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ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ  

 

Δθαξκνζηηθφο λφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

ζρεηηθά κε ηνλ ςεθηζζέληα Νφκν «Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ 

Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..), ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ 

Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο 

επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε 

δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο», θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

Ρχζκηζε ζεκάησλ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη επνπηεπφκελσλ 

θνξέσλ 

 

Άξζξν  1 

Πεξηθεξεηαθή ζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

 

1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3329/2005 (Α΄81) 

αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«1. Ζ Δπηθξάηεηα δηαηξείηαη ζηηο αθφινπζεο επηά (7) Τγεηνλνκηθέο 

Πεξηθέξεηεο, ηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ νπνίσλ ηαπηίδνληαη κε ηα φξηα ησλ 

επηά (7) Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο:  
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 α) Σελ 1
ε
 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ε νπνία εθηείλεηαη 

ζηα φξηα ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο ηνπ 

Ννκνχ Αηηηθήο, κε έδξα ηελ Αζήλα.  

β) Σελ 2
ε
 Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο, 

ε νπνία εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ πεξηθεξεηψλ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο 

Διιάδαο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο ησλ Ννκψλ Καξδίηζαο, 

Λάξηζαο, Μαγλεζίαο, Σξηθάισλ Βνησηίαο, Δπβνίαο, Δπξπηαλίαο, 

Φζηψηηδνο θαη Φσθίδνο, κε έδξα ηε Λάξηζα.  

γ) Σελ 3
ε
 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ - Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, ε νπνία εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ πεξηθεξεηψλ Ζπείξνπ θαη 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο ησλ Ννκψλ Άξηαο, 

Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ, Πξεβέδεο, Γξεβελψλ, Καζηνξηάο, Κνδάλεο θαη 

Φιψξηλαο κε έδξα ηα Ησάλληλα.  

δ) Σελ 4
ε
 Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο 

Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, ε νπνία εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ πεξηθεξεηψλ 

Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ θαη πεξηιακβάλεη ηνπο 

Γήκνπο ησλ Ννκψλ Αξγνιίδνο, Αξθαδίαο, Κνξηλζίαο, Λαθσλία, 

Μεζζελίαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο, Ζιείαο. Εαθχλζνπ, Κέξθπξαο, 

Κεθαιιελίαο θαη Λεπθάδαο. κε έδξα ηελ Πάηξα.  

ε) Σελ 5
ε
 Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Αηγαίνπ, ε νπνία εθηείλεηαη ζηα 

φξηα ησλ πεξηθεξεηψλ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη 

πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο ησλ Ννκψλ Λέζβνπ, άκνπ, Υίνπ, Κπθιάδσλ 

θαη Γσδεθαλήζνπ κε έδξα ηνλ Πεηξαηά.  

ζη) Σελ 6
ε
 Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Κξήηεο, ε νπνία εθηείλεηαη 

ζηα φξηα ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο ησλ 

Ννκψλ Ζξαθιείνπ, Λαζηζίνπ, Ρεζχκλνπ θαη Υαλίσλ κε έδξα ην 

Ζξάθιεην. 

 δ)  Σελ 7
ε
 Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, ε 

νπνία εθηείλεηαη ζηα φξηα ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - 
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Θξάθεο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο ησλ 

Ννκψλ Γξάκαο, Έβξνπ, Καβάιαο, Ξάλζεο, Ρνδφπεο, Ζκαζίαο, 

Θεζζαινλίθεο, Κηιθίο, Πηεξίαο, Πέιιαο, εξξψλ θαη Υαιθηδηθήο. κε 

έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο άξρεηαη ηελ 1-7-2012» 

2. Σν εδάθην γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ λ.3329/2005 (Α΄81) 

αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«Έδξα έρεη ηελ πφιε φπνπ εδξεχεη θάζε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

θαη επνπηεχεηαη θαη ειέγρεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο κπνξεί λα κεηαβηβάδνληαη αξκνδηφηεηέο ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ 

έιεγρν θαη επνπηεία ησλ Γ.Τ.ΠΔ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.».» 

3. Πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 7 ζην άξζξν 1 ηνπ λ.3329/2005 (Α΄81) 

σο αθνινχζσο: 

«7. Σα ππάξρνληα επηά λπδδ κε ηελ επσλπκία «Γηνίθεζε 

Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Γ.Τ.ΠΔ», κεηνλνκάδνληαη ηελ 1-7-2012 σο 

αθνινχζσο: 

αα) Ζ 1
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

κεηνλνκάδεηαη ζε «1
ε
  Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο». 

βα) Ζ 5
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη 

ηεξεάο Διιάδαο κεηνλνκάδεηαη ζε «2
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο 

Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο.» 

γα) Ζ 3
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο 

κεηνλνκάδεηαη ζε «3
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ - 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο». 

δα) Ζ 6
ε
  Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, 

Ηνλίσλ Νήζζσλ, Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο Διιάδαο κεηνλνκάδεηαη ζε «4
ε
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Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο 

θαη Ηνλίνπ». 

εα) Ζ 2
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεηξαηψο θαη 

Αηγαίνπ κεηνλνκάδεηαη ζε «5
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο 

Αηγαίνπ». 

ζηα) Ζ 7
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 

κεηνλνκάδεηαη ζε «6
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο». 

δα) Ζ 4
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο κεηνλνκάδεηαη ζε «7
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο 

Μαθεδνλίαο – Θξάθεο». 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη Δζσηεξηθψλ ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

αθίλεηε πεξηνπζία ησλ Γ.Τ.ΠΔ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηνπηθή αξκνδηφηεηα 

άιιεο Γ.Τ.ΠΔ κεηά ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ θάζε Γ.Τ.ΠΔ 

αλάινγα κε ηα φξηα ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ηελ κεηαβνιή 

έδξαο θάπνηαο Γ.Τ.ΠΔ, ζέκαηα πξνζσπηθνχ θαη ηε ξχζκηζε θάζε 

ζρεηηθνχ ζέκαηνο.» 

 

  

 

Άξζξν 2 

Ννζνθνκεία ΔΤ- Δληαία λπδδ 

 

1. Απφ 1.1.2013 ηα ιεηηνπξγνχληα ππφ εληαία δηνίθεζε  

δηαζπλδεφκελα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32 θαη 70 ηνπ Ν. 3918/11 (ΦΔΚ 31
 
Α), ηνπ άξζξνπ 

66 ηνπ Ν. 3984/11 (ΦΔΚ 150 Α), ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.3868/10 (ΦΔΚ 

129 Α) θαη ηεο αληίζηνηρεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη 
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Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, απνηεινχλ απηνηειή θαη εληαία ΝΠΓΓ. Με 

θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, ξπζκίδεηαη ν ηίηινο θαη ε έδξα ηνπ ΝΠΓΓ, ελψ 

ελνπνηνχληαη κέρξη 31.12.2012 νη νξγαληζκνί ησλ αλσηέξσ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο νξγαληθέο ζέζεηο ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ 

ΔΤ. Απφ  1.1.2013 ηα   δηαζπλδεφκελα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, δηαζέηνπλ 

εληαίν πξνυπνινγηζκφ θαη πξφγξακκα πξνκεζεηψλ. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ξπζκίδεηαη θάζε είδνπο 

ζέκα πνπ αθνξά ηα αλσηέξσ. 

2. Κάζε Ννζνθνκείν ηνπ ΔΤ-εληαίν λπδδ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

παξφληνο έρεη Γηνηθεηή, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ ξπζκίδνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη επ. ηνπ λ. 3329/2005 (Α΄81), φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα. 

3.Κάζε Ννζνθνκείν ηνπ ΔΤ 400 θιηλψλ θαη άλσ, φπσο θαη θάζε 

λνζνθνκείν ηνπ ΔΤ πνπ εληάζζεηαη ζην εληαίν ΝΠΓΓ ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ παξφληνο κπνξεί λα έρεη Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή νη αξκνδηφηεηεο ηνπ 

νπνίνπ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη επ. ηνπ ην Ν. 

3329/2005 (ΦΔΚ 81Α), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

4.Οη Γηνηθεηέο θαη Αλαπιεξσηέο Γηνηθεηέο ησλ λνζνθνκείσλ 

πξέπεη λα είλαη πηπρηνχρνη ΑΔΗ ή ΑΣΔΗ ή αληηζηνίρνπ αλαγλσξηζκέλνπ 

ηίηινπ ηνπ εμσηεξηθνχ. πλεθηηκψληαη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη, κε έκθαζε 

ηε δηνίθεζε, ηα νηθνλνκηθά, ηελ πιεξνθνξηθή κνλάδσλ πγείαο, ε 

εκπεηξία δηνίθεζεο, κε έκθαζε ζηηο κνλάδεο πγείαο, θαζψο θαη ε 

γεληθφηεξε θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε.  

5.Ο Τπνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζπζηήλεη 

επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνλ αξκφδην γηα ην ΔΤΚΑ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ΤΤΚΑ, ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΚΔΤ, έλαλ θαζεγεηή ή 

Αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηεο ΔΓΤ ή ΑΔΗ ή ΑΣΔΗ κε ζπλαθέο 
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αληηθείκελν, έλαλ Αληηπξφεδξν ηνπ ΑΔΠ θαη έλα πςειφβαζκν ζηέιερνο 

ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα, κε αληηθείκελν κε ζπλαθέο κε ηηο κνλάδεο πγείαο. 

Καηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο, ε σο άλσ Δπηηξνπή 

ζπληάζζεη θαηάινγν αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη εηζεγείηαη ζηνλ 

Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ν νπνίνο θαη δηνξίδεη 

ηνπο Γηνηθεηέο θαη Αλαπιεξσηέο Γηνηθεηέο.  

6. Ζ ζεηεία ησλ αλσηέξσ είλαη ηξηεηήο, ζηελ αξρή ηεο νπνίαο 

ππνγξάθνπλ ζπκβφιαην απνδνηηθφηεηαο κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

Ν. 2889/2001.  Δηήζηεο εθζέζεηο πξνφδνπ ππνβάιινληαη ζηελ αλσηέξσ 

Δπηηξνπή απφ ηε Γηνίθεζε ησλ ΤΠε. Ζ Δπηηξνπή αμηνινγεί εηεζίσο θαη 

δχλαηαη λα εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ηελ απηνδίθαηε θαη ρσξίο απνδεκίσζε δηαθνπή ηεο ζεηείαο 

Γηνηθεηή ή Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή κε βάζε ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ 

απνδνρή ηεο σο άλσ έθζεζεο πξνφδνπ  ή θαη άιια ζηνηρεία. ηελ 

απφθαζε δηαθνπήο, ιήμεο ζεηείαο ή παχζεο Γηνηθεηή ή Αλαπιεξσηή 

Γηνηθεηή λνζνθνκείνπ ρσξίο απνδεκίσζε κπνξεί λα ελζσκαηψλεηαη θαη 

ε απφθαζε δηνξηζκνχ ηνπ αληηθαηαζηάηε ηνπο. 

7.Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη θαη θάζε είδνπο ζέκα πνπ αθνξά ηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ σο άλσ Γηνηθεηψλ θαη Αλαπιεξσηψλ Γηνηθεηψλ. 

8.Έδξα ησλ αλσηέξσ λπδδ είλαη ην κεγαιχηεξν ζε νξγαληθή 

δχλακε θιηλψλ λνζνθνκείν. Σα σο άλσ  αλαθεξφκελα λπδδ δηνηθνχληαη 

απφ 9κειέο Γ πνπ απνηειείηαη απφ: 

α) ηνλ Γηνηθεηή, ν νπνίνο νξίδεηαη σο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ 

β) έλαλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή, ν νπνίνο νξίδεηαη σο αληηπξφεδξνο 

ηνπ πκβνπιίνπ θαη είλαη, θαηά πξνηίκεζε ν αλαπιεξσηήο δηνηθεηήο ηνπ 

κεγαιχηεξνπ ζε θιίλεο λνζνθνκείνπ 
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γ) δ) δχν κέιε πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, θαηά πξνηίκεζε ην 

έλα κε εκπεηξία ζε νηθνλνκηθά ηεο πγείαο, δηνίθεζε λνζνθνκείσλ, 

πιεξνθνξηθή θαη ην άιιν ζηα ινηπά επαγγέικαηα πγείαο. 

ε) δεχηεξν Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην σο άλσ 

ΝΠΓΓ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 2 λνζνθνκεία, ελψ ζηα ΝΠΓΓ πνπ δελ 

ππάξρεη αλαπιεξσηήο δηνηθεηήο, έλα κέινο πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Γ.. 

ηνπ ΔΟΠΤΤ. 

ζη) έλαλ εθπξφζσπν ησλ ηαηξψλ πνπ ππεξεηεί ζηα δηαζπλδεφκελα 

λνζνθνκεία, ν νπνίνο εθιέγεηαη απφ ηνπο ηαηξνχο ηνπ ΔΤ θαη ηνπο 

ηαηξνχο κέιε ΓΔΠ πνπ ππεξεηνχλ ζηα λνζνθνκεία,  

δ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ ινηπνχ, πιελ ησλ ηαηξψλ, πξνζσπηθνχ ηνπ 

λνζνθνκείνπ, ν νπνίνο εθιέγεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην 

ινηπφ, πιελ ησλ ηαηξψλ, πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ, 

ε) ην Γηεπζπληή ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο, αλαπιεξνχκελν απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Γηνηθεηηθήο – Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

κεγαιχηεξνπ ζε νξγαληθή δχλακε θιηλψλ λνζνθνκείνπ. 

ζ) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, 

αλαπιεξνχκελν απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Σερληθήο – Ξελνδνρεηαθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ κεγαιχηεξνπ ζε νξγαληθή δχλακε θιηλψλ λνζνθνκείνπ. 

ε λνζνθνκεία ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ δσξεέο σο κέιε ππφ 

ζηνηρεία β) ή θαη ε) δηνξίδεηαη έλα ή θαη δχν κέιε σο εθπξφζσπνο ηνπ 

δσξεηή ή ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ. 

9. Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ σο άλσ Γ.. γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ 

είλαη φζεο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81 Α), 

φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη θαη θάζε είδνπο ζέκα πνπ αθνξά ηε 

Γηνίθεζε θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ησλ σο άλσ ΝΠΓΓ. 
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10. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο άξρεηαη ηελ 1-1-2013. 

 

 

Άξζξν 3 

πκβνχιηα Γηνίθεζεο Ννζνθνκείσλ ΔΤ 

 

1. ε θάζε λνζνθνκείν ηνπ ΔΤ ζπληζηάηαη 5κειεο πκβνχιην 

Γηνίθεζεο πνπ απνηειείηαη απφ : 

α) ηνλ Γηνηθεηή ησλ δηαζπλδενκέλσλ λνζνθνκείσλ  

β) ηνλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή, ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ην νπνίν ζπζηήλεηαη 

ην πκβνχιην Γηνίθεζεο ή αλ δελ ππάξρεη ηνλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηεο 

έδξαο ησλ δηαζπλδεφκελσλ λνζνθνκείσλ ή αλ απηφο δελ ππάξρεη έλα 

κέινο πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Γ.. ηνπ ΔΟΠΤΤ. 

γ) ην δεχηεξν Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηνπ Γ. . ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

παξφληνο ή έλα κέινο πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Γ.. ηνπ ΔΟΠΤΤ, κεηαμχ 

ηξηψλ (3) πξνηεηλνκέλσλ. 

δ) ηνλ Γηεπζπληή ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο, αλαπιεξνχκελν απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Γηνηθεηηθήο – Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο.  

ε) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, αλαπιεξνχκελν απφ 

ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Σερληθήο – Ξελνδνρεηαθήο Τπεξεζίαο.  

2. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ θαζνξίδνληαη ν 

Αληηπξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο θαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ 

αζθνχληαη απφ ην σο άλσ πκβνχιην Γηνίθεζεο, θαζψο θαη θάζε είδνπο 

ζέκα πνπ αθνξά ηε δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ σο άλσ πκβνπιίνπ, ην 

νπνίν πάλησο έρεη κφλνλ εθηειεζηηθέο θαη επνπηηθέο αξκνδηφηεηεο, 

θαζψο θαη εηζεγεηηθέο πξνο ην Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ, κέζσ ηνπ Γηνηθεηή ηνπ. 

ηα πκβνχιηα Γηνίθεζεο πνπ ππάξρεη Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο, απηφο 

δηνξίδεηαη θαη Αληηπξφεδξνο. 

3. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο άξρεηαη ηελ 1-1-2013 
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Άξζξν 4 

Θέκαηα Ννζνθνκείσλ θαη  Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο 

 

1.ε θάζε ηαηξηθφ ηνκέα είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα 

θαηά εηδηθφηεηα, εηδηθέο κνλάδεο πνπ είηε ππάγνληαη νξγαληθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ζε ηαηξηθά ηκήκαηα ρσξίο δηθή ηνπο ζχλζεζε πξνζσπηθνχ, 

είηε αλαπηχζζνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα, θαζψο θαη ινηπέο 

κνλάδεο δηάθνξνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ην παξερφκελν γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηνπ ηαηξηθνχ ηκήκαηνο ζην νπνίν αλήθνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ 

ππνζηεξηθηηθά ζε απηφ.  

2. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 2519/1997 

(Α΄ 165) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:«ηα ηκήκαηα ή ζηηο κνλάδεο πνπ 

απαξηίδνπλ ηνπο ηνκείο ηνπνζεηνχληαη γηαηξνί εηδηθνηήησλ ησλ νπνίσλ 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν είλαη αληίζηνηρν κε ην παξερφκελν απφ ην 

ηκήκα θαη ηηο κνλάδεο πνπ ην ππνζηεξίδνπλ ηαηξηθφ έξγν. Οη εηδηθφηεηεο 

πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ζχζηαζεο ησλ ζέζεσλ. Οη δηαηάμεηο 

ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ εθαξκφδνληαη αλαδξνκηθά απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 1397/1983. 

    3. Σα δχν πξψηα εδάθηα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2889/2001 

(Α΄ 37), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:«Κάζε θιηληθφο ηνκέαο έρεη νξηζκέλν 

αξηζκφ θιηλψλ πνπ εμππεξεηνχλ αδηαθξίησο φια ηα ηκήκαηα θαη ηηο 

κνλάδεο ηνπ. Ζ δχλακε θάζε θιηληθνχ ηνκέα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ηηο 250 θιίλεο.» 

 4. Ζ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2889/2001 (Α΄ 37) θαηαξγείηαη. 

 5. Σα απηνηειή γξαθεία Δπηζηαζίαο θαη Ηκαηηζκνχ φπσο νξίδνληαη 

κε ην εληαίν πιαίζην νξγάλσζεο λνζνθνκείσλ, ελνπνηνχληαη θαη 

απνηεινχλ έλα (1) ηκήκα. ε λνζνθνκεία κηθξήο δπλακηθφηεηαο, ηα 
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ηκήκαηα Σερληθνχ θαη βηνηαηξηθήο Σερλνινγίαο φπσο νξίδνληαη κε ην 

εληαίν πιαίζην νξγάλσζεο λνζνθνκείσλ, είλαη δπλαηφλ λα ελνπνηνχληαη 

θαη λα απνηεινχλ έλα (1) ηκήκα. 

6. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2889/2001 

(Α΄37),αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«ε λνζνθνκεία κε δπλακηθφηεηα κεγαιχηεξε ησλ 200 θιηλψλ, 

δχλαηαη: α) λα ζπληζηάηαη Τπνδηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο θαη λα 

πξνβιέπεηαη απηνηειέο ηκήκα Διέγρνπ Πνηφηεηαο,  θαη Έξεπλαο θαη 

ζπλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο πνπ ππάγεηαη απεπζείαο ζην Γηνηθεηή ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη β) λα ζπλίζηαηαη ηκήκα πξνκεζεηψλ ππαγφκελν ζηελ 

Γηνηθεηηθή – Οηθνλνκηθή Τπεξεζία». 

 7. ην πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3209/2003 (Α΄ 304) 

κεηά ηηο ιέμεηο «εθφζνλ ζηειερψλνληαη απφ» δηαγξάθεηαη ε ιέμε 

«ηαηξνχο». 

 8. Οη ππνπεξηπηψζεηο 2 θαη 3 ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ π.δ. 95/2000 (Α΄ 76) αληηθαζίζηαληαη σο εμήο׃  

«(2) Ζ ρνξήγεζε αηγίδαο κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ 

ζε ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα θαη παξφκνηεο εθδειψζεηο ζπλερηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο κε επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα πνπ νξγαλψλνληαη απφ 

θξαηηθνχο θνξείο, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή λνκηθά πξφζσπα 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, επηζηεκνληθέο ελψζεηο 

θάζε λνκηθήο κνξθήο θαη απφ ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα θαζψο θαη ν 

θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ ρνξήγεζεο αηγίδαο. 

(3) Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζπιινγηθψλ επηζηεκνληθψλ θνξέσλ γηα 

πξνψζεζε πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο θαη ελ γέλεη εθδειψζεσλ, πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο 

θξηηεξίσλ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο.». 
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9. Μεηά ην ζηνηρείν (18) ηεο παξαγξάθνπ 2 α. ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ 

πδ 95/2010 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο» (Α΄ 76) 

πξνζηίζεηαη ζηνηρείν (19) σο εμήο: 

«(19) Ζ επνπηεία ηνπ Παλειιήληνπ Φαξκαθεπηηθνχ πιιφγνπ.». 

 10. ην ππφ ζηνηρείν (8) ηεο παξαγξάθνπ 2 α. ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

πδ 95/2010 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο» (Α΄76) 

θαηαξγείηαη ε θξάζε «ηνπ Παλειιήληνπ Φαξκαθεπηηθνχ πιιφγνπ». 

                            

 

Άξζξν 5 

Γηαζχλδεζε κε ηδξπκαηηθά λνζνθνκεία 

1. ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λφκνπ 3984/2011 

(Α 150) πξνζηίζεηαη ζεκείν Α. ην ηέινο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ 

πξνζηίζεηαη ην εμήο «Β. ηαλ έλα εθ ησλ δχν λνζνθνκείσλ πνπ 

δηαζπλδένληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ λφκνπ 

3918/2011 (Α 31) ππάγεηαη ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

λφκνπ 2889/2001  (εθεμήο ηδξπκαηηθφ λνζνθνκείν) δελ πθίζηαηαη εληαίν 

ζπιινγηθφ φξγαλν δηνίθεζεο, αιιά κφλν θνηλφο δηνηθεηήο, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ 3329/2005 (Α 

81), φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 69 παξάγξαθνο 1 ηνπ λφκνπ 

3918/2011, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 14 ηνπ άξζξνπ 66 

ηνπ λφκνπ 3984/2011. Ο θνηλφο δηνηθεηήο ζπκκεηέρεη ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ηνπ ηδξπκαηηθνχ λνζνθνκείνπ, σο νξίδνπλ νη εηδηθέο γηα ηα 

λνζνθνκεία απηά δηαηάμεηο. Γ. ηαλ δηαζπλδένληαη δχν ή πεξηζζφηεξα 

λνζνθνκεία κε ηδξπκαηηθφ λνζνθνκείν ηφηε εθαξκφδεηαη ε πξνεγνχκελε 

παξάγξαθνο ππφ Β. φζνλ αθνξά ην ηδξπκαηηθφ λνζνθνκείν θαη ε δηάηαμε 

ηεο πεξίπησζεο Α. ηνπ παξφληνο γηα ηα ινηπά λνζνθνκεία ηεο 

δηαζχλδεζεο.  
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2. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λφκνπ 3984/2011 

πξνζηίζεηαη ην εμήο: «Απφ ηελ σο άλσ δηάηαμε εμαηξνχληαη ηα 

δηαζπλδεφκελα λνζνθνκεία ηνπ εδαθίνπ Β. ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ 

παξφληνο.»   

 

                                                           Άξζξν 6 

Ρχζκηζε ζεκάησλ λνζνθνκείσλ 

 

1.Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 1397/1983 (Α΄ 143) 

αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«2. Τπεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ ηεο Δπηζηεκνληθήο Λεηηνπξγίαο 

ηνπ Κέληξνπ Τγείαο είλαη ηαηξφο γεληθήο ηαηξηθήο ή παζνιφγνο, ν νπνίνο 

θαηέρεη νξγαληθή ζέζε Γηεπζπληή Δ..Τ. θαη νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε 

νξίδεηαη θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ. Δάλ ζην Κέληξν Τγείαο δελ ππεξεηεί 

ηαηξφο κε εηδηθφηεηα γεληθήο ηαηξηθήο ή παζνινγίαο, ν νπνίνο θαηέρεη 

νξγαληθή ζέζε Γηεπζπληή ΔΤ, ν Γηνηθεηήο ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο 

Πεξηθέξεηαο κπνξεί λα αλαζέζεη ην ζπληνληζκφ ηεο Δπηζηεκνληθήο 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ζηνλ αξραηφηεξν ηαηξφ κε εηδηθφηεηα 

γεληθήο ηαηξηθήο ή παζνινγίαο, ν νπνίνο πήξε ην βαζκφ ηνπ Γηεπζπληή κε 

αλαβάζκηζε ή πνπ θαηέρεη πξνζσπνπαγή ζέζε. Δάλ ζην Κέληξν Τγείαο 

δελ ππεξεηεί ηαηξφο απηψλ ησλ εηδηθνηήησλ ζε νξγαληθή ζέζε Γηεπζπληή 

ή ζέζε Γηεπζπληή απφ αλαβάζκηζε ή ζε πξνζσπνπαγή ζέζε, ν Γηνηθεηήο 

ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο κπνξεί λα αλαζέζεη ην 

ζπληνληζκφ ηεο Δπηζηεκνληθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ζε 

ηαηξφ άιιεο εηδηθφηεηαο ή νδνληίαηξν κε βαζκφ Γηεπζπληή θαη εθφζνλ 

δελ ππάξρνπλ, ζε Δπηκειεηή Α΄ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο. Ζ ζεηεία ηνπ 

Τπεχζπλνπ γηα ην ζπληνληζκφ ηεο Δπηζηεκνληθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ 
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Κέληξνπ Τγείαο είλαη ηξηεηήο. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο 

Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο, ηα 

δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ σο άλσ Τπεχζπλνπ. Οη γηαηξνί ηεο 

πεξίπη. α' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

ζην θέληξν πγείαο θαη ηνλ αληίζηνηρν ηνκέα ηνπ λνζνθνκείνπ, ζην νπνίν 

ππάγεηαη ην θέληξν, ζηα φξηα ηνπ ηαθηηθνχ σξαξίνπ εξγαζίαο θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθεκεξίαο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνπ θέληξνπ πγείαο.» 

2. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.1397/1983 (Α΄ 143) 

αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:  

«5.Τπεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ ηεο Δπηζηεκνληθήο Λεηηνπξγίαο 

ηνπ Κέληξνπ Τγείαο είλαη ηαηξφο γεληθήο ηαηξηθήο ή παζνιφγνο, ν νπνίνο 

θαηέρεη νξγαληθή ζέζε Γηεπζπληή Δ..Τ. θαη νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε 

νξίδεηαη θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ. Δάλ ζην Κέληξν Τγείαο δελ ππεξεηεί 

ηαηξφο κε εηδηθφηεηα γεληθήο ηαηξηθήο ή παζνινγίαο, ν νπνίνο θαηέρεη 

νξγαληθή ζέζε Γηεπζπληή ΔΤ, ν Γηνηθεηήο ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο 

Πεξηθέξεηαο κπνξεί λα αλαζέζεη ην ζπληνληζκφ ηεο Δπηζηεκνληθήο 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ζηνλ αξραηφηεξν ηαηξφ κε εηδηθφηεηα 

γεληθήο ηαηξηθήο ή παζνινγίαο, ν νπνίνο πήξε ην βαζκφ ηνπ Γηεπζπληή κε 

αλαβάζκηζε ή πνπ θαηέρεη πξνζσπνπαγή ζέζε. Δάλ ζην Κέληξν Τγείαο 

δελ ππεξεηεί ηαηξφο απηψλ ησλ εηδηθνηήησλ ζε νξγαληθή ζέζε Γηεπζπληή 

ή ζέζε Γηεπζπληή απφ αλαβάζκηζε ή ζε πξνζσπνπαγή ζέζε, ν Γηνηθεηήο 

ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο κπνξεί λα αλαζέζεη ην 

ζπληνληζκφ ηεο Δπηζηεκνληθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ζε 

ηαηξφ άιιεο εηδηθφηεηαο ή νδνληίαηξν κε βαζκφ Γηεπζπληή θαη εθφζνλ 

δελ ππάξρνπλ, ζε Δπηκειεηή Α΄ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο. Ζ ζεηεία ηνπ 

Τπεχζπλνπ γηα ην ζπληνληζκφ ηεο Δπηζηεκνληθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ 

Κέληξνπ Τγείαο είλαη ηξηεηήο. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο  
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Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο 

αξκνδηφηεηεο, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ σο άλσ 

Τπεχζπλνπ.». 

 

 

 

 

 

 

3. Οη νθεηιέο ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ θαζψο θαη ησλ ΠΓΝ 

Παπαγεσξγίνπ θαη Χλάζεηνπ Καξδηνρεηξνπξγηθνχ Κέληξνπ, πιελ ησλ 

Φπρηαηξηθψλ Ννζνθνκείσλ, Αηηηθήο «Γξνκνθαΐηεην»,  Κξαηηθφ 

Θεξαπεπηήξην Λέξνπ θαη Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Σξίπνιεο  νη νπνίεο 

έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ πξνκήζεηα Φαξκάθσλ, Τγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, 

Αληηδξαζηεξίσλ θαη Οξζνπεδηθνχ πιηθνχ ηεο πεξηφδνπ ησλ εηψλ 2007 – 

2009,  πνπ δελ ππήρζεζαλ ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 3867/10 

(Α΄ 128), αλεμαξηήησο ηνπ ιφγνπ, δελ εθθαζαξίδνληαη απφ ηνπο θνξείο 

κε ηελ ζπλήζε δηαδηθαζία. Ζ θαηαβνιή ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ ζα 

δηελεξγείηαη κφλν ζε εθηέιεζε ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. 
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4. Ννζνθνκεηαθά θάξκαθα πςεινχ θφζηνπο ηνπ λ. 3918/2011 

(Α΄31) πνπ αγνξάδνληαη γηα δηαλνκή κφλν ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο, ζην 

πιαίζην ηεο νινήκεξεο ιεηηνπξγίαο εμαηξνχληαη ηνπ κεηξψνπ 

δεζκεχζεσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ηηκνιφγην αγνξάο ηαπηίδεηαη κε 

ην δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ εθδίδεηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

εμσηεξηθφ αζζελή εμ νλφκαηνο θαη ηνπ θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 

αλήθεη. 

5. ην άξζξν 5 ηνπ λ 3868/2010 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 σο 

αθνινχζσο: 

«4. Γηα ηελ θάιπςε επεηγνπζψλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ζηηο 

άγνλεο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο δηαηίζεληαη ζηηο Τγεηνλνκηθέο 

Πεξηθέξεηεο επηπιένλ ζέζεηο επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ  εηδηθνηήησλ αληίζηνηρεο ησλ θελψλ νξγαληθψλ ή άιισλ 

ζέζεσλ πνπ δε θαιχπηνληαη.Οη αλσηέξσ ζέζεηο θαηαλέκνληαη ζηνπο 

Φνξείο θαη ζηηο εηδηθφηεηεο κε Πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο 

Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο νπνηεδήπνηε κέζα ζην ίδην έηνο. 

Γηα ηνλ ίδην ιφγν επηηξέπεηαη ε παξάηαζε ζχκβαζεο επηθνπξηθνχ 

πξνζσπηθνχ έσο έμη (6) κήλεο θαη κέρξη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απφ 

λέα πξφζιεςε επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ. 

ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο θάιπςεο ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ 

αλσηέξσ πξνζσπηθνχ απφ ηνπο Φνξείο ζηνπο νπνίνπο δηνξίδνληαη, ηε 

ζπγθεθξηκέλε δαπάλε αλαιακβάλεη ε νηθεία Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα.» 

6. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3329/2005 (Α΄81) 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. ηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Μνλάδσλ 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηεο θάζε 

Γ.Τ.ΠΔ.  θαηαξηίδνληαη θαηάινγνη επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηά 

θιάδν, γηα ηνπο θιάδνπο Ννζειεπηψλ ΠΔ θαη ΣΔ, ΓΔ Αδειθψλ 

Ννζνθφκσλ, ΤΔ Σξαπκαηηνθνξέσλ, ΣΔ Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ, ΣΔ 
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Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο, ΓΔ Βνεζψλ Ηαηξηθψλ θαη Βηνινγηθψλ 

Δξγαζηεξίσλ, ΓΔ Υεηξηζηψλ Δκθαληζηψλ, ΓΔ Πιεξψκαηνο 

Αζζελνθφξνπ, ΣΔ Φπζηνζεξαπείαο, ΠΔ ή ΣΔ Λνγνζεξαπείαο, ΠΔ ή ΣΔ 

Δξγνζεξαπείαο, ΠΔ Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ, ΣΔ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο θαη 

ΣΔ ή ΓΔ Θεξαπεπηψλ Παηδαγσγψλ, "ΠΔ Φαξκαθνπνηψλ Δ..Τ., ΠΔ 

Βηνρεκηθψλ, ΠΔ Βηνιφγσλ, ΠΔ Φπρνιφγσλ, ΓΔ Βνεζψλ Φαξκαθείνπ, 

ΠΔ ή ΣΔ Πιεξνθνξηθήο, ΠΔ ή ΣΔ Γηαηηνιφγσλ, Π Δ Αθηηλνθπζηθψλ, 

ΣΔ Μαηψλ-Μαηεπηψλ, ΓΔ Βξεθνλεπηνθφκσλ θαη ΠΔ Κνηλσληθήο 

Δξγαζίαο, ΣΔ ή ΓΔ Θεξαπεπηψλ Παηδαγσγψλ, ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ 

Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ, ΣΔ Λνγηζηηθήο, ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ, ΓΔ Πξνζσπηθνχ 

Ζ/Τ, ΠΔ θαη ΣΔ Μεραληθψλ θαη ΓΔ Σερληθνχ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, γηα 

ηελ θάιπςε επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ησλ ΦΠΤΤΚΑ ηεο νηθείαο 

Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε θελψλ 

νξγαληθψλ ζέζεσλ. ηνπο θαηαιφγνπο απηνχο εγγξάθνληαη φζνη 

θαηέρνπλ αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδψλ θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

φπνπ απαηηείηαη. 

Γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ ιακβάλεηαη ππφςε ε 

αλεξγία ζε πνζνζηφ 50% θαη ε εκπεηξία ζε πνζνζηφ 50%. Ζ 

πξνηεξαηφηεηα κεηαμχ ησλ αλέξγσλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζεηξά εγγξαθήο 

ηνπο ζηα κεηξψα επηδνηνχκελσλ αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ. Ζ εκπεηξία 

απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ππεξεζίαο ηνπ νηθείνπ θνξέα, εθφζνλ έρεη 

πξνζθεξζεί ζην δεκφζην ηνκέα, ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε θνξείο ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, απφ βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε κε θαηάζεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ ελζήκσλ εξγαζίαο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα εθφζνλ 

έρεη πξνζθεξζεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη απφ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

αζθαιηζηηθνχ θνξέα εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ηδησηεχζεη.  Οη 

ππνςήθηνη πνπ εγγξάθνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ 
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δελ κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζηνλ θαηάινγν πέξαλ ηνπ επνκέλνπ έηνπο 

απφ ην έηνο εγγξαθήο ηνπο.». 

7. Ζ θξάζε «Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ησλ επηθνπξηθψλ 

ηαηξψλ είλαη ππνρξεσηηθά έλα (1) έηνο θαη κπνξεί λα παξαηείλεηαη γηα ην 

ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα κφλνλ εθφζνλ ε ζέζε πξνθεξπρζεί εθ λένπ θαη 

δελ θαιπθζεί.» ηεο πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3580/2007 (Α΄ 

134) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:  

«Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ησλ επηθνπξηθψλ ηαηξψλ είλαη 

ππνρξεσηηθά έλα (1) έηνο θαη κπνξεί  λα παξαηείλεηαη γηα ην ίδην ρξνληθφ 

δηάζηεκα κφλνλ εθφζνλ ε ζέζε επηθνπξηθνχ ηαηξνχ δελ έρεη πξνθεξπρζεί 

ή πξνθεξπρζεί εθ λένπ θαη δελ θαιπθζεί. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζέζε 

επηθνπξηθνχ ηαηξνχ πξνθεξπρζεί θαη θαιπθζεί, ε ζεηεία ηνπ 

ππεξεηνχληνο επηθνπξηθνχ ηαηξνχ παξαηείλεηαη κέρξη ηελ θάιπςε ηεο 

ζέζεο απφ ηνλ επηθνπξηθφ ηαηξφ πνπ δηνξίδεηαη.» 

8.  ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2889/2001 (Α΄37) 

πξνζηίζεηαη εδάθην σο αθνινχζσο: 

«ηα Σκήκαηα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (Σ.Δ.Π.) ησλ 

Ννζνθνκείσλ ηνπ Δ..Τ. απαζρνινχληαη θαη  ηαηξνί Γεληθήο Ηαηξηθήο.». 

