασης εργασίας, που γίνεται εξαιτίας της άσκησης του δικαιώµατος για 
λήψή γονικής άδειας ανατροφής, είναι άκυρη. 
 
 

Άρθρο 26 
 
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι προβλεπόµενες από το δεύτερο εδάφιο της πορ. 1 
του άρθρου 55 του Κανονισµού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. εισφορές για την ασφάλιση των οικιακών 
εµµίσθων βοηθών υπολογίζονται επί του 25πλάσιου του κάθε φορά ισχύοντος ηµεροµισθίου 
ανειδίκευτου εργάτη µειωµένου κατά 50%. 
Η παραπάνω κατηγορία εργαζόµενων µπορεί να ασφαλιστεί και επί του εκάστοτε ισχύοντος 
ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, µετά από σχετική δήλωση του εργοδότη και του 
εργαζόµενου. 
Οι παραπάνω ρυθµίσεις εφαρµόζονται και για τα λοιπά κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούµενα 
πρόσωπα που εργάζονται σε έναν εργοδότη την εβδοµάδα ή το µήνα, τα οποία ασφαλίζονται για 
τους κλάδους σύνταξης, ασθένειας, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και ΟΕΚ. 
Για τα λοιπά θέµατα ασφάλισής τους εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρ8ρων 
52-56 του Κανονισµού Ασφάλισης Ι.Κ.Α..  



2. Πλην των οικιακών βοηθών, όσα από τα πρόσωπα της πορ. 1 του παρόντος απασχολούνται σε 
δύο ή περισσότερους εργοδότες µέσα στην εβδοµάδα ή το µήνα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο 
Ι.Κ.Α. για τους κλάδους σύνταξης και ασθένειας, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και ΟΕΚ.  

Οι εισφορές για τους προαναφερόµενους κλάδους ασφάλισης υπολογίζονται  για κάθε ηµέρα 
απασχόλησης επί των αποδοχών τους, οι οποίες δεν µπορούν να υπολείπονται του κάθε φορά 
ισχύοντος ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη µειωµένου κατά 50% και οι αναγνωριζόµενες 
ηµέρες ασφάλισης ανά µήνα δεν µπορούν να υπερβούν τις εικοσιπέντε (25). 
Οι αποδοχές και ο αριθµός των ηµερών απασχόλησης σε κάθε περίπτωση προκύπτουν από τα 
θεωρηµένα από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. δελτία παροχής υπηρεσιών που προσκοµίζει υποχρεωτικά 
στο Ι.Κ.Α. κάθε µήνα ο ασφαλιζόµενος. 
Υπόχρεοι για την ασφαλιστική τους τακτοποίηση και την καταβολή του συνόλου των εργατικών 
και εργοδοτικών εισφορών είναι οι ίδιοι οι ασφαλιζόµενοι. 
Για το χρόνο καταβολής των εισφορών, την επιβάρυνσή τους µε πρόσθετα τέλη σε περίπτωση 
εκπρόθεσµης καταβολής, την επιδίωξη είσπραξής τους και τον Κ.Ε.∆.Ε. κλπ. εφαρµόζονται 
αναλογικά οι γενικές διατάξεις της νοµοθεσίας του Ι.Κ.Α. 
Χρόνος που δεν έχει εξοφληθεί, µετά των νοµίµων προσαυξήσεων, δεν λαµβάνεται υπόψη για 
θεµελίωση δικαιώµατος παροχών. 
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του 
Ι.Κ.Α., καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση της ασφάλισης των 
παραπάνω προσώπων.  

3. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, σε περίπτωση που ασφαλίζονται µε 
αποδοχές που υπολείπονται του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, προκειµένου να τύχουν των 
παροχών ασθένειας σε είδος του Ι.Κ.Α., θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει 80 τουλάχιστον 
ηµέρες εργασίας, είτε κατά το προηγούµενο της ηµέρας της αναγγελίας της ασθένειας ή της 
πιθανής ηµέρας τοκετού ηµερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο πριν την εν λόγω αναγγελία 
15µηνο, µη συνυπολογιζοµένων των ηµερών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν το τελευταίο 
τρίµηνο. 
Στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν συµπληρώσει 50 συνολικά ηµέρες ασφάλισης 
µε αποδοχές που ανέρχονται στο ύψος του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, έχουν εφαρµογή 
οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951. 
Για την καταβολή των επιδοµάτων ασθένειας των προσώπων της παρ. 2 εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 33α του Κανονισµού Ασθένειας του Ι.Κ.Α.. 
Για τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 που έχουν ασφαλιστεί µε αποδοχές µικρότερες του 
ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός πέµπτου 
του κατά περίπτωση απαιτούµενου χρόνου για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω 
γήρατος ή αναπηρίας, το ποσό της χορηγούµενης κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και 
το ποσό των κατώτατων ορίων µειώνεται κατά 20%. 
 