9. ην άξζξν 5 ηνπ λ. 3868/2010 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 σο 

αθνινχζσο: 

«4. Παξαηείλεηαη ε ζεηεία ησλ Δπηθνπξηθψλ Φαξκαθνπνηψλ πνπ 

ππεξεηνχζαλ ζε ΦΠΤΤΚΑ θαηά ηελ 31/12/2011, εθφζνλ νη αλάγθεο ησλ 

Φνξέσλ πνπ πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο εμαθνινπζνχλ λα 

πθίζηαληαη,  γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο 

ηνπο θαη κέρξη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απφ λέεο  πξνζιήςεηο 

επηθνπξηθψλ  Φαξκαθνπνηψλ. Δπηθνπξηθνί Φαξκαθνπνηνί πνπ 

ππεξεηνχζαλ ζε ΦΠΤΤΚΑ θαηά ηελ 31/12/2011 αιιά δελ ππεξεηνχλ 

θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, εθφζνλ νη αλάγθεο ησλ Φνξέσλ πνπ 

πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη, δηνξίδνληαη 
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εθ λένπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ  θαη κέρξη ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ απφ λέεο  πξνζιήςεηο επηθνπξηθψλ  Φαξκαθνπνηψλ. ε 

πεξίπησζε πνπ έρεη ιήμεη ή ιήγεη ε ζεηεία επηθνπξηθνχ Φαξκαθνπνηνχ  

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, πθίζηαληαη αλάγθεο ζηνλ Φνξέα πνπ 

πξνζέθεξε ή πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, αιιά ν επηθνπξηθφο 

Φαξκαθνπνηφο πνπ ππεξεηνχζε ή ππεξεηεί δελ επηζπκεί λα παξαηαζεί ε 

ζεηεία ηνπ ή λα δηνξηζζεί εθ λένπ, είλαη δπλαηφλ λα δηνξηζζεί άιινο 

επηθνπξηθφο Φαξκαθνπνηφο απφ ηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν πνπ ηεξείηαη ζηελ 

νηθεία Γ.Τ.ΠΔ., γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ  θαη κέρξη ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ απφ λέεο  πξνζιήςεηο επηθνπξηθψλ  

Φαξκαθνπνηψλ.». 

10. Ο ζπληειεζηήο ηνπ πξνηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο δ ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3205/2003 (Α 297) δηακνξθψλεηαη 

απφ 1-1-2012 ζε 0,0049. Σν πνζνζηφ ηεο πεξίπησζεο ε ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ θαη λφκνπ δηακνξθψλεηαη απφ 1-1-2012 ζε ζαξάληα 

επηά ηνηο εθαηφ (47%). 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

ΘΔΜΑΣΑ ΔΘΝΗΚΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ 

(ΔΠΑ) 

 

Άξζξν 7 

 

ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3580/2007 (Α΄134), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 34 παξ.4 ηνπ λ. 3868/2010 (Α΄129), 

πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 σο εμήο: 
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«5. Γελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο νη πξνκήζεηεο 

ησλ θνξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9, πνπ εληάζζνληαη ζηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ 

ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο εγθξίλεηαη ε ζθνπηκφηεηα ησλ σο άλσ 

πξνκεζεηψλ θαη ε δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ηδίσο ν δηθαηνχρνο ηεο πξνκήζεηαο, ν 

θνξέαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο, ην 

είδνο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο. 

Ζ πξνκήζεηα ησλ ελ ιφγσ εηδψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο πεξί 

Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο. Ζ ΔΠΤ ζπληάζζεη εληαίεο 

πξνδηαγξαθέο θαη θφζηνο γηα ηα αλσηέξσ θαη ειέγρεη εθ ησλ πζηέξσλ ηηο 

ζπκβάζεηο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο». 

». 

 

Άξζξν 8 

 

 1. Σν εδάθην 2 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3918/2011 

(Α΄ 31), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο 3, 4 θαη 4Α ηνπ παξφληνο άξζξνπ». 

 2. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3918/2011, 

πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4Α σο εμήο: 

«4Α. Γελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο νη πξνκήζεηεο 

ησλ θνξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1, πνπ εληάζζνληαη ζηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ 

ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο εγθξίλεηαη ε ζθνπηκφηεηα ησλ σο άλσ 
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πξνκεζεηψλ θαη ε δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ηδίσο ν δηθαηνχρνο ηεο πξνκήζεηαο, ν 

θνξέαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο, ην 

είδνο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο. 

Ζ πξνκήζεηα ησλ ελ ιφγσ εηδψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο πεξί 

Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο. Ζ ΔΠΤ ζπληάζζεη εληαίεο 

πξνδηαγξαθέο θαη θφζηνο γηα ηα αλσηέξσ θαη ειέγρεη εθ ησλ πζηέξσλ ηηο 

ζπκβάζεηο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο». 

». 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

Αλαδηνξγάλσζε Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

 

Άξζξν 9 

 

 1. Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

κεηνλνκάδεηαη ζε Τπνπξγείν Τγείαο θαη Αζθάιηζεο Τγείαο θαη 

κεηαθέξνληαη νη αξκνδηφηεηεο αζθάιηζεο αζζέλεηαο θαη κεηξφηεηαο 

κηζζσηψλ θαη ινηπψλ αζθαιηζκέλσλ θαζψο θαη ε δηνηθεηηθή θαη 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απηψλ ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο. 

2. Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

κεηνλνκάδεηαη ζε Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Αιιειεγγχεο. Ζ ζέζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Πξφλνηαο θαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 
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Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κεηαθέξεηαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

3. Ζ ΖΓΗΚΑ ΑΔ κεηνλνκάδεηαη ζε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο (ΖΓΗΚΑΤ ΑΔ) θαη επνπηεχεηαη απφ 

ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο  θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

4. Με ηξνπνπνίεζε ησλ νηθείσλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ ησλ 

Οξγαληζκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

Δξγαζίαο  θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθνξά 

ησλ δηεπζχλζεσλ θαη αξκνδηνηήησλ, ηεο ζέζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Πξφλνηαο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ε κεηνλνκαζία ησλ Τπνπξγείσλ 

θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

5. Ζ παξνχζα ηζρχεη απφ 1-7-2012. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

Ρπζκίζεηο γηα ηνλ ΔΟΠΤΤ 

 

Άξζξν 10 

ΔΟΠΤΤ θαη έζνδα λνζνθνκείσλ ΔΤ απφ ηα θιεηζηά λνζήιηα 

  

1. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3918/2011 (Α΄31) ε θξάζε 

«ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ησλ Τπνπξγείσλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» αληηθαζίζηαηαη κε 

ηε θξάζε «ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο». 

2. Απφ 1-1-2013 ηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ ιακβάλνπλ απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ ην 

ζχλνιν ησλ εζφδσλ απφ απαηηήζεηο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ επηρνξεγήζεσλ πνπ δίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν 
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Οηθνλνκηθψλ γηα ην ζθνπφ απηφ. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο. 

 

Άξζξν 11 

 

α. Ζ κεληαία θαξκαθεπηηθή δαπάλε ηνπ ΔΟΠΤΤ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην 1/12 ηνπ θνλδπιίνπ πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ εηήζην 

Κνηλσληθφ πξνυπνινγηζκφ θαη αληηζηνηρεί ζηελ θαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε. Σν ππεξβάιινλ κεληαίν πνζφ, αλαδεηείηαη εθ κέξνπο ηνπ  

ΔΟΠΤΤ απφ ηνπο θαηφρνπο αδείαο θπθινθνξίαο θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, ε νπνία πξέπεη λα εθδνζεί εληφο δέθα  πέληε εκεξψλ απφ 

ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, ζα θαζνξίδεηαη  η)  ν ηξφπνο θαη  ν ρξφλνο 

επηζηξνθήο ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ, ηη) ην αθξηβέο πνζφ επηζηξνθήο 

απφ ηνπο ππφρξενπο, ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ θαζνξηδφκελε 

πνζνζηηαία αλαινγία ζπκκεηνρήο απηψλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο 

ηηκήο ηνπ θαξκάθνπ ρσξίο ΦΠΑ.  Γηα ηνλ ππνινγηζκφ  ηνπ πνζνχ 

επηζηξνθήο ζπλεθηηκάηαη ην κεξίδην αγνξάο ηνπ θάζε ΚΑΚ ζηηο 

ζπλνιηθέο πσιήζεηο θαξκάθσλ, αθαηξνπκέλσλ ησλ παξάιιεισλ 

εμαγσγψλ θαη ησλ λνζνθνκεηαθψλ πσιήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ  κε βάζε  

ζηνηρεία ηνπ ΔΟΦ. Γχλαηαη επίζεο λα ζπλεθηηκάηαη είηε δηαδεπθηηθά είηε 

ζσξεπηηθά θαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο (πξνζηηζέκελε αμία ζην πξντφλ) ησλ 

επηκέξνπο ΚΑΚ. 

β. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηζρχνπλ  αλάινγα θαη γηα 

ηνπο ινηπνχο, εθηφο ΔΟΠΤΤ, θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  
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γ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ α. θαη β. ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

εθαξκφδνληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ 

λ.3918/2011 φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

Γ. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρεη δηάξθεηα απφ 1/1/2012 έσο 

31/12/2015. 

Άξζξν 12 

πκςεθηζκφο απαηηήζεσλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

λνζνθνκείσλ θαη θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ 

  

1. Απαηηήζεηο αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ έλαληη ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

εηαηξεηψλ ή θαηφρσλ αδείαο θπθινθνξίαο (ΚΑΚ) θαξκαθεπηηθψλ 

ζθεπαζκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 3α ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3816/2010 (Α΄ 

6), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3δ ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

λ. 4025/2011 (Α΄ 228), εθρσξνχληαη ππνρξεσηηθά πξνο ηα λνζνθνκεία 

έλαληη θαηαβνιήο λνζειίσλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο. Σα λνζνθνκεία 

ζπκςεθίδνπλ ππνρξεσηηθά ην πνζφ ησλ θαηά ηα αλσηέξσ εθρσξνπκέλσλ 

απαηηήζεψλ ηνπο κε νθεηιέο ηνπο πξνο ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο. Με 

θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαζνξίδνληαη ηα πνζά πνπ εθρσξνχληαη θαη ζπκςεθίδνληαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαζψο θαη ε 

ζρεηηθή δηαδηθαζία.  

2. Σν εθάζηνηε θαηαβιεζέλ πνζφ ηεο επηζηξνθήο (rebate) ηεο 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ.3918/2011 φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, ην πνζφ 

πνπ πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαζψο θαη ην ηέινο 

εηζφδνπ ζηε ιίζηα ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4025/2011, εθπίπηεη απφ ην 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα σο παξαγσγηθή δαπάλε ηνπ ηειηθψο 

θαηαβάιινληνο ην πνζφ απηφ. 
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Άξζξν 13 

Τπεξεζηαθά πκβνχιηα ΔΟΠΤΤ 

 

1. Ζ ππνπεξίπησζε αβ ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 33 ηνπ λ. 3918/2011 (Α΄31) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο : «αβ. 

Γχν εθπξνζψπνπο ησλ ππαιιήισλ, εθ ησλ νπνίσλ έλαο εθπξφζσπνο  ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη έλαο εθπξφζσπνο ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

πξνζσπηθνχ , κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο, κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Γ΄, νη 

νπνίνη ππνδεηθλχνληαη απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ησλ θνξέσλ θαη θιάδσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

17.» 

2. Ζ πεξίπησζε ε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 

3918/2011 (Α΄31)  αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο : «ε. Γξακκαηέαο ηνπ 

πξνζσξηλνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ  νξίδεηαη 

ππάιιεινο κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ  Γ΄ , κε αλαπιεξσηή ηνπ ππάιιειν 

ηνπ ίδηνπ βαζκνχ ηνπ Οξγαληζκνχ» 

3. Σν έθην εδάθην  ηεο ππνπεξίπησζεο ββ ηεο πεξίπησζεο β ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 3918/2011 αληηθαζίζηαηαη σο 

αθνινχζσο : «Γξακκαηέαο ηνπ πξνζσξηλνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ 

ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ ηνπ Οξγαληζκνχ νξίδεηαη ππάιιεινο κε βαζκφ 

ηνπιάρηζηνλ Γ΄ , κε αλαπιεξσηή ηνπ ππάιιειν ηνπ ίδηνπ βαζκνχ ηνπ 

ίδηνπ Οξγαληζκνχ». 

4. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 3918/2011 

πξνζηίζεηαη εδάθην σο αθνινχζσο: «Οη πξνζεζκίεο ησλ  παξαγξάθσλ  2 

θαη 4 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 3528/2007 αλαζηέιινληαη κέρξη ηελ θαηά ηα 

αλσηέξσ ζπγθξφηεζε ησλ πξνζσξηλψλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ, θαη 

πάλησο φρη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.» 
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Κεθάιαην Δ΄ 

Ρχζκηζε ζεκάησλ Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο 

Αξζξν 14 

 

1. Σν εδάθην 2 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3918/2011 

(Α΄31) θαηαξγείηαη. 

2. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3918/2011 (Α΄31) 

ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

«1. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1,2,3,4,5,6,11 θαη 12 ηνπ λ. 

3918/2011 αξρίδεη απφ 1.01.2013. Ζ ηζρχο ησλ άξζξσλ 8,9 θαη 10 αξρίδεη 

κε ηελ έγθξηζε ηνπ πλνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ Πξντφλησλ 

θαη Τπεξεζηψλ, έηνπο 2013» 

3.  Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3918/2011 (Α΄31) 

αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: «1. Μέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ πλνιηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ, έηνπο 2013 ε 

Δ.Π.Τ., πνπ εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Ν. 

3918/2011, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, είλαη ε αξκφδηα αξρή 

γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, πνπ εθθξεκνχλ απφ ηα πξνεγεζέληα 

πξνγξάκκαηα πξνκεζεηψλ, έσο 30.06.2013.» 

4. ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ λ. 3886/2010 (Α΄173) πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Δμαηξνχληαη απφ 

ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο νη ζπκβάζεηο ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ, θαξκάθσλ θαη ππεξεζηψλ γηα ην ΔΤ πνπ ζπλάπηνληαη κε 

βάζε δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ 

Τπεξεζηψλ Τγείαο κε βάζε ηνπο λ. 3580/2007, λ. 3846/2010, λ. 

3867/2010, λ. 3868/2010 θαη λ. 3918/2010 πνπ αθνξνχλ ην Δ..Τ, γηα 

ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο.» 
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5. Οη θαηεπείγνπζεο πξνκήζεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ άκεζσλ 

αλαγθψλ ησλ Φνξέσλ Τγείαο & Πξφλνηαο ζε ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα 

θαη θάξκαθα πνπ δελ θαιχπηνληαη ή δελ πξνζθέξνληαη απφ ηελ εγρψξηα 

αγνξά ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο δχλαηαη λα θαιχπηνληαη απφ ηελ 

αγνξά ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κχπξνπ θαηφπηλ ζχλαςεο δηαθξαηηθήο 

ζπκθσλίαο ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγψλ. 

6. Ζ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο είλαη ε αξκφδηα αξρή γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο θαη 

εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ησλ Π.Π.Τ.Τ 2010-2012 θαη γηα ηελ έσο ηελ 

30-6-2013  ζπλεπνπηεία ησλ ηκεκάησλ πξνκεζεηψλ ησλ ΓΤ.Π.Δ (γηα ην 

ΠΠΤΤ πνπ εθηεινχλ απηέο) θαη ησλ ηκεκάησλ πξνκεζεηψλ θαη 

δηαρείξηζεο πιηθνχ ησλ δηαζπλδεφκελσλ λνζνθνκείσλ ηεο 

Τα4/νηθ.84624 (Β΄1681) (γηα ην ΠΠΤΤ πνπ εθηεινχλ απηά κέζσ ησλ 

Γ.Τ.ΠΔ) θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αλαιψζεσλ θαη ξνψλ ησλ 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη λνζνθνκεηαθψλ θαξκάθσλ. ιεο νη 

αλσηέξσ δηαδηθαζίεο πινπνηνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε πληνληζηηθή 

Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ (ΔΠ) ε νπνία εγθξίλεη ην ΠΠΤΤ ηνπ έηνπο 2012 

θαη εληεχζελ θαη δχλαηαη λα ζπγθξνηεί εληαίεο απνζήθεο πιηθψλ ή 

θαξκάθσλ ζηελ έδξα θάζε Γ.Τ.ΠΔ. Ζ αξκνδηφηεηα έγθξηζεο 

πξνκεζεηψλ ησλ αλσηέξσ πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ ΠΠΤΤ 2010 ηεο 

παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 27 λ.3867/2010 παχεη λα πθίζηαηαη.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄ 

Ρπζκίζεηο θαξκαθείσλ 

 

Άξζξν 15 

 

Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3918/11 (31 Ά) αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 
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«2. ια ηα θαξκαθεία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηηο 

απνγεπκαηηλέο ψξεο απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαζψο θαη ην 

άββαην. 

Φαξκαθνπνηνί, νη νπνίνη, θαηφπηλ επηινγήο ηνπο, επηζπκνχλ λα 

εξγαζηνχλ πέξαλ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ σξαξίνπ, ππνρξενχληαη λα ην 

δειψζνπλ ζηνπο νηθείνπο θαξκαθεπηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζηνλ αξκφδην 

Πεξηθεξεηάξρε κέρξη ηελ 20ή Μαΐνπ θαη ηελ 20ή Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ην πξψην ή ην δεχηεξν εμάκελν θάζε 

έηνπο αληίζηνηρα. Ο νηθείνο Πεξηθεξεηάξρεο  ππνρξενχηαη λα 

αλαθνηλψλεη ην ζχλνιν ησλ δειψζεσλ ησλ θαξκαθνπνηψλ κέρξη ηηο 31 

Μαΐνπ θαη 31 Οθησβξίνπ αληίζηνηρα, νη δε νηθείνη θαξκαθεπηηθνί 

ζχιινγνη ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηνπο κεληαίνπο πίλαθεο 

εθεκεξηψλ θαη ηα θαξκαθεία πνπ ιεηηνπξγνχλ πέξαλ ηνπ λνκίκνπ 

σξαξίνπ. Σν δηεπξπκέλν σξάξην ζα ζπκπίπηεη απφιπηα κε απηφ ησλ 

εθεκεξηψλ φπσο ην νξίδεη ν νηθείνο θαξκαθεπηηθφο ζχιινγνο θαη ζα 

πξέπεη λα ηεξείηαη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη δειψζεη ν 

θαξκαθνπνηφο. Ζ κε ηήξεζε ηνπ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ επηθέξεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο, απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηηο εθεκεξίεο, 

θπξψζεηο. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

ξπζκίδεηαη θάζε ηερληθή ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο 

δηάηαμεο.» 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄ 

Ρπζκίζεηο Θεκάησλ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ 

 

Άξζξν 16 
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Γηαηάμεηο Σηκνιφγεζεο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Μεηαθνξά 

αξκνδηνηήησλ 

1. Ζ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ πδ95/2000 

(Α΄76) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«δ. Σκήκα (Τβδ) Σηκψλ Φαξκάθσλ  

(1) Ζ έθδνζε Γειηίσλ Σηκψλ Φαξκάθσλ κε  ηα νπνία θαζνξίδνληαη νη 

ηηκέο θαξκάθσλ αλζξψπηλεο ρξήζεο, κεηά απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΟΦ 

θαη ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Σηκψλ Φαξκάθσλ . 

(2) Ζ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ ησλ Κ.Α.Κ. κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

Γειηίνπ Σηκψλ Φαξκάθσλ. 

(3) Ζ έθδνζε Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ θαη ε εηζήγεζε γηα ηελ ιήςε 

κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ησλ θαηαλαισηψλ. 

(4) Ζ παξαπνκπή ζεκάησλ ζηελ Δπηηξνπή Σηκψλ Φαξκάθσλ θαη ε 

εηζήγεζε πάλσ ζε απηά θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

Γξακκαηείαο ηεο Δπηηξνπήο Σηκψλ Φαξκάθσλ. 

(5) Ζ επηκέιεηα γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Σηκψλ 

Φαξκάθσλ.».» 

 2.  ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ ηνπ πδ. 142/1989 πξνζηίζεηαη 

πεξίπησζε ε) θαη ππνπεξηπηψζεηο εα) έσο εζη) σο αθνινχζσο: 

«ε) ηνλ ΔΟΦ αλαηίζεηαη ε αξκνδηφηεηα ηνπ θαζνξηζκνχ ηηκψλ 

θαξκάθσλ αλζξψπηλεο ρξήζεο. Δηδηθφηεξα : 

εα) Ζ επζχλε γηα ηελ έξεπλα ηηκψλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ε 

ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ,  ζχκθσλα κε 

ηα φζα νξίδνληαη θάζε θνξά κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

εβ) Ο έιεγρνο θνζηνινγίσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο. 

εγ) Ζ επζχλε γηα ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

Φχιισλ Έξεπλαο Σηκψλ Φαξκάθσλ,  πνπ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ 
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φινη νη Κάηνρνη Άδεηαο Κπθινθνξίαο (εθ εμήο Κ.Α.Κ.) πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξηζηεί ηηκή γηα ηα πξντφληα ηνπο. 

εδ) Ζ επζχλε γηα ηελ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηα ζπζηήκαηα 

απφδνζεο ηηκψλ θαξκάθσλ πνπ ηζρχνπλ ζε άιιεο ρψξεο θαζψο θαη ε 

επεμεξγαζία θαη ε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, 

πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζεί ην ζπκθεξφηεξν ζχζηεκα απφδνζεο ηηκψλ. 

εε) Ζ επζχλε γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ γηα ην 

θφζηνο θαη ηηο ηηκέο ησλ θαξκάθσλ, πξψησλ πιψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 

θαη ζπλνδψλ ζπζθεπψλ θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο δηακφξθσζεο 

θαη εμέιημεο ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ αθνξνχλ ηα 

θάξκαθα. 

εζη) Ζ επζχλε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ, ε ηειηθή απφδνζε 

ηηκψλ ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο γηα ηελ ηηκνιφγεζε θαξκάθσλ, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ 

θαη ηελ ππνβνιή πξφηαζεο Γειηίνπ Σηκψλ Φαξκάθσλ ζην Σκήκα Σηκψλ 

Φαξκάθσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

 3. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ πδ. 142/1989 πξνζηίζεηαη 

πεξίπησζε δ) σο αθνινχζσο: «δ) Σηκνιφγεζεο θαξκάθσλ».  

4. Σν ηκήκα ζηειερψλεηαη άκεζα κε κεηάηαμε θαηά ηα άξζξα 71 

ηνπ Ν.3528/2007 θαη 35 ηνπ Ν. 4024/2011 απφ έλαλ (1) ππάιιειν ΠΔ 

Πιεξνθνξηθήο, δχν  (2) ππαιιήινπο ΣΔ Πιεξνθνξηθήο , έλαλ (1) 

ππάιιειν ΠΔ Οηθνλνκηθνχ, δχν (2) ππαιιήινπο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ, δχν 

(2) ππαιιήινπο ΠΔ Φαξκαθνπνηψλ θαη δχν (2) Κνζηνιφγνπο.  

5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ  θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηεο.  

 

 

Άξζξν 17 
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1. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1316/1983 (Α΄3) 

πξνζηίζεηαη πεξίπησζε ε) σο αθνινχζσο: 

«ε) Σελ ρνξήγεζε αδεηψλ ρνλδξηθήο πψιεζεο θαξκάθσλ». 

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Δ.Ο.Φ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 

14 παξ. 4 ηνπ λ. 1316/1983, θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 

ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ ρνλδξηθήο πψιεζεο θαξκάθσλ απφ ηνλ Δ.Ο.Φ., 

ε έλαξμε ηζρχνο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.  

3. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 1316/1983 (Α’ 3) 

αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«1. α. Σα εξγνζηάζηα θαη εξγαζηήξηα παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ β, γ, δ, ε, ζη, δ, ε θαη ζ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, δηαζέηνπλ έλαλ ππεχζπλν παξαγσγήο θαη έλαλ ππεχζπλν 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ, πηπρηνχρνπο Υεκηθνχο ή Φαξκαθνπνηνχο ή 

Γηαηξνχο ή Βηνιφγνπο ή Κηεληάηξνπο, ε Υεκηθφ Μεραληθφ, 

απφθνηηνπο Παλεπηζηεκηαθψλ ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ηεο Διιάδνο ή 

ηζφηηκσλ πξνο απηέο ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, κε πιήξε απαζρφιεζε. 

β. Σα εξγνζηάζηα θαη εξγαζηήξηα παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ α, ηβ, ηε θαη ηδ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

δηαζέηνπλ έλαλ ππεχζπλν παξαγσγήο θαη έλαλ ππεχζπλν πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ, πηπρηνχρν Υεκηθφ ή Φαξκαθνπνηφ ή Γηαηξφ ή Βηνιφγν ή 

Κηελίαηξν ή Υεκηθφ Μεραληθφ, απφθνηην Παλεπηζηεκηαθψλ ή 

Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ηεο Διιάδνο ή ηζφηηκσλ πξνο απηέο ζρνιψλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ, κε πιήξε απαζρφιεζε. 

γ. Σα εξγνζηάζηα θαη εξγαζηήξηα παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ η, ηα, ηγ, ηδ θαη ηζη ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ δηαζέηνπλ έλα ππεχζπλν πξφζσπν, είηε κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο είηε κε ζχκβαζε έξγνπ, ππφ ηελ 
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πξνυπφζεζε φηη εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα νξζήο θαη επαξθνχο 

άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Σν ππεχζπλν πξφζσπν πξέπεη λα είλαη 

πηπρηνχρνο Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. ή λα δηαζέηεη ηζφηηκν αλαγλσξηζκέλν πηπρίν 

ηνπ εμσηεξηθνχ, κε εηδηθφηεηα αλάινγε πξνο ηα παξαγφκελα πξντφληα, 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδεη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Πξντφλησλ, 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 

πξντφλησλ.» 

 

Άξζξν 18 

 

Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 3918/2011 (Α΄31), 

αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«6. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε δηαηχπσζε γλψκεο γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηηο ηηκέο πψιεζεο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ αξκνδηφηεηαο 

Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ έσο θαη ζ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.1316/1983 (Α΄ 3). 

Δπηπιένλ ε Δπηηξνπή Σηκψλ Φαξκάθσλ έρεη ηηο αθφινπζεο 

αξκνδηφηεηεο: 

α. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ πξηλ ηελ έθδνζε Γειηίνπ 

Σηκψλ. 

β.  Γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ελζηάζεσλ πξηλ ηελ έθδνζε 

δηνξζσηηθνχ Γειηίνπ Σηκψλ. 

γ. Γηα ηελ εηζήγεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

ηνπ ΔΟΦ γηα ζπζηήκαηα απφδνζεο ηηκψλ Φαξκάθσλ.»  

 

 

Άξζξν 19 
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1. ην πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο  δ) ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 

άξζξνπ 17 ηνπ λ.δ. 96/1973 (Α΄172) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 

κεηά ηε θξάζε «Ζ ηηκή θάζε θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο» πξνζηίζεληαη ε 

θξάζε «ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ ην πξψην Δζληθφ ή Δπξσπατθφ 

Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο» 

2. ηελ πεξίπησζε  δ) ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.δ. 

96/1973 (Α΄172) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ε θξάζε «Ζ ηηκή 

θάζε θαξκαθεπηηθνχ ζθεπάζκαηνο θαζνξίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην 

Σκήκα Σηκψλ Φαξκάθσλ ηεο Γηεχζπλζεο Φαξκάθσλ θαη Φαξκαθείσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κέρξη δχν θνξέο ην 

ρξφλν» αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«Ζ ηηκή θάζε θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ΔΟΦ 

θαη δεκνζηεχεηαη ζε Γειηία Σηκψλ απφ ην Σκήκα Σηκψλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Φαξκάθσλ θαη Φαξκαθείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο κέρξη δχν θνξέο ην ρξφλν.»  

  

Άξζξν 20 

 

Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.3918/2011 (Α΄31), ην άξζξν 26 

ηνπ λ. 2072/1992 (Α΄125) θαη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 13 λδ 96/1973 

(Α΄172) θαηαξγείηαη.  

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ΄ 

Ρπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ηα θάξκαθα 

 

Άξζξν 21 
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1. Ζ πεξίπησζε γ) ηεο  παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.δ. 

96/1973 (Α΄172) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο:  

«γ) Οη ηηκέο ησλ πξσηνηχπσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, κεηά ηελ 

πηζηνπνίεζε κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ηεο ιήμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πξψηνπ 

Δζληθνχ ή Δπξσπατθνχ Γηπιψκαηνο Δπξεζηηερλίαο  ηεο δξαζηηθήο 

νπζίαο ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ, κεηψλνληαη θαη΄ ειάρηζην ζε 

πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%). Οη ηηκέο ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ φκνηαο δξαζηηθήο νπζίαο θαη θαξκαθνηερληθήο κνξθήο 

κεηψλνληαη θαη΄ ειάρηζην ζε πνζνζηφ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηεο ηηκήο 

πψιεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηφηππνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο, 

αθξηβψο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ηνπ πξψηνπ Δζληθνχ ή Δπξσπατθνχ 

Γηπιψκαηνο Δπξεζηηερλίαο  ηεο δξαζηηθήο νπζίαο. Ζ δηαδηθαζία 

θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαηά ηηο 

πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο εθαξκφδεηαη απηεπάγγειηα απφ ην Σκήκα Σηκψλ 

Φαξκάθσλ ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ. Οη ΚΑΚ  έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα δεηήζνπλ λα δνζεί ηηκή ζην θαξκαθεπηηθφ πξντφλ ηνπο  

κηθξφηεξε ηεο θαζνξηδφκελεο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.» 

2. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο  ζεζπίδνληαη ππνρξεσηηθά  

πεξαηηέξσ κεηψζεηο ηηκψλ  10% γηα ηα λέα θάξκαθα πνπ δελ 

πξνζηαηεχνληαη απφ Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο. Με ηηο ίδηεο απνθάζεηο 

θαζνξίδνληαη ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζε αξηζκφ θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ  αλά δξαζηηθή νπζία , κνξθή θαη πεξηεθηηθφηεηα, ζε 

θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ γηα ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο  ησλ αηηεκάησλ 

θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 

απηήο.  

  3. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο πνπ έρνπλ ηζρχ 

αγνξαλνκηθψλ  δηαηάμεσλ,  θαζνξίδνληαη πνζνζηά θέξδνπο γηα ηνπο 
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εκπφξνπο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ρνλδξηθήο πψιεζεο ηα νπνία 

κπνξεί λα είλαη θιηκαθσηά ή ζπλδπαζκφο θιηκαθσηψλ πνζνζηψλ θαη 

πάγησλ πνζψλ. ε θάζε πεξίπησζε ην πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο απφ ηελ 

πψιεζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ην ηίκεκα ησλ νπνίσλ θαιχπηεηαη ελ 

φισ ή ελ κέξεη απφ ηνπο ΦΚΑ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 4,9% θαη 

ππνινγίδεηαη επί ηεο θαζαξήο ηηκήο παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα ηνπ 

θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο. 

4. Καζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε φισλ ησλ ζπληαγψλ 

θαξκάθσλ απφ ηα θαξκαθεία πξνο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο αλεμάξηεηα ηνπ 

ηξφπνπ ζπληαγνγξάθεζεο ηεο ζπληαγήο απφ ηνλ ηαηξφ (ειεθηξνληθή ή ρεηξφγξαθε). 

Γηα θάζε ρεηξφγξαθε ζπληαγή πνπ θαηαρσξείηαη ειεθηξνληθά απφ ηα θαξκαθεία 

πξνο ηνπο ΦΚΑ, νη ηαηξνί πνπ ζπληαγνγξαθνχλ ρεηξφγξαθα επηβαξχλνληαη κε ηελ 

θαηαβνιή πνζνχ απνδεκίσζεο πξνο ηα θαξκαθεία πνπ θαηαρσξνχλ ηηο ζπληαγέο. 

Υεηξφγξαθεο ζπληαγέο ζε θακία πεξίπησζε δελ απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο ΦΚΑ. Με 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο νξίδεηαη ην χςνο ηνπ 

πνζνχ, ν ηξφπνο είζπξαμεο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο δηάηαμεο. 

5. α) ε φια ηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε  απφ 1
εο

 

Μαξηίνπ 2012, αλαγξαθήο ζηε ζπληαγνγξάθεζε ηεο ρεκηθήο νπζίαο ηνπ 

θαξκάθνπ (δξαζηηθή νπζία).  Σα κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα ησλ 

λνζνθνκείσλ νθείινπλ λα παξέρνπλ ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία ζηνπο 

γηαηξνχο. 

 

 β)Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

κέρξη 30/06/2012 θαη ηελ παξνρή φισλ ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

ειεθηξνληθά ζηνπο γηαηξνχο, νη γηαηξνί ζα ζπληαγνγξαθνχλ ζπληαγέο 

θαξκάθσλ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ ΦΚΑ  θάλνληαο ρξήζε θαη ηεο 

ρεκηθήο νπζίαο (δξαζηηθή νπζία) ησλ θαξκάθσλ. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ε νπνία ζα εθδνζεί 

εληφο 10 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ νξίδνληαη ν 
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ρξφλνο θαη νη ηξείο πξψηεο  ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο νη 

ηαηξνί ππνρξενχληαη λα ζπληαγνγξαθνχλ κε ηελ ρεκηθή νπζία (δξαζηηθή 

νπζία) ησλ θαξκάθσλ. 

  γ)  Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθνπ (ΔΟΦ) θαηαξηίδεη θαηάινγν κε ηα 

εκπνξηθά νλφκαηα θαη ηηο αληίζηνηρεο ρεκηθέο νλνκαζίεο ησλ δξαζηηθψλ 

νπζηψλ ηνλ νπνίν αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. Σνλ ίδην θαηάινγν 

δηαζέηεη ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ησλ λνζνθνκείσλ 

θαη ησλ ΦΚΑ, γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ γηαηξψλ θαη θαξκαθνπνηψλ. Με 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

θαζνξίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο.  

 6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο δχλαηαη λα νξίδεηαη 

κεησκέλν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 38 

ηνπ λ.4025/2011 (Α΄228) φηαλ ρνξεγείηαη ην θζελφηεξν θαξκαθεπηηθφ 

πξντφλ φκνηαο δξαζηηθήο  πεξηεθηηθφηεηαο θαη θαξκαθνηερληθήο κνξθήο 

κε απηφ πνπ έρεη ζπληαγνγξαθεζεί απφ ηνλ ηαηξφ κε ζπλαίλεζε ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο δηάηαμεο, παξέρεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζηνλ θαξκαθνπνηφ λα κπνξεί λα ρνξεγεί ην θζελφηεξν 

θαξκαθεπηηθφ πξντφλ φκνηαο δξαζηηθήο πεξηεθηηθφηεηαο θαη 

θαξκαθνηερληθήο κνξθήο κε απηφ πνπ έρεη ζπληαγνγξαθεζεί απφ ηνλ 

ηαηξφ κε ζπλαίλεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ. 

 7.  Ζ πεξίπησζε β. ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 

3816/2010 (Α΄ 6)  φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο :  

«β. Γηα ηελ θαηάξηηζε, ηελ αλαζεψξεζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

θαηαιφγνπ, εθαξκφδεηαη ζχζηεκα θαηάηαμεο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα Αλαηνκηθήο Θεξαπεπηηθήο Υεκηθήο 

Καηεγνξηνπνίεζεο (Anatomic Therapeutic Chemical classification – 
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ATC) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ) θαη εηζάγεηαη 

ζχζηεκα ηηκψλ αλαθνξάο (Σ.Α) αλά ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Χο Σηκή Αλαθνξάο νξίδεηαη ε ρακειφηεξε 

ηηκή θφζηνπο εκεξήζηαο ζεξαπείαο (ΚΖΘ) κεηαμχ ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ θάζε ζεξαπεπηηθήο θαηεγνξίαο. Παξάιιεια εμεηάδνληαη ε 

αζθάιεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επηιέγνληαη αλά θαξκαθεπηηθφ 

πξντφλ, νη απνδεκηνχκελεο απφ ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε ελδείμεηο, 

πεξηεθηηθφηεηεο θαη ζπζθεπαζίεο. Με  Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Τγείαο  θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 

θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΟΦ εμεηδηθεχνληαη ν ηξφπνο 

θαηάξηηζεο ησλ ζεξαπεπηηθψλ θαηεγνξηψλ θαη πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηηκψλ 

αλαθνξάο αλά ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία θαη νη δηαδηθαζίεο αλαζεψξεζεο 

θαη ζπκπιήξσζεο ηνπ θαηαιφγνπ θαζψο θαη νη απνδεκηνχκελεο 

ελδείμεηο, πεξηεθηηθφηεηεο θαη ζπζθεπαζίεο αλά θαξκαθεπηηθφ πξντφλ 

θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. Ο ΔΟΠΤΤ θαη νη ινηπνί Φνξείο Κνηλσληθήο 

αζθάιηζεο απνδεκηψλνπλ ηα θάξκαθα πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ 

θαζεζηψο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο θαη πνπ 

έρνπλ πάξεη άδεηα θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα κεηά ηελ 1-1-2011, εθφζνλ 

απνδεκηψλνληαη απφ ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε ζε 18 Κξάηε-κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα φια ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ 

εληάζζνληαη ζηνλ θαηάινγν ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 35 ηνπ λ.3918/2011 φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη θάζε θνξά. 