Άρθρο 27 
 

Από την ισχύ του παρόντος νόµου τα αναφερόµενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 
µόνου του ν.δ. 4362/1964 (ΦΕΚ 149 Α.) πρόσωπα ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α., εξαιρούµενα της 
ασφάλισης του Ι.Κ.Α.. 
Προγενέστερος της έναρξης ισχύος του παρόντος χρόνος απασχόλησης των παραπάνω 
προσώπων, για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση στο Ι.Κ.Α, θεωρείται χρόνος ασφάλισης 
στον Ο.Γ.Α., εφαρµοζοµένων αναλόγως και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 11 
του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α') περί καταβολής εισφορών πρόσθετης ασφάλισης. 
Τα παραπάνω πρόσωπα, εφόσον µέχρι την  ισχύ του παρόντος έχουν πραγµατοποιήσει 500 



ηµέρες στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. από εργασία στις επιχειρήσεις των εδαφίων α', β, κοι γ' της 
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α'), µπορούν µε δήλωσή τους που υποβάλλουν 
στα Ι.Κ.Α. και στον Ο.Γ.Α. εντός ενός έτους από τη δηµοσίευση ταυ παρόντος να συνεχίσουν 
την οσφάλισή  τους στο ίδρυµα, εξαιρούµενα της ασφάλισης του Ο.Γ.Α.. 
Οι κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α') 
απασχολούµενοι εξακολουθούν υπαγόµενοι στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., εφόσον η απασχόλησή 
τους λαµβάνει χώρα σε περιοχές που έχει επεκταθεί η ασφάλιση του Ιδρύµατος ανεξαρτήτως 
του χρόνου επεκτάσεώς της. 
 
 

Άρθρο 28 
 
Η προβλεπόµενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του ν. 2335/1995 (ΦΕΚ 185 Α') τακτική 
επιδότηση ανεργίας διάρκειας δεκαοκτώ µηνών παρατείνεται, αφότου έληξε, για ένα ακόµη 
δωδεκάµηνα, εφόσον ο επιδοτούµενος παραµένει άνεργος µετά τη λήξη της αρχικής επιδότησης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθµίσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 2335/1995. 
 
 

Άρθρο 29 
 
Τρόπος κάλυψης δαπανών Από τις διατάξεις του νόµου αυτού προκαλείται:  
α.) Σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, ετήσια δαπάνη ποσού δρχ. 
4.121.200.000, καθώς και ακαθόριστη για καθένα από τα επόµενα πέντε έτη. Η 
δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισµό 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  
β.) Σε βάρος του προϋπολογισµού του Ο.Α.Ε.∆. ετήσια δαπάνη ακαθόριστη και για 
καθένα από τα επόµενα πέντε χρόνια, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις που θα 
εγγράφονται στον προϋπολογισµό του.  
Η δαπάνη για το τρέχον έτος θα καλυφθεί από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον 
προϋπολογισµό του Ο.Α.Ε.∆..  
γ.) Από την παράταση της επιδότησης της ανεργίας των πρώην µισθωτών της 
Ανώνυµης Ελληνικής Εταιρίας Χηµικών Προϊόντων και Λιπασµάτων θα προκληθεί 
δαπάνη ύψους 57 εκατοµµυρίων δραχµών περίπου, που θα καλυφθεί από το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  
 
 

Άρθρο 30 
Έναρξη ισχύος 

 
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις για τις οποίες ορίζεται διαφορετικά. Από την 
έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού καταργείται και κάθε άλλη γενική ή ειδική 
διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόµου αυτού ή κατά το µέρος που ρυθµίζει 
διαφορετικά θέµατα ρυθµιζόµενα από αυτόν, εκτός αν από τις διατάξεις του νόµου 
αυτού ορίζεται διαφορετικά. 
 

Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 1998 