 

Άξζξν 22 

 

Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξν 35 ηνπ λ.3918/2011 (Α΄31) 

αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:  
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«1. α) Γηα θάζε θαξκαθεπηηθφ ηδηνζθεχαζκα πνπ ζπληαγνγξαθείηαη απφ 

ηαηξφ θαη ην ηίκεκα ηνπ νπνίνπ θαιχπηεηαη απφ ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (Φ.Κ.Α.), ηνλ Δληαίν Οξγαληζκφ Παξνρψλ Τγεηνλνκηθήο 

Πεξίζαιςεο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.) θαη ηνλ Οίθνπ Ναχηνπ, ζεζπίδεηαη «ηηκή 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο» (εθεμήο Σ.Κ.Α.) ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ ηηκή 

παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ θάζε θνξά ηζρχνπζα 

Τ.Α. πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ηηκνιφγεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

ηδηνζθεπαζκάησλ κεησκέλε θαηά 9%. Οη Φ.Κ.Α. θαιχπηνπλ ηε δαπάλε 

ρνξήγεζεο ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο 

ιηαληθήο ηηκήο κεησκέλεο θαηά ην πνζφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ θαη ηεο πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο ηηκήο 

παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα θαη ηεο ΣΚΑ. Ζ δαπάλε πνπ αθνξά ην 

παξαθξαηνχκελν 9% βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο θαηφρνπο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο (ΚΑΚ) ησλ θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ θαη 

ζεσξείηαη «επηζηξνθή» (rebate) ησλ ΚΑΚ ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ πξνο ηνπο Φ.Κ.Α. θαη ηνλ ΔΟΠΤΤ. 

 β) Σν πνζφ πνπ ππνρξενχηαη λα απνδψζεη θάζε εηαηξεία ή θάηνρνο 

άδεηαο θπθινθνξίαο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πξνθχπηεη απφ ηα 

ζηνηρεία ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεψλ ηεο αλά θαξκαθεπηηθφ ηδηνζθεχαζκα, 

αθνχ αθαηξεζνχλ νη πσιήζεηο πξνο ηα λνζνθνκεία θαη νη παξάιιειεο 

εμαγσγέο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ 

(ΔΟΦ). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ιακβάλεηαη ππφςε ε ζρέζε 

δεκφζηαο πξνο ηδησηηθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε, ήηνη 80%−20%.  

γ) Δπηπξνζζέησο ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ α) θαη 

β) νη ΚΑΚ θάζε ηξίκελν,  αξρήο γελνκέλεο απφ 1-1-2012 ππνρξενχληαη 

ζε πξφζζεηε θιηκαθνχκελε επηζηξνθή «rebate» αλάινγα κε ηνλ 

ζπλνιηθφ φγθν πσιήζεσλ ηνπ θάζε θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ, φπσο νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
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Σξηκεληαίνο ζπλνιηθφο φγθνο 

πσιήζεσλ αλά θαξκαθεπηηθφ 

πξντφλ  

Πξφζζεην ηεο πεξίπησζεο α) ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ πνζφ 

επηζηξνθήο (rebate)  

Απφ   1.000.000€-2.000.000εθ€ 2% 

Απφ  2.000.000€- 4.000.000€ 4% 

Απφ  4.000.000€- 6.000.000€ 6% 

 Πάλσ απφ 6.000.000€ 8% 

  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηειηθνχ πνζνχ ιακβάλνληαη ππφςε νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο β) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Γηα ηελ 

απφδνζε ηνπ πξφζζεηνπ πνζνχ επηζηξνθήο, απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε 

βάζε ηηο πσιήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ βάζεη ησλ ζηνηρείσλ 

πσιήζεσλ ηνπ ΔΟΦ θαη θαηαβάιιεηαη αληίζηνηρα γηα ην πξψην ηξίκελν, 

κέρξη 30 Ηνπλίνπ, γηα ην δεχηεξν ηξίκελν κέρξη 30 επηεκβξίνπ, γηα ην 

ηξίην ηξίκελν κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη γηα ην ηέηαξην 

ηξίκελν κέρξη 31 Μαξηίνπ θάζε επφκελνπ έηνπο. . 

 

δ) Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ πνζψλ απφ ηνλ ΔΟΦ, φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο β) θαη γ) ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ηζρχνπλ γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν εθάζηνηε Φ.Κ.Α. έρεη εληαρζεί ζην χζηεκα 

Ζιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο (εθεμήο .Ζ..) κέρξη ηελ πιήξε 

εθαξκνγή ηνπ ηειεπηαίνπ ή δηαζέηεη άιιν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

ζάξσζεο ησλ ζπληαγψλ (scanning). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην πνζφ πνπ 

ππνρξενχηαη λα απνδψζεη θάζε εηαηξεία ή θάηνρνο άδεηαο θπθινθνξίαο 

ππνινγίδεηαη κέζσ ηνπ .Ζ.. ή ηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο αλά Φ.Κ.Α. ή 

ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη απνδίδεηαη αληίζηνηρα ζηνλ Φ.Κ.Α. ή ηνλ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  

ε) i) ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο απφδνζεο ηνπ πνζνχ επηζηξνθήο ηεο 

πεξίπησζεο  α) ή ηνπ πξφζζεηνπ πνζνχ επηζηξνθήο ηεο πεξίπησζεο γ) 
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ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, απηά εηζπξάηηνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

Κ.Δ.Γ.Δ. ii) Σα θαξκαθεπηηθά πξντφληα γηα ηα νπνία δελ απνδφζεθε ην 

πνζφ ηεο επηζηξνθήο δηαγξάθνληαη απηνδίθαηα απφ ηνλ θαηάινγν 

ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 

3816/2010. iii) Οη εηαηξείεο δηθαηνχληαη βεβαίσζεο θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ 

επηζηξνθήο γηα θνξνινγηθή ρξήζε. ζη) Με θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία, 

πξνζεζκίεο, ηξφπνο απφδνζεο ηνπ πνζνχ επηζηξνθήο ηεο πεξίπησζεο α) 

θαη ηνπ πξφζζεηνπ πνζνχ επηζηξνθήο ηεο πεξίπησζεο γ) ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ απφ ηνπο ΚΑΚ πξνο ηνπο Φ.Κ.Α., ή ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ηνλ Οίθν 

Ναχηε, ν θαηακεξηζκφο ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ ζηνπο δηθαηνχρνπο 

θνξείο, ε επηβνιή θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο παξνχζαο 

δηάηαμεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. δ) Ζ εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο αξρίδεη αλαδξνκηθά απφ 

1-1-2012. 

 

Άξζξν 23 

1. Ζ πεξίπησζε γ. ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3816/2010 

(Α΄6) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«γ. Με ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

εγθξίλνληαη, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Δ.Ο.Φ., δχν θαηάινγνη κε ηα 

θαξκαθεπηηθά ηδηνζθεπάζκαηα γηα ζεξαπεία ζνβαξψλ αζζελεηψλ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ σο εμήο: η) γηα απνθιεηζηηθή 

δηάζεζε απφ λνζνθνκεία θαη ηδησηηθέο θιηληθέο θαη ηη) γηα δηάζεζε θαη 

απφ ηα ηδησηηθά θαξκαθεία. Με φκνηα απφθαζε νη ελ ιφγσ θαηάινγνη 

αλαζεσξνχληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη ηνπιάρηζηνλ θαη’ έηνο. Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ιακβάλεηαη ππφςε ε ρνλδξηθή ηηκή ησλ 
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ηδηνζθεπαζκάησλ θαη ε ζπζθεπαζία ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ην θφζηνο 

εκεξήζηαο ζεξαπείαο.  Ο ηξφπνο δηακφξθσζεο ηεο ηηκήο δηάζεζήο ησλ 

ηδηνζθεπαζκάησλ ηνπ θαηαιφγνπ η) απφ ηα λνζνθνκεία θαη ηηο ηδησηηθέο 

θιηληθέο νξίδεηαη ζηε λνζνθνκεηαθή ηηκή +5% +ΦΠΑ ελψ ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ ηνπ θαηαιφγνπ ηη) απφ ηα ηδησηηθά 

θαξκαθεία νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο πνπ έρεη ηζρχ αγνξαλνκηθήο δηάηαμεο ζηελ νπνία ζα 

νξίδεηαη έλα πάγην πνζφ σο θέξδνπο θαξκαθνπνηνχ ή ζπλδπαζκφο 

πνζνζηνχ θέξδνπο θαη πάγηνπ πνζνχ σο θέξδνο θαξκαθνπνηνχ» 

2. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 3918 /2011 (Α΄ 31) πξνζηίζεηαη 

εδάθην σο εμήο: 

«Με φκνηεο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη εληφο δεθαπέληε εκεξψλ 

απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, κπνξνχλ λα θαζνξίδεηαη αληί 

πνζνζηνχ θέξδνπο θαξκαθνπνηνχ, πάγην πνζφ αλά θάξκαθν σο θέξδνο 

θαξκαθνπνηνχ ή ζπλδπαζκφο πνζνζηνχ θέξδνπο θαη πάγηνπ πνζνχ σο 

θέξδνο θαξκαθνπνηνχ, ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαξκάθσλ πςεινχ 

θφζηνπο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΔΟΦ.»   

3. ην άξζξν 9 ηνπ λ.2889/2001 (Α΄  37) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 10, σο 

εμήο: 

«10. Ζ ρξέσζε ησλ θαξκάθσλ γηα ηε ζεξαπεία ζνβαξψλ 

αζζελεηψλ ηνπ θαηαιφγνπ ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπλ.3816/2010 (Α΄6) απφ ηα Γεκφζηα λνζνθνκεία θαη ηηο 

ηδησηηθέο θιηληθέο πξνο ηνπο θνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γίλεηαη ζηε 

λνζνθνκεηαθή ηηκή +5% +ΦΠΑ.»    

 

 

Άξζξν 24 
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 ην άξζξν 34 ηνπ λ. 3918/2011 (Α΄31) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6 

σο αθνινχζσο:  

«6.  Καζηεξψλεηαη πξφζζεην θιηκαθσηφ πνζνζηφ επηζηξνθψλ ζε θάζε 

ηηκνιφγην πσιήζεσλ ησλ θαξκαθείσλ πξνο ηνπο θνξείο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, σο εμήο :  

Γηα ηηκνιφγηα: Πνζνζηφ επηζηξνθήο 

κέρξη 40.000 € 0% 

απφ 40.000 έσο 50.000 € 0,50% 

απφ 50.000  έσο 60.000€ 1,25% 

απφ 60.000  έσο 80.000€ 2,25% 

απφ 80.000  έσο 100.000€ 3,50% 

απφ 100.000  θαη πάλσ 5% 

 

Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη θάζε θνξά αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην θαη  

αθαηξείηαη απφ ηελ αμία ηνπ σο έθπησζε.»  

 

 

Άξζξν 25 

 

Καζηεξψλεηαη νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ θαξκαθεπηηθψλ ηκεκάησλ 

φισλ ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εμσηεξηθψλ 

αζζελψλ πνπ επηζπκνχλ λα εθηειέζνπλ ζπληαγέο θαξκάθσλ εηδηθψλ 

παζήζεσλ. 

Σα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ θάζε θνξά απφ ην επηπιένλ ηεο 

λνζνθνκεηαθήο ηηκήο πνζνζηφ 5% εγγξάθνληαη ζηνλ κνλαδηαίν 

ινγαξηαζκφ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2889/2001. Σα έζνδα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ δηαηίζεληαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκεηαθνχ 

θαξκαθείνπ θαη ηδίσο γηα ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ, γηα ηηο αλάγθεο 
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θάιπςεο ακνηβψλ  επί πιένλ πξνζσπηθνχ γηα ηελ απνγεπκαηηλή 

ιεηηνπξγία θαζψο  γηα ηηο πξνκήζεηεο ππεξεζηψλ, αγαζψλ θαη εμνπιηζκνχ 

γηα ηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκεηαθνχ θαξκαθείνπ. Οη 

λνζνθνκεηαθνί θαξκαθνπνηνί πνπ ζα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζηελ 

απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ηηο ίδηεο κέξεο 

ζην πξφγξακκα εθεκεξηψλ.  

Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη ηα πνζνζηά, φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο δηάζεζεο ησλ αλσηέξσ εζφδσλ. 

 Ζ εθηέιεζε ζπληαγψλ θαξκάθσλ εηδηθψλ παζήζεσλ ησλ 

εμσηεξηθψλ αζζελψλ, γίλεηαη κε ην ζχζηεκα ηεο ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο θαη ππνβάιιεηαη θάζε κήλα σο θαξκαθεπηηθή δαπάλε 

ζηνπο θνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Σα αζθαιηζηηθά ηακεία νθείινπλ 

λα εμνθινχλ ηε δαπάλε ησλ θαξκάθσλ απηψλ ζηνλ ίδην ρξφλν κε ηα 

ηδησηηθά θαξκαθεία.».» 

 

 

Άξζξν 26 

 

 Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 

3918/2011 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο : « Σν πνζνζηφ ηεο επηζηξνθήο 

θιηκαθψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε πξννδεπηηθή δηαβάζκηζε, ελψ 

εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ ε πξννδεπηηθή δηαβάζκηζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ πίλαθα γηα ηνπο Φ.Κ.Α. πνπ δελ εληάζζνληαη ζηνλ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ.: 

Όςνο 

αηηνχκελνπ 

πνζνχ αλά 

Πξννδεπηηθφ 

πνζνζηφ 

επηζηξνθήο επί 

Σειηθφ πνζφ 

θιηκαθίνπ 

πλνιηθφ πνζφ 

αλά θιηκάθην 
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Κιάδν Τγείαο 

ΦΚΑ 

ηνπ χςνπο ηνπ 

αηηνχκελνπ 

πνζνχ 

0-3000 € 0 % 0 0 

3.001 €-10.000 € 2% 140 140 

10.001€-30.000 

€ 

3% 600 740 

30.001€-40.000 

€ 

5% 500 1240 

Απφ 40.001 € 

θαη πάλσ 

6%   

 

Ζ παξνχζα δηάηαμε ηζρχεη απφ 01.01.2012.»\ 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ΄ 

Γηαηάμεηο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

 

     Άξζξν 27 

 

1. ηελ πεξίπησζε Γ) ππνπεξίπησζε β) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ.3106/2003 (Α΄30) ε θξάζε «έδξα ην Γήκν 

Θεζζαινλίθεο» αληηθαζίζηαηαη κε ηελ θξάζε «έδξα ην Γήκν Ππιαίαο-

Υνξηηάηε». 

2. ηελ πεξίπησζε Δ) ππνπεξίπησζε δ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ.3106/2003 (Α΄30) ε θξάζε «έδξα ην Γήκν Λάξηζαο» 

αληηθαζίζηαηαη κε ηελ θξάζε «έδξα ην Γήκν Σπξλάβνπ». 



 44 

3. ηελ πεξίπησζε Γ) ππνπεξίπησζε β) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 15 λ.3329/2005 (Α΄81) ε ιέμε «Αηφκσλ» αληηθαζίζηαηαη κε ηε 

ιέμε «Παηδηψλ». 

4. ηελ πεξίπησζε Γ) ππνπεξίπησζε β) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 15 λ.3329/2005 (Α΄81) ε θξάζε «έδξα ην Γήκν Θεζζαινλίθεο» 

αληηθαζίζηαηαη κε ηελ θξάζε «έδξα ην Γήκν Ππιαίαο-Υνξηηάηε».  

5. ηελ πεξίπησζε Δ) ππνπεξίπησζε ζη) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 15 λ.3329/2005 (Α΄81) ε ιέμε «Λάξηζαο» αληηθαζίζηαηαη κε ηε 

ιέμε «Σπξλάβνπ». 

6. ηελ πεξίπησζε Ε) ππνπεξίπησζε α) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 15 λ.3329/2005 (Α΄81) ε ιέμε «Λαζηζίνπ» αληηθαζίζηαηαη κε ηε 

ιέμε «Αγίνπ Νηθνιάνπ Λαζηζίνπ Κξήηεο». 

7. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15
Α
 λ.3329/2005 

(Α΄81), φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ.4025/2011 (Α΄228) 

πξνζηίζεηαη πεξίπησζε η) σο αθνινχζσο: «η) Σν λνκηθφ πξφζσπν 

δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Απνζεξαπείαο θαη 

Απνθαηάζηαζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία Θεζζαινλίθεο κε έδξα ην Γήκν 

Ππιαίαο-Υνξηηάηε»  

8. ηνλ ηίηιν ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ θαη ζηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ 11, ηνπ 

άξζξνπ 12, ηνπ άξζξνπ 13 θαη ηνπ άξζξνπ 14 ζην λ.4025/2011 (Α΄228) ε 

θξάζε «Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο» αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ 

θξάζε «Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο». 

 9. ην άξζξν 9Α ηνπ λ.2889/2001 (Α΄37), φπσο πξνζηέζεθε κε ην 

άξζξν 11 λ.4025/2011 (Α΄228) φπνπ ππάξρεη ε θξάζε «Φπζηθήο θαη 

Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο» αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ θξάζε «Φπζηθήο 

Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο». 

 10. ηελ πεξίπησζε κ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9Α ηνπ 

λ.2889/2001 (Α΄37), φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ λ.4025/2011 

(Α΄228) ε ιέμε «Παλεπηζηεκηαθφ» δηαγξάθεηαη. 
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 11. ηελ πεξίπησζε σ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9Α ηνπ 

λ.2889/2001 (Α΄37), φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ λ.4025/2011 

(Α΄228) ην εληφο ηεο παξελζέζεσο (ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) αληηθαζίζηαηαη απφ 

«(ΚΑΑΚΤΑκεΑ)». 

 12. ην άξζξν 9Β ηνπ λ.2889/2001 (Α΄37), φπσο πξνζηέζεθε κε ην 

άξζξν 12 λ.4025/2011 (Α΄228) φπνπ ππάξρεη ε θξάζε «Φπζηθήο θαη 

Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο» αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ θξάζε «Φπζηθήο 

Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο». 

 13. ην άξζξν 9Γ ηνπ λ.2889/2001 (Α΄37), φπσο πξνζηέζεθε κε ην 

άξζξν 13 λ.4025/2011 (Α΄228) φπνπ ππάξρεη ε θξάζε «Φπζηθήο θαη 

Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο» αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ θξάζε «Φπζηθήο 

Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο». 

 14. ην άξζξν 9Γ ηνπ λ.2889/2001 (Α΄37), φπσο πξνζηέζεθε κε ην 

άξζξν 14 λ.4025/2011 (Α΄228) φπνπ ππάξρεη ε θξάζε «Φπζηθήο θαη 

Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο» αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ θξάζε «Φπζηθήο 

Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο». 

15. ην άξζξν 15 λ.4025/2011 (Α΄228) φπνπ ππάξρεη ε θξάζε 

«Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο» αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ θξάζε 

«Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο». 

16. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 16 λ.4025/2011 (Α΄228) ζην 

πξνηειεπηαίν εδάθην ε θξάζε «ζηηο Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο 

ζηηο νπνίεο ζπγρσλεχζεθαλ.» αληηθαζίζηαηαη κε ηελ θξάζε «ζηα 

Ννζνθνκεία ζηα νπνία εληάρζεθαλ.». 

17. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 16 λ.4025/2011 (Α΄228) ζην 

ηειεπηαίν εδάθην ε θξάζε «ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο ζπγρσλεχζεθαλ» 

αληηθαζίζηαηαη κε ηελ θξάζε «ηα Ννζνθνκεία ζηα νπνία εληάρζεθαλ». 

18. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3329/2005 ε ιέμε 

«Δζσηεξηθψλ» αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ θξάζε «Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο» 
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19. ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3329/2005 (Α΄81) 

φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 15 λ.4025/2011 

(Α΄228) φπνπ ππάξρεη ε θξάζε «Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο» 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ θξάζε «Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο». 

20. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 15 λ.4025/2011 

πξνζηίζεηαη εδάθην σο αθνινχζσο: «Σν πξνζσπηθφ πνπ ηελ 2-11-2011 

θαηείρε ζέζεηο νξγαληθέο ή πξνζσπνπαγείο ζηηο Μνλάδεο Κνηλσληθήο 

Φξνληίδαο πνπ θαηαξγήζεθαλ θαη εληάρζεθαλ ζηα Ννζνθνκεία σο 

νξγαληθέο ηνπο κνλάδεο, εμαθνινπζεί λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ ζηα 

Κέληξα Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο, απαγνξεπκέλεο θάζε 

εζσηεξηθήο κεηαθίλεζήο ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.» 

21. Απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3918/2011 (Α΄ 31) 

θαηαξγνχληαη ηα εμήο εδάθηα: «Τθηζηάκελεο κηζζψζεηο αθηλήησλ ηνπ 

ηδξχκαηνο κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα Πξνζηαζίαο Σπθιψλ Βνξείνπ 

Διιάδνο - ρνιή Σπθιψλ Ο Ήιηνο», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ιχνληαη κέζα ζε πέληε κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

λφκνπ απηνχ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ε κίζζσζε έσο πέληε αθφκε κήλεο 

θαη γηα κία κφλν θνξά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο 

πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ απφθαζε απηή. Με ηελ ίδηα απφθαζε ξπζκίδεηαη 

θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε ιχζε ησλ κηζζψζεσλ.» Ζ 

θαηάξγεζε ηζρχεη απφ ηελ 2-3-2011. 

22. Γηαθφπηεηαη απφ 1.1.2012 ε παξνρή φισλ ησλ νηθνγελεηαθψλ 

επηδνκάησλ ζε πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο κε ηέζζεξα ηέθλα θαη ζηηο 

ηξίηεθλεο νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο έρνπλ ζπλνιηθφ θαζαξφ εηήζην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα άλσ ησλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ επξψ.  

 

Άξζξν 28 

Μηζζνδνζία Δ.Η.Κ. 
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Απφ 1/6/2012 ε κηζζνδνζία ηνπ λπδδ «Δζληθφ Ίδξπκα Κσθψλ» 

(Δ.Η.Κ.), βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Δ.Φ. 15/220 0001 «Απνδνρέο θαη 

ζπληάμεηο» ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. Σν αλαινγνχλ πνζφ κεηαθέξεηαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ 

Δ.Φ. 15/220 2846 «Δπηρνξήγεζε ζην Ίδξπκα Κσθψλ γηα Μηζζνδνζία 

Πξνζσπηθνχ ηνπ Δ.Η.Κ.», πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο δαπάλεο 

κηζζνδνζίαο. Απφ 1/6/2012 δελ ζα επηρνξεγείηαη ην αλσηέξσ λπδδ 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη δαπάλεο κηζζνδνζίαο. 

 

 

Άξζξν 29 
Οξηζκφο αζηέγνπ 

  
1.Αλαγλσξίδνληαη νη άζηεγνη σο εππαζήο θνηλσληθή νκάδα, ζηελ 

νπνία παξέρεηαη θνηλσληθή πξνζηαζία. Χο άζηεγνη νξίδνληαη φια ηα 

άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζηε ρψξα, ηα νπνία ζηεξνχληαη πξφζβαζεο ή έρνπλ 

επηζθαιή πξφζβαζε ζε επαξθή ηδηφθηεηε, ελνηθηαδφκελε ή 

παξαρσξεκέλε θαηνηθία πνπ πιεξεί ηηο αλαγθαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη δηαζέηεη ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο χδξεπζεο θαη ειεθηξνδφηεζεο. 

2.ηνπο αζηέγνπο πεξηιακβάλνληαη ηδίσο απηνί πνπ δηαβηνχλ ζην 

δξφκν, ζε μελψλεο, απηνί πνπ θηινμελνχληαη απφ αλάγθε πξνζσξηλά ζε 

ηδξχκαηα ή άιιεο θιεηζηέο δνκέο, θαζψο θαη απηνί πνπ δηαβηνχλ ζε 

αθαηάιιεια θαηαιχκαηα. 

3.Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ηνπ εθάζηνηε ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηε Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη ηα 

εηδηθφηεξα ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο, ηδίσο ην πεξηερφκελν, ε 

έθηαζε θαη ν ρξφλνο παξνρήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ε 

δηαδηθαζία θαη νη θνξείο πινπνίεζεο ηεο θαηαγξαθήο ησλ αζηέγσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η΄ 

Γηαηάμεηο Φπρηθήο Τγείαο 

 
 

Άξζξν 30 

Καηάξγεζε Φπρηαηξηθψλ Ννζνθνκείσλ 

 

1. Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία 

«Γεκφζην Παηδηαηξηθφ Νεπξνςπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Ραθήλαο» 

θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

2.  Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία 

«Θεξαπεπηήξην Φπρηθψλ Παζήζεσλ Υαλίσλ» θαηαξγείηαη σο λνκηθφ 

πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Υαλίσλ σο Φπρηαηξηθφ Σκήκα. 

3. Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία 

«Θεξαπεπηήξην Φπρηθψλ Παζήζεσλ Σξίπνιεο» θαηαξγείηαη σο λνκηθφ 

πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Σξίπνιεο σο Φπρηαηξηθφ Σκήκα. 

4. Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία 

«Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Κέξθπξαο» θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν 

δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη εληάζζεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Κέξθπξαο σο 

Φπρηαηξηθφ Σκήκα. 

5. Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία 

«Θεξαπεπηήξην Φπρηθψλ Παζήζεσλ Ηεξάο Μνλήο Πέηξαο Οιχκπνπ» 
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θαηαξγείηαη σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη εληάζζεηαη ζην 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Καηεξίλεο σο Φπρηαηξηθφ Σκήκα. 

 

 

Άξζξν 31 

Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ 

 

1. Σα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ θαηαξγνχληαη δελ ζίγνληαη. Οη νξγαληθέο ζέζεηο 

ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηα θαηαξγνχκελα λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ κεηαθέξνληαη ζην λνζνθνκείν πνπ εληάζζεηαη σο 

Φπρηαηξηθφ Σκήκα γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ ςπρηαηξηθνχ ηκήκαηνο.   

2. Οη ηαηξνί πνπ ππεξεηνχλ ζηα θαηαξγνχκελα λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ θαηά ην ρξφλν έληαμεο κεηαθέξνληαη απηνδηθαίσο κε 

ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε, νξγαληθή ζέζε, βαζκφ θαη εηδηθφηεηα πνπ 

θαηέρνπλ, ζην αληίζηνηρν λνζνθνκείν.  

3. Σν πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ, πνπ θαηέρεη νξγαληθέο ζέζεηο 

θαηά ην ρξφλν έληαμεο, κεηαθέξεηαη απηνδηθαίσο κε ηηο νξγαληθέο ζέζεηο 

ηνπο, ζην νηθείν λνζνθνκείν πνπ εληάζζνληαη κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή 

ζρέζε, νξγαληθή ζέζε, θιάδν, βαζκφ θαη εηδηθφηεηα πνπ θαηέρνπλ. Γηα 

ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε (άδεηεο, απνζπάζεηο, κεηαθηλήζεηο, 

πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο, ιχζε ππεξεζηαθήο ζρέζεο θ.ιπ.) ηνπ αλσηέξσ 

πξνζσπηθνχ, εθαξκφδνληαη κεηά ηελ θαηά ηα άλσ κεηαθνξά ηνπ ζηα 

λνζνθνκεία ππνδνρήο, νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ 

ησλ θνξέσλ απηψλ. Σν ίδην πξνζσπηθφ, κεηά ηε κεηαθνξά ηνπ, 

κηζζνδνηείηαη απφ ηα λνζνθνκεία ππνδνρήο θαη ιακβάλεη ηηο απνδνρέο 

ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο (κηζζνιφγην, επηδφκαηα, απνδεκηψζεηο θ.ιπ.) 

ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ. Σν παξαπάλσ πξνζσπηθφ εμαθνινπζεί λα 
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δηέπεηαη απφ ην αζθαιηζηηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο πνπ είρε πξηλ 

απφ ηε κεηαθνξά ηνπ ζηνπο θνξείο ππνδνρήο.  

4. Σν πξνζσπηθφ πνπ θαηέρεη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο δηαηεξεί ηηο 

ζέζεηο ηνπ, νη νπνίεο κεηαθέξνληαη απηνδηθαίσο σο πξνζσπνπαγείο 

ζέζεηο ζην αληίζηνηρν λνζνθνκείν.  

5. Γηα ηελ απηνδίθαηε κεηαθνξά νξγαληθψλ ή πξνζσπνπαγψλ 

ζέζεσλ εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο 

Γηνίθεζεο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο. Σν πξνζσπηθφ πνπ θαηέρεη  ζέζεηο 

νξγαληθέο ή πξνζσπνπαγείο ζηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ 

θαηαξγήζεθαλ θαη εληάρζεθαλ σο ςπρηαηξηθφ ηκήκα ζην νηθείν 

Ννζνθνκείν, εμαθνινπζεί λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ ζε ππεξεζίεο 

ςπρηθήο πγείαο  απαγνξεπκέλεο θάζε εζσηεξηθήο κεηαθίλεζήο ηνπ γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν. 

6. Οη νξγαληθέο ζέζεηο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ηηο θαηέρεη ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Γεκφζην 

Παηδηαηξηθφ Νεπξνςπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Ραθήλαο» κεηαθέξνληαη ζην 

ηζκαλφγιεην λνζνθνκείν γηα λα ζηειερψζνπλ ην θέληξν πγείαο Ραθήλαο 

-Πηθεξκίνπ κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε, νξγαληθή ζέζε, θιάδν, βαζκφ 

θαη εηδηθφηεηα πνπ θαηέρνπλ. Μεηά ηε ζηειέρσζε ηνπ θέληξνπ πγείαο 

Ραθήλαο –Πηθεξκίνπ, νη ελαπνκείλαζεο νξγαληθέο ζέζεηο θαη ην 

πξνζσπηθφ κεηαθέξεηαη κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε, νξγαληθή ζέζε, 

θιάδν, βαζκφ θαη εηδηθφηεηα πνπ θαηέρνπλ ζε λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ ή 

ζε Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Ζ 

κεηαθνξά νξγαληθψλ ζέζεσλ θαη πξνζσπηθνχ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο 1
εο

 Γ.ΤΠΔ, ν νπνίνο ιακβάλεη ππφςε ηελ αίηεζε 

πξνηίκεζεο ηνπ ππαιιήινπ αλ έρεη ππνβιεζεί θαη ηηο αλάγθεο πνπ 

ππάξρνπλ απφ έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζηηο θαηεγνξίεο θιάδνπο θαη 

εηδηθφηεηεο ζηα λνζνθνκεία ή ζηηο Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο. Ζ 
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εηζήγεζε ππνβάιιεηαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο εληφο ελφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

 7. Ζ κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ κεηαθέξεηαη είηε 

απηνδηθαίσο είηε κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο βαξχλεη κεηά ηελ κεηαθνξά ηνπ ηνλ θνξέα ππνδνρήο κε 

αλάινγε εγγξαθή ηεο πίζησζεο. 

 

 

Άξζξν 32 

Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πεξηνπζίαο 

 

1. Ζ θπξηφηεηα θαη θάζε άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ 

ζπλφινπ ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ θαηαξγνχκελσλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ πεξηέξρεηαη απηνδηθαίσο ρσξίο ηελ 

ηήξεζε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, πξάμεο ή ζπκβνιαίνπ θαη ρσξίο 

αληάιιαγκα ζην λνζνθνκείν ζην νπνίν εληάζζνληαη, γηα ην «Γεκφζην 

Παηδηαηξηθφ Νεπξνςπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Ραθήλαο» ζην λνζνθνκείν 

ηζκαλφγιεην, ηα νπνία θαη δηαζέηνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ 

θαηαξγνχκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα ηα νπνία 

ππάξρεη δέζκεπζε απφ ηηο πεξί θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ θαη δσξεψλ 

δηαηάμεηο, εηδηθά θαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

αθηεξψζεθαλ θαη κε ηνπο φξνπο πνπ ηέζεθαλ κε ηηο πξάμεηο ελ δσή ή 

αηηία ζαλάηνπ. Απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο, πάζεο θχζεσο εθθξεκφηεηεο 

πνπ πθίζηαληαη θαη ηακεηαθά ππφινηπα θαηά ηελ θαηάξγεζε ησλ πην 

πάλσ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ κεηαθέξνληαη ζηα 

Ννζνθνκεία ζηα νπνία εληάρζεθαλ. Δθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη απφ ηα 

λνζνθνκεία ζηα νπνία εληάρζεθαλ ηα θαηαξγνχκελα λνκηθά πξφζσπα.  

2. Μέρξη ηελ 31-5-2012 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ νηθείσλ 

λνζνθνκείσλ ππνρξενχηαη ζε δηελέξγεηα απνγξαθήο θαη ζχληαμε 
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ζρεηηθήο έθζεζεο φισλ ησλ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ 

θπξηφηεηα ηνπ ή ζηα νπνία απνθηά εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα. Απφζπαζκα 

ηεο έθζεζεο απνγξαθήο πνπ πεξηγξάθεη ηα αθίλεηα θαη ηα εκπξάγκαηα 

δηθαηψκαηα επί απηψλ πνπ απνθηψληαη θαηαρσξίδεηαη αηειψο ζηα νηθεία 

βηβιία ηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ ή ηνπ θηεκαηνινγίνπ. Ζ έθζεζε 

απνγξαθήο ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο θαηαγξάθεηαη ζηα νηθεία βηβιία ησλ 

θνξέσλ ππνδνρήο. 

 

Άξζξν 33 

Ρχζκηζε ζεκάησλ ΔΤΤΠ,ΔΟΜ 

 θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

 

1. ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 2920/2001 (Α 131) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 σο 

εμήο: 

«5. ηελ αξκνδηφηεηα φισλ ησλ ηνκέσλ ηνπ .Δ.Τ.Τ.Π. αλήθεη θαη ν 

έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 3730/2008 (Ά 176) 

θαζψο θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, θνηλνηηθήο θαη εζληθήο, γηα ηελ 

πξνζηαζία απφ ηνλ θαπλφ θαη ην αιθνφι θαη ε δηαρείξηζε ζρεηηθψλ 

θαηαγγειηψλ παξαβηάζεσλ ηνπ λφκνπ. 

Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3868/2010 (Ά 129), νη ειεγθηέο ηνπ .Δ.Τ.Τ.Π. 

κπνξνχλ λα βεβαηψλνπλ παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ θαη λα επηβάιινπλ 

πξφζηηκα θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο. Οη θαηά ηφπν ζπλαξκφδηεο γηα ηελ επηβνιή ηνπ 

λφκνπ αξρέο ππνρξενχληαη λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα παξέρνπλ άκεζε 

ζπλδξνκή θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ .Δ.Τ.Τ.Π. 

Οη Τγεηνλνκηθνί θαη νη Γηνηθεηηθνί-Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο πνπ 

ππεξεηνχλ ζηνλ Σνκέα Διέγρνπ Καπλνχ θαη Αιθνφι ηνπ .Δ.Τ.Τ.Π., 

εληάζζνληαη ζηνλ Σνκέα Τγεηνλνκηθνχ  θαη Φαξκαθεπηηθνχ Διέγρνπ θαη 
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ηνπ Γηνηθεηηθνχ –Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ αληίζηνηρα. Οη Βνεζνί 

Δπηζεσξεηέο πνπ ππεξεηνχλ ζηνλ Σνκέα Διέγρνπ Καπλνχ θαη Αιθνφι 

ηνπ .Δ.Τ.Τ.Π. εληάζζνληαη ζηνπο Βνεζνχο Δπηζεσξεηέο ηνπ 

.Δ.Τ.Τ.Π. 

Γηα ηηο ζέζεηο Τγεηνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ απνζπψληαη πέξα ησλ φζσλ 

αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε (β) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 

2920/2001 (Α 131) θαη κφληκνη δεκφζηνη ππάιιεινη ησλ θιάδσλ ΠΔ 

Φπρηάηξσλ, ΠΔ Γηαηηνιφγσλ θαη ΠΔ Σ.Δ.Φ.Α.Α. Γηα ηηο ζέζεηο ησλ 

Βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ απνζπψληαη πέξα ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξίπησζε (ε) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2920/2001 (Α 

131) θαη κφληκνη δεκφζηνη ππάιιεινη κε βαζκφ Ά ησλ θιάδσλ ΣΔ 

Σερλνιφγσλ Σξνθίκσλ, ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ θαη ΣΔ 

Πιεξνθνξηθήο κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ ΄Β. 

Αξκφδηεο αξρέο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο, ηε βεβαίσζε 

ησλ παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ είλαη νη Γηεπζχλζεηο 

Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο β βαζκνχ, ε Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία, νη ππάιιεινη επηζεσξεηέο ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζεσξήζεσο 

Δ.Ο.Σ. ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, νη επηζεσξεηέο 

εξγαζίαο ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο (.Δ.Π.Δ.) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, νη επηζεσξεηέο ηνπ 

ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (.Δ.Τ.Τ.Π.), νη 

ηαηξνί θαη νδνληίαηξνη Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ θιάδνπ Δ..Τ. θαη νη 

επφπηεο δεκφζηαο πγείαο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαζψο θαη νη ιηκεληθέο αξρέο.» 

2. ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3984/2011 (Α 150) 

πξνζηίζεηαη εδάθην γ σο αθνινχζσο: «Ζ επέκβαζε γηα ηε ιήςε 

κνζρεχκαηνο πξνεγείηαη άιισλ επεκβάζεσλ πνπ δελ έρνπλ επείγνληα 

ραξαθηήξα.» 
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3.Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3984/2011 (Α 150) 

αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: « Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 

Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Μεηακνζρεχζεσλ, νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο 

πνπ πξέπεη λα πιεξνί ν Οξγαληζκφο Αθαίξεζεο φζνλ αθνξά ηηο 

εγθαηαζηάζεηο, ηνλ εμνπιηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ην αλαγθαίν ηαηξηθφ, 

λνζειεπηηθφ θαη άιιν πξνζσπηθφ, ηα φξγαλα, θαζψο θαη θάζε άιιν 

ζρεηηθφ ζέκα. Δπίζεο, νξίδεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε, ηελ 

αλαλέσζε ή ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ζηνπο Οξγαληζκνχο 

Αθαίξεζεο. Με ηελ ίδηα ππνπξγηθή απφθαζε νξίδνληαη νη ηερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο δηαζχλδεζεο ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ κε ηνλ Δζληθφ 

Οξγαληζκφ Μεηακνζρεχζεσλ θαη ηηο Μνλάδεο Μεηακφζρεπζεο.» 

4.Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3984/2011 (Α 150) 

αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: «Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 

Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Μεηακνζρεχζεσλ, νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο 

πνπ πξέπεη λα πιεξνί ε Μνλάδα Μεηακφζρεπζεο φζνλ αθνξά ηηο 

εγθαηαζηάζεηο, ηνλ εμνπιηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ην αλαγθαίν ηαηξηθφ, 

λνζειεπηηθφ θαη άιιν πξνζσπηθφ, ηα φξγαλα, θαζψο θαη θάζε άιιν 

ζρεηηθφ ζέκα. Δπίζεο, νξίδεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε, ηελ 

αλαλέσζε ή ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα.» 

5.Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 

3984/2011 (Α 150) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «πληζηψληαη νθηψ (8) 

ζέζεηο εηδηθψλ επηζηεκφλσλ πνπ απαζρνινχληαη κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ δηάξθεηαο πέληε εηψλ πνπ κπνξεί λα 

αλαλεψλεηαη δχν θνξέο. Σα εηδηθφηεξα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ 

απηνχ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ άξζξνπ 28». 

6.Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 3984/2011 (Α 150) 

αληηθαζίζηαληαη σο αθνινχζσο: «1.Ζ εθαξκνγή ησλ ηζηψλ θαη 
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θπηηάξσλ κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 πεξίπησζε 12 ηνπ π.δ. 26/2008, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε Μνλάδεο Δθαξκνγήο Ηζηψλ θαη Κπηηάξσλ. 

Δμαηξνχληαη ηα αλαπαξαγσγηθά θχηηαξα γηα ηα νπνία ηζρχνπλ ηα 

πξνβιεπφκελα ζην λ. 3305/2005. 

7.Οη Μνλάδεο Δθαξκνγήο Ηζηψλ θαη Κπηηάξσλ ιεηηνπξγνχλ ζε 

λνζειεπηηθά ηδξχκαηα Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Η.Γ. θνηλσθεινχο θαη κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ έρνπλ ιάβεη ηε ζρεηηθή άδεηα. Δηδηθά 

νη επεκβάζεηο θεξαηνπιαζηηθήο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζε κνλάδεο 

πγείαο Ν.Π.Η.Γ., πνπ έρνπλ ιάβεη ηε ζρεηηθή άδεηα θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο.» 

8. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηηκνινγεκέλεο απαηηήζεηο ηδησηψλ 

πηζησηψλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ έρνπλ εθρσξεζεί απφ ηνλ πηζησηή ζε 

αλαγλσξηζκέλε Σξάπεδα ηεο εκεδαπήο ή ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, απηέο κπνξνχλ 

λα ζπκςεθηζηνχλ κε απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ ππφ 2 πξνυπνζέζεηο:α) 

Αίηεζε ηνπ πηζησηή πξνο ηελ Σξάπεδα, β)Βεβαίσζε ηεο Σξάπεδαο φηη 

ζπλαηλεί ζηνλ ζπκςεθηζκφ θαη απνζηνιή ηνπ εθρσξεζέληνο ηηκνινγίνπ 

πξνο ην Γεκφζην. 

9. ην άξζξν 49 ηνπ λ. 2082/1992 (Ά 158) επέξρνληαη νη αθφινπζεο 

ηξνπνπνηήζεηο: 

1. ην άξζξν 2 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 2 σο εμήο: 

«2. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ, ην Κνηλσθειέο Ίδξπκα 

ΔΡΡΗΚΟ ΝΣΤΝΑΝ κπνξεί λα: 

α) Πσιεί, κηζζψλεη, πξνβαίλεη ζε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη 

εθκεηαιιεχεηαη, ελ γέλεη, ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο σο νκάδαο 

πεξηνπζίαο. ηελ πεξίπησζε πψιεζεο ή εθκίζζσζεο ηνπ Ννζειεπηηθνχ 

Ηδξχκαηνο ζα εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 6, ε νπνία 
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απαηηεί απμεκέλε πιεηνςεθία 2/3 ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

β) Ηδξχεη εηαηξείεο, κε ζθνπφ πνπ ζπλάδεη κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

Κνηλσθεινχο Ηδξχκαηνο ΔΡΡΗΚΟ ΝΣΤΝΑΝ.» 

2.ην άξζξν 2 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 σο εμήο: 

«3. Δπηπιένλ ην Κνηλσθειέο Ίδξπκα ΔΡΡΗΚΟ ΝΣΤΝΑΝ κπνξεί λα 

δηαζπλδεζεί κε ην ΓΝ Ννζνθνκείν Κνξγηαιέλεην Μπελάθεην ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 3984/2011, κε επηακειέο Γηνθεηηθφ πκβνχιην σο 

εληαίν ΝΠΗΓ ή ΝΠΓΓ, ηνπ νπνίνπ ηα κέιε δηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ 

ηνλ Διιεληθφ Δξπζξφ ηαπξφ, αλάκεζα ζηα νπνία θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ζα δηνξίδεηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

2. ην άξζξν 3, παξάγξαθνο 2, ε πεξίπησζε ζη) αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

«ζη. Έζνδα απφ εθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ.» 

10. Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3868/2010 ( Α 129) αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

«Σν Αξζξν Γεχηεξν ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3627/2007 (ΦΔΚ 292 Α) αξηζκείηαη σο 

1 θαη πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 2 σο εμήο: 

 

«2. Πέξαλ ησλ άλσ ππνρξεψζεσλ, ν Γσξεηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

θαιχςεη απφ θεθάιαηα, ηα νπνία έρεη ζπγθεληξψζεη, θαζψο θαη απφ θάζε άιιν 

πνζφ πνπ ζα πεξηέιζεη ζε απηφλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ην ζθνπφ απηφλ, φπσο 

απφ θάζε είδνπο δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο, ζπλδξνκέο θαη εληζρχζεηο 

πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Ογθνινγηθήο Μνλάδαο, ηε δαπάλε γηα ηελ 

απφθηεζε κέξνπο ηνπ αλαγθαίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο ηαηξνηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη δε λα δηαζέζεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δχν εθαηνκκπξίσλ 

επηαθνζίσλ νγδνληαηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εθαηφλ νγδφληα (2.784.180) επξψ 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζνχλ επ` νλφκαηη ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη πξνο ρξήζε ηεο 

Ογθνινγηθήο Μνλάδαο ηα αθφινπζα κεραλήκαηα: 
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Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνχ Σεκάρηα 

Σηκή 

κνλάδνο 

Μεξ. 

χλνινλ 

  € € 

Ννζειεπηηθή θιίλε ειεθηξηθή – Κνκνδίλν  Υξψκα 

Γαιάδην  74 4.500 333.000 

Ννζειεπηηθή θιίλε ειεθηξηθή - Κνκνδίλν  Υξψκα 

Πνξηνθαιί 59 4.500 265.500 

Κιίλε εμεηαζηηθή ξπζκηδνκέλνπ χςνπο ειεθηξηθή 6 6.000 36.000 

Ζιεθηξνθίλεην θνξείν 6 10.000 60.000 

ηαηφ νξνχ ηξνρήιαην 178 800 142.400 

Γηαθαλνζθφπην επίηνηρν δηπιφ 12 4.000 48.000 

Ρνφκεηξν νμπγφλνπ κε πγξαληήξα 169 250 42.250 

Αλαξξφθεζε θελνχ 169 300 50.700 

Σξνρήιαην θσηηζκνχ 4 4.000 16.000 

Ραθηέξεο αξρεηνζέηεζεο  16 16.000 256.000 

Σειεφξαζε κε ηειεζθνπηθφ βξαρίνλα  6 25.000 150.000 

πζηεκα Απνιπκαλζεο θαη Καζαξηζκνπ Υψξσλ 2 45.000 90.000 

Φπγείν αίκαηνο 4 ºC 3 10.000 30.000 

Καηαςχθηεο κνζρεπκάησλ  2 20.000 40.000 

Απηφκαηνο απηληδσηήο 2 3.500 7.000 

Αληιία έγρπζεο 85 4.200 357.000 

Μφληηνξ 4 παξακέηξσλ  8 16.000 128.000 

Γηαγλσζηηθφ ζεη  σηνζθνπίνπ 32 250 8.000 

Φνξεηφο ππέξερνο 1 19.000 19.000 

Αλαηζζεζηνινγηθφ κεράλεκα 1 30.000 30.000 

Πηεζφκεηξν ηξνρήιαην 37 2.700 99.900 

Φπρφκελε θπγφθεληξνο γηα eppendorf 2 15.000 30.000 

Φπρφκελε θπγφθεληξνο αζθψλ αίκαηνο BECKMAN 2 60.000 120.000 

Καηαςχθηεο -20°C 2 7.000 14.000 

Θάιακνο λεκαηηθήο ξνήο  1 30.000 30.000 

Σξάπεδα ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο 2 1.990 3.980 

Παγνκεραλή γηα δεκηνπξγία ζξπκκαηηζκέλνπ πάγνπ 1 8.000 8.000 

Μηθξνζθφπην αλάζηξνθν  1 17.000 17.000 

Φνξεηφο θαξδηνγξάθνο 2 4.000 8.000 

Φεθηαθή θάκεξα κηθξνζθνπίαο κε θσηνγξαθηθή έμνδν 1 15.000 15.000 

Μεραλήκαηα απφξξηςεο κνιπζκαηηθνχ πιηθνχ 4 17.000 68.000 

Αλαδεπηήξεο αζθψλ αίκαηνο κεηά δπγνχ 3 12.000 36.000 

Ζιεθηξνληθή θπγφθεληξνο ζσιελαξίσλ  1 20.000 20.000 

Απνςχθηεο πιάζκαηνο 1 14.000 14.000 

Αλαδεπηήξεο αηκνπεηαιίσλ  1 32.000 32.000 

Καξέθια δπγαξηά 3 2.000 6.000 

Επγφο δαπέδνπ κε αλαζηεκφκεηξν 7 5.000 35.000 
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Βξεθνδπγφο ςεθηαθφο 8 4.200 33.600 

Επγφο δαπέδνπ 19 4.150 78.850 

Πνιπζξφλα ηξνρήιαηε κεηαθνξάο αζζελψλ 10 600 6.000 

    

      2.784.180 

 

 

 

Άξζξν 34 

Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

 

1. πκβάζεηο πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί κε ζπκβαιιφκελνπο ηα 

θαηαξγνχκελα θαη εληαζζφκελα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη 

ηξίηνπο θαη ηδίσο εθκηζζσηέο, πξνκεζεπηέο, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ 

έσο ηε ιήμε ηνπο θαη παξάγνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ 

θνξέσλ ππνδνρήο πνπ ππεηζέξρνληαη απηνδηθαίσο ζε απηέο.  

 2. Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ νηθείσλ λνζνθνκείσλ ζα 

ξπζκηζηνχλ ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ςπρηαηξηθψλ 

ηκεκάησλ, δηάξζξσζε πξνζσπηθνχ, δηαβάζκηζε θαη θαηαλνκή ησλ 

ζέζεσλ, νη θιάδνη πξνζσπηθνχ, ε δχλακε ησλ θιηλψλ, νη αξκνδηφηεηεο, 

θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. Μέρξη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

Οξγαληζκνχ ησλ λνζνθνκείσλ, ζηα νπνία εληάρζεθαλ ηα θαηαξγνχκελα 

λπδδ, απηά ιεηηνπξγνχλ σο ηκήκα ηνπ νηθείνπ λνζνθνκείνπ θαη παξέρνπλ 

ππεξεζίεο πεξίζαιςεο ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαζεζηψο, δηαηεξψληαο 

ηνλ Οξγαληζκφ πνπ έρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηφλ εθηφο ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο. 

  3. Ο αλαπιεξσηήο δηνηθεηήο δηαηεξεί θαη αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο 

ηνπ ζην ςπρηαηξηθφ ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 4.  Σν απφ 13-8-1958 βαζηιηθφ δηάηαγκα (Α΄120) φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ε ΤΑ Α3β/νηθ.17964/1987 (Β΄ 75), ην απφ 24-5-

1956 βαζηιηθφ δηάηαγκα (Α΄128) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ε 
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ΤΑΑ3β/νηθ.14146/1986 (Β΄700), ην απφ 5-4-1951 βαζηιηθφ δηάηαγκα 

(Α΄108) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ε ΤΑ Αεβ/νηθ.19192/1986 

(Β΄ 816), ην κε αξηζκφ 703/1969 βδ (Α΄220) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη θαη ε ΤΑ Α3β/νηθ.14176/1986 (Α΄648) θαηαξγνχληαη. 

 

Κεθάιαην ΗΒ 

ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ  

 

Άξζξν 35    

χζηαζε  - θνπφο 

 

1. πληζηάηαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ (λ.π.δ.δ.) κε ηελ 

επσλπκία Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο (Δ.Σ.Δ.Α.), 

απνθαινχκελν ζην εμήο «ΔΣΔΑ», ην νπνίν ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη έρεη έδξα ηελ 

Αζήλα. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ  νξίδεηαη ε πξψηε Ηνπιίνπ 2012.  

 2. θνπφο ηνπ είλαη ε παξνρή κεληαίαο επηθνπξηθήο ζχληαμεο ιφγσ 

γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ Ηδησηηθφ, 

Γεκφζην θαη Δπξχηεξν Γεκφζην Σνκέα, ζηηο Σξάπεδεο θαη ηηο 

Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Χθέιεηαο, θαζψο θαη ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπο. 

Άξζξν 36      

Έληαμε  

 

1.  ην ΔΣΔΑ εληάζζνληαη απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ: α) ην Δληαίν 

Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ (ΔΣΔΑΜ), β)  νη ηνκείο ηνπ 

Tακείνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΣΔΑΗΣ), γ) ην 

Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (ΣΔΑΓΤ) θαη νη 
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ηνκείο απηνχ  «ΣΔΑΠΟΚΑ» θαη «ΣΑΓΚΤ», δ) ην Δληαίν Σακείν 

Αζθάιηζεο Σξαπεδνυπαιιήισλ (ΔΣΑΣ)  σο πξνο ηελ  επηθνπξηθή 

αζθάιηζε, ε) νη ηνκείο ηνπ Κιάδνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ηνπ Σακείνπ 

Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Σξαπεδψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Χθέιεηαο 

(ΣΑΤΣΔΚΧ) θαη ζη) o Κιάδνο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ ΓΔΖ ηνπ 

ΣΑΤΣΔΚΧ σο πξνο ηνπο θαη’ επηθνπξηθή αζθάιηζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ. 

Σν ΔΣΔΑ ιεηηνπξγεί κε εληαία δηνηθεηηθή θαη  νηθνλνκηθή νξγάλσζε. 

2. Μέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΣΔΑ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν   ηακεία. ηνκείο θαη θιάδνη  

δχλαληαη κε απνθάζεηο ησλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξσλ νξγαλψζεσλ ησλ 

αζθαιηζκέλσλ, θάζε ηακείνπ, ή ηνκέα ή θιάδνπ λα εμαηξνχληαη απφ ηελ 

αλσηέξσ έληαμε.  

3 Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

δχλαληαη λα εληάζζνληαη ζην ΔΣΔΑ κέρξη 31.12.2012, κεηά απφ  

ζχκθσλε γλψκε ησλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξσλ νξγαλψζεσλ ησλ θιάδσλ  

αζθαιηζκέλσλ θαη κεηά απφ  εθπφλεζε αλαινγηζηηθήο κειέηεο  θαη άιια 

επηθνπξηθά ηακεία θαζψο θαη φζα απφ ηα πξνβιεπφκελα  ζηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ  εμαηξέζεθαλ.  

4. Σα  ηακεία επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ηνκείο ή θιάδνη  πνπ δελ 

εληάζζνληαη   κέρξη ηελ 31
ε
-12-2012 ζην  ΔΣΔΑ κεηαηξέπνληαη 

απηνδίθαηα  ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (λ.π.η.δ.) 

ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο   θαηά  ηα νξηδφκελα  ζηα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ λ. 

3029/2002 (160
 
Α) 

Άξζξν 37    

Αζθαιηζηέα πξφζσπα  

 

ηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΣΔΑ  ππάγνληαη ππνρξεσηηθά: 
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α)  νη   λενπξνζιακβαλφκελνη ζηνλ Ηδησηηθφ, Γεκφζην θαη Δπξχηεξν 

Γεκφζην Σνκέα, ζηηο Σξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Χθέιεηαο 

κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΣΔΑ,  

β)  νη ήδε   αζθαιηζκέλνη ησλ ηακείσλ - ηνκέσλ θαη θιάδσλ επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο πνπ εληάζζνληαη  ζην ΔΣΔΑ.     

Άξζξν 38      

Πφξνη   

 

Πφξνη  είλαη: 

1. Σα έζνδα απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη 

εξγνδνηψλ. Σν πνζφ εηζθνξάο ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 3%  γηα ηνλ 

αζθαιηζκέλν θαη ζε πνζνζηφ 3% γηα ηνλ εξγνδφηε επί ησλ πάζεο 

θχζεσο απνδνρψλ ηνπ εξγαδφκελνπ. Σα πνζνζηά απηά πξνζαπμάλνληαη 

γηα ηνπο ππαγφκελνπο ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα  θαηά 

1,25% γηα ηνλ αζθαιηζκέλν θαη θαηά  0,75% γηα ηνλ εξγνδφηε θαη γηα 

ηνπο ππαγφκελνπο ζηα ππεξβαξέα επαγγέικαηα  θαηά 1% γηα ηνλ 

αζθαιηζκέλν θαη 2% γηα ηνλ εξγνδφηε.  

Πξνβιεπφκελα πνζνζηά εηζθνξψλ ππέξ ησλ ηακείσλ – ηνκέσλ θαη 

θιάδσλ πνπ εληάζζνληαη  ζην ΔΣΔΑ θαη ηα νπνία ππεξβαίλνπλ ηα 

νξηδφκελα ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα πνζνζηά, θαζψο θαη νη αζθαιηζηέεο 

απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδνληαη  εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

2.  Σα έζνδα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο  εηζθνξέο   ππέξ ησλ ηακείσλ  – 

ηνκέσλ θαη θιάδσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ΔΣΔΑ, νη πξφζνδνη πεξηνπζίαο 

θαζψο θαη  ε απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ θαη απνζεκαηηθψλ απηψλ θαη θάζε 

άιιν έζνδν  θαη πφξνο πνπ  πξνβιέπεηαη ζηελ νηθεία λνκνζεζία ή άιιεο 

γεληθέο δηαηάμεηο λφκσλ. 
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Άξζξν 39 

Οηθνλνκηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο    

 

1. Σν ΔΣΔΑ ιεηηνπξγεί γηα φζνπο αζθαιίδνληαη  γηα πξψηε θνξά  απφ 1-

1-2001 κε βάζε ην δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα πξνθαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ κε 

λνεηή θεθαιαηνπνίεζε.  Σν ίδην ζχζηεκα εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο κέρξη 31-12-2000 γηα ην ρξφλν αζθάιηζεο απφ 1-1-2015 

θαη εθεμήο. 

2. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη γηα θάζε αζθαιηζκέλν 

ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ  ηεξνχληαη ζε αηνκηθέο κεξίδεο.     

Άξζξν 40 

Υξφλνο αζθάιηζεο 

 

1. Υξφλνο αζθάιηζεο είλαη: 

α) Ο ρξφλνο γηα ηνλ νπνίν θαηαβάιινληαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απφ 

ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο  ηνπ ΔΣΔΑ  θαη εθεμήο.  

β) Ο ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο  εληαζζφκελνπο 

θνξείο – ηνκείο θαη θιάδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ πνπ 

αλαγλσξίζηεθε θαη εμαγνξάζηεθε ή ζπλερίδεηαη ε εμαγνξά ηνπ, θαζψο 

θαη ν ρξφλνο πνπ έρεη πξνζκεηξεζεί απφ νπνηαδήπνηε  αηηία, ινγίδεηαη φηη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΣΔΑ.  

γ) Ο ρξφλνη αζθάιηζεο νη νπνίνη αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

40 θαη 47 ηνπ λ. 2084/1992 (165 Α΄), ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3232/2004 ( 

48Α΄), θαη ηνπ άξζξνπ 41 παξ. 7 ηνπ 3996/2011 (170 Α΄),  φπσο ηζρχνπλ 

θάζε θνξά. 

Άξζξν 41 

Πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο 
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Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΔΣΔΑ δηθαηνχληαη ζχληαμεο, εθφζνλ ζεκειηψλνπλ 

αληίζηνηρν δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο ζην θνξέα θχξηαο αζθάιηζήο ηνπο  

γηα ηελ απηή αηηία θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηηο απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο,  αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ 

πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηνπ θάζε θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ηνπο 

θαζψο θαη ε γεληθφηεξε λνκνζεζία, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.  

Άξζξν 42 

Καζνξηζκφο πνζνχ ζχληαμεο 

1. Σν πνζφ ηεο θαηαβαιιφκελεο ζχληαμεο δηακνξθψλεηαη κε βάζε α) ηα 

δεκνγξαθηθά δεδνκέλα β) ην πνζφ ζπζζψξεπζεο ησλ εηζθνξψλ κε 

επηηφθην πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην πνζνζηφ κεηαβνιήο ηνπ κηζζνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ γ) ηελ κεηαβηβαζηκφηεηα ή κε ηεο ζχληαμεο θαη δ) ην 

επηηφθην πξνεμφθιεζεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  αλαπξνζαξκφδεηαη εηήζηα ε ζχληαμε κε ζηφρν 

ηε κε δεκηνπξγία ειιεηκκάησλ ζην ηακείν.   

2.Μέρξη 31-3-2012 εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δζληθήο 

Αλαινγηζηηθήο Αξρήο,  κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη ηερληθέο 

παξάκεηξνη θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

3. Γηα  ηνπο αζθαιηζκέλνπο κέρξη 31-12-2000,  νη νπνίνη 

ζπληαμηνδνηνχληαη κεηά ηελ 1-1-2015, ην πνζφ ηεο ζχληαμεο απνηειείηαη 

απφ ην άζξνηζκα δχν ηκεκάησλ.  

α) ην ηκήκα ζχληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξφλν αζθάιηζήο ηνπο έσο 31-

12-2014 θαη  ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο θαηαζηαηηθέο  

δηαηάμεηο θαη ηε γεληθφηεξε λνκνζεζία φπσο ηζρχνπλ , 
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β) ην ηκήκα ζχληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξφλν αζθάιηζήο ηνπο απφ 1-

1-2015 θαη εθεμήο θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

Άξζξν 43 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

 

1.Σν Σακείν δηνηθείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

2.Ο Πξφεδξνο επηιέγεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 49 Α 

ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αλσηέξσ 

Τπνπξγνχ γηα ηξηεηή ζεηεία. Δίλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη πξέπεη λα 

έρεη πηπρίν Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν 

πηπρίν ηεο αιινδαπήο θαζψο θαη λα έρεη δηνηθεηηθή εκπεηξία θαη 

θαηάξηηζε ζε δηνηθεηηθά ή νηθνλνκηθά ζέκαηα ή ζε ζέκαηα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ή θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

3. Σν Γ.. απνηειείηαη απφ: 

α) Σνλ Πξφεδξν. 

β) δχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηε 

Γ..Δ.Δ. θαη ηελ ΑΓΔΓΤ, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο (1)πξνέξρεηαη απφ ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ ηδησηηθνχ Σνκέα θαη  ν δεχηεξνο απφ ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ.γ) Γχν(2) εθπξνζψπνπο ησλ εξγνδνηψλ, νη 

πξνηείλνληαη απφ ην .Δ.Β., ηε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ηελ Δ..Δ.Δ. δ) ΄Δλαλ 

(1) εθπξφζσπν ησλ ζπληαμηνχρσλ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεξε  Οκνζπνλδία πληαμηνχρσλ. 

ε)  ΄Δλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ ππαιιήισλ ηνπ Σακείνπ, ν νπνίνο θαηά ηελ 

πξψηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ θαη κέρξη ηελ εθινγή ηνπ 

εθπξνζψπνπ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Σακείνπ, πξνηείλεηαη απφ ηελ 

ΠΟΠΟΚΠ. 
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ζη) Έλαλ (1) εηδηθφ επηζηήκνλα κε εκπεηξία θαη θαηάξηηζε ζε ζέκαηα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή θνηλσληθήο πνιηηηθήο ή ζε ζέκαηα νηθνλνκηθά ή 

δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο. 

δ) ΄Δλαλ (1) ππάιιειν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, Πξντζηάκελν Γ/λζεο ή Σκήκαηνο ή ππάιιειν 

ΠΔ ή ΣΔ  θαηεγνξίαο κε πεληαεηή ππεξεζία ζηε  Γ.Γ.Κ.Α. 

4. Σα κέιε ησλ πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄, δ΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

παξφληνο δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαηφπηλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη  απφ ηηο 

νηθείεο νξγαλψζεηο κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο.  

5. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ζπκκεηέρεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ σο 

Κπβεξλεηηθφο Δπίηξνπνο ππάιιεινο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε Γ.Γ.Κ.Α., 

πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο ή Γ/λζεο ή Σκήκαηνο,  θαιείηαη δε πάληνηε 

επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο ζπλεδξίαζεο ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ απνπζία ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Δπηηξφπνπ ή ηνπ 

αλαπιεξσηή ηνπ, εθφζνλ απηνί έρνπλ πξνζθιεζεί λνκίκσο  θαη δελ 

πξνζήιζαλ, δελ επεξεάδεη ην θχξνο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ. 

6. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο 

θαζψο θαη ν Κπβεξλεηηθφο Δπίηξνπνο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο. 

 7. Χο εηζεγεηήο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ παξίζηαηαη ν αξκφδηνο 

Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαη ν αξκφδηνο Πξντζηάκελνο 

Γηεχζπλζεο αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ ζέκαηνο πνπ ζπδεηείηαη. 

8. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεη θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε κε 

κπζηηθή ςεθνθνξία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνλ Αληηπξφεδξν, ν νπνίνο 

αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη. Ο Αληηπξφεδξνο 

δηαηεξεί ην αμίσκά ηνπ εθφζνλ δηαηεξεί ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο. ε 
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πεξίπησζε εθπηψζεσο ή ζαλάηνπ ή ηεο θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 

απνρσξήζεσο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, δηελεξγείηαη λέα εθινγή γηα 

ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ εθπεζφληνο ή απνβηψζαληνο ή 

απνρσξήζαληνο Αληηπξνέδξνπ. 

9. Μέινο ηνπ Γ.. ην νπνίν απνπζηάδεη επί ηξεηο ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο 

ρσξίο ζνβαξφ ιφγν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γ.., αληηθαζίζηαηαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ Γ.. 

10. Υξέε γξακκαηέα εθηειεί ππάιιεινο ηνπ Σακείνπ, ν νπνίνο νξίδεηαη 

κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. 

11. Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.. δελ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ επηθχξσζε ησλ 

πξαθηηθψλ. ε θάζε ζπλεδξίαζε επηθπξψλνληαη ηα πξαθηηθά ηεο 

πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαζεο πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ην 

Γ.. απνθαζίδεη ηελ άκεζε επηθχξσζή ηνπο. 

12. Ζ ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Δπηηξφπνπ θαη ησλ 

κειψλ ηνπ Γ.. είλαη ηξηεηήο θαη παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο κέρξη ηνπ 

δηνξηζκνχ λέσλ κειψλ, φρη φκσο πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο κήλεο απφ ηε 

ιήμε ηεο . 

13. Οη απνδνρέο ηνπ Πξνέδξνπ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη κε 

φκνηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ε κεληαία απνδεκίσζε ησλ ινηπψλ 

πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γ..  

14. Μέρξη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.  ζπγθξνηείηαη 

πξνζσξηλφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,  ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. 

Σν πξνζσξηλφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ έλαλ εθ ησλ 

Πξνέδξσλ ησλ εληαζζνκέλσλ Σακείσλ θαη Κιάδσλ σο Πξφεδξν θαζψο 

θαη ηνπο Πξνέδξνπο ησλ ινηπψλ εληαζζνκέλσλ Σακείσλ θαη Κιάδσλ, σο 
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Αληηπξνέδξνπο, κε κείσζε αληίζηνηρε ησλ κειψλ ε νπνία θαζνξίδεηαη  

κε ηελ ίδηα Τπνπξγηθή Απφθαζε. 

Σα ππφινηπα κέιε πξνέξρνληαη ηελ ηάμε ησλ αζθαιηζκέλσλ, ησλ 

εξγνδνηψλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ. Ο αθξηβήο αξηζκφο ηνπο θαζψο θαη νη 

νξγαλψζεηο απφ ηηο νπνίεο πξνηείλνληαη θαζνξίδνληαη κε ηελ αλσηέξσ 

απφθαζε. ηε ζχλζεζε ηνπ ελ ιφγσ πκβνπιίνπ ζπκκεηέρνπλ ππάιιεινη 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε Γ.Γ.Κ.Α. σο Κπβεξλεηηθφο Δπίηξνπνο θαη κέινο 

αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

15. Αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσξηλνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε 

κέξηκλα γηα ηελ θαηαλνκή θαη ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ 

πξνζσπηθνχ, ε πξνεξγαζία θαη ε ιήςε θάζε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

νξγαλσηηθή δηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ, ε ζηέγαζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ θαη ε αλάιεςε θάζε άιιεο δξάζεο ζρεηηθήο κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ.      

Άξζξν 44 

Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε  

 

Οη ππεξεζίεο ηνπ ΔΣΔΑ ζπγθξνηνχληαη ζε επίπεδν Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

θαη δηαθξίλνληαη ζε Κεληξηθή θαη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο. 

Α. Κεληξηθή Τπεξεζία 

1. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ 

2. Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

3. Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο 

4. Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 

5. Απηνηειέο Γξαθείν Ννκηθψλ Τπνζέζεσλ 

Β. Σηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΔΣΔΑ απνηεινχλ εθεμήο νη 

Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ εληαζζφκελνπ Σακείνπ Δπηθνπξηθήο 

Αζθάιηζεο Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΣΔΑΗΣ) κε ηελ ίδηα δηάξζξσζε θαη 
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αξκνδηφηεηεο. Μεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΣΔΑ δχλαηαη νη ελ 

ιφγσ Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο λα εμππεξεηνχλ φινπο ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ Σακείνπ. 

Γηάξζξσζε ησλ Γηεπζχλζεσλ 

1. H Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ δηαξζξψλεηαη ζηα παξαθάησ Σκήκαηα: 

α) Σκήκα Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

β) Σκήκα Οξγάλσζεο − Δθπαίδεπζεο 

γ) Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 

δ) Απηνηειέο Γξαθείν Γξακκαηείαο. 

2. Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ δηαξζξψλεηαη ζηα παξαθάησ 

Σκήκαηα: 

α) Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 

β) Σκήκα Δθθαζάξηζεο Γαπαλψλ 

γ) Σκήκα Δζφδσλ 

δ) Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

ε) Σκήκα Γηαρείξηζεο Κηλεηήο θαη Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο. 

3. Ζ Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο δηαξζξψλεηαη ζηα παξαθάησ Σκήκαηα: 

α) Σκήκα Διέγρνπ Αζθάιηζεο θαη Δζφδσλ 

β) Σκήκα Διέγρνπ Παξνρψλ θαη Γαπαλψλ 

γ) Σερληθφ Γξαθείν. 

4. Ζ Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ δηαξζξψλεηαη ζηα 

παξαθάησ Σκήκαηα: 

α) Σκήκα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

β) Σκήκα Δθαξκνγψλ 

γ) Σκήκα Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο πζηεκάησλ. 

    Μέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΣΔΑ, νη ππεξεζίεο ησλ 

εληαζζφκελσλ Σακείσλ θαη θιάδσλ ιεηηνπξγνχλ κε ηελ πθηζηάκελε 

νξγαλσηηθή ηνπο δνκή, αζθψληαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχζαλ.  
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Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΣΔΑ,  αξκνδηφηεηεο ησλ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ θαη θιάδσλ ζρεηηθέο κε παξνρή 

επηθνπξηθήο ζχληαμεο δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ θαη αζθνχληαη απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Σακείνπ, φπσο απηέο ζα θαζνξηζηνχλ κε ηελ θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν απηφ. 

Οη εληαίεο ππεξεζίεο ησλ εληαζζφκελσλ Σακείσλ θαηαξγνχληαη. 

Δληφο δχν κελψλ απφ ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε πεξαηηέξσ 

δηάξζξσζε ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΔΣΔΑ θαζψο θαη ε 

νξγαλσηηθή δηάξζξσζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σακείνπ, νη νπνίεο 

αζθνχλ αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θιάδσλ επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο, νη αξκνδηφηεηεο φισλ ησλ νξγαληθψλ ηνπ κνλάδσλ, νη 

θιάδνη απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη νη πξντζηάκελνη απηψλ θαζψο θαη 

θάζε άιιε ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιεπηνκέξεηα, θαζνξίδνληαη κε 

θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 

χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΣΔΑ. 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ ΣΑΤΣΔΚΧ πνπ αζθνχλ 

αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θιάδσλ πξφλνηαο θαη πγείαο 

απηνχ θαη ην αξγφηεξν εληφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο 

εθδίδεηαη, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ ΣΑΤΣΔΚΧ, θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κε ηελ νπνία 

θαζνξίδεηαη ε νξγαλσηηθή ηνπο δηάξζξσζε, νη αξκνδηφηεηεο ησλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ηε ζηειέρσζή 

ηνπο κε πξνζσπηθφ θαη πξντζηακέλνπο. 

Άξζξν 45 

Οηθνλνκηθή νξγάλσζε 
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1. Σν ινγηζηηθφ θαη νηθνλνκηθφ έηνο ηαπηίδεηαη κε ην εκεξνινγηαθφ. 

Καηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα, ην νηθνλνκηθφ έηνο αξρίδεη 

απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ  θαη ιήγεη ηελ 31/12 ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

2. Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, θαζψο θαη ε αθίλεηε θαη 

θηλεηή πεξηνπζία ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ θαη θιάδσλ  απνγξάθεηαη 

απφ ηηο δηνηθήζεηο απηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξγεζήο ηνπο, 

πεξηέξρεηαη απηνδηθαίσο ζην ΔΣΔΑ, ν νπνίνο ππεηζέξρεηαη ζηα πάζεο 

θχζεσο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ αληίζηνηρσλ εληαζζφκελσλ 

ηακείσλ θαη θιάδσλ. 

3. Ζ  ζχζηαζε ηνπ ΔΣΔΑ πξαγκαηνπνηείηαη κε κεηαθνξά, σο ζηνηρείσλ 

Ηζνινγηζκνχ έλαξμήο ηνπ,   ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ 

ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ θαη θιάδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηνπο 

ηζνινγηζκνχο ηνπο, πνπ ζπληάζζνληαη γηα ην ζθνπφ απηφλ. 

4. Σα έζνδα θαη έμνδα πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ 

ζπληάζζεηαη εηεζίσο θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κεηά απφ έγθξηζή ηνπ απφ ην Γ.. 

ηνπ ΔΣΔΑ. 

5. Σν Γ.. ηνπ ΔΣΔΑ, σο θχξηνο δηαηάθηεο, δηαζέηεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ θαη δχλαηαη λα κεηαβηβάδεη κέξνο ηνπο, κε επηηξνπηθά 

εληάικαηα ζηα φξγαλα έγθξηζεο δαπαλψλ (δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο) ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ. Ζ κεηαβίβαζε ελεξγείηαη κε επηηξνπηθά 

εληάικαηα κε  κέξηκλα ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο 

Κεληξηθήο Τπεξεζίαο  κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΣΔΑ. 

6. Ζ απνγξαθή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ 

θαη θιάδσλ  ελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Σα δεδνκέλα 

ησλ βηβιίσλ ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ θαη θιάδσλ κεηαθέξνληαη ζηα 

βηβιία ηνπ ΔΣΔΑ ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ζχληαμεο 

ηνπ  Ηζνινγηζκνχ.  Ζ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 



 71 

ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ θαη θιάδσλ  ελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. 

7. Ζ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ  Κιάδνπ  Αζθάιηζεο 

Πξνζσπηθνχ ΓΔΖ ηνπ ΣΑΤΣΔΚΧ, θαη ηνπ ΔΣΑΣ πνπ είλαη εληαία, 

θαηαλέκεηαη, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο κεηά απφ  νηθνλνκηθή κειέηε, κεηαμχ ηνπ ΔΣΔΑ θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ  Κιάδνπ  αζθάιηζεο πξνζσπηθνχ ΓΔΖ θαη ηνπ ΔΣΑΣ. 

                                                                                                                                  

Άξζξν 46 

Θέκαηα Πξνζσπηθνχ 

1. Σν πξνζσπηθφ θαη νη δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή πνπ ππεξεηνχλ 

ζηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΚΑ) πνπ εληάζζνληαη ζην 

ΔΣΔΑ κεηαθέξνληαη ζε απηφ θαηά  ην ρξφλν έληαμεο κε ηελ ίδηα 

εξγαζηαθή ζρέζε, νξγαληθή ζέζε,  βαζκφ θαη κηζζνινγηθφ θιηκάθην πνπ 

θαηέρνπλ.  

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, 

ζε πεξίπησζε πνπ εληαρζνχλ ζην ΔΣΔΑ θιάδνη ή ηνκείο ησλ ΦΚΑ, 

νξίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ αληίζηνηρνπ 

θνξέα ην πξνζσπηθφ  θαη νη δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή πνπ 

κεηαθέξνληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία έληαμεο, ζην ΔΣΔΑ. Σν πξνζσπηθφ 

απηφ κεηαθέξεηαη ζην ΔΣΔΑ κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε, νξγαληθή 

ζέζε, βαζκφ θαη κηζζνινγηθφ θιηκάθην πνπ θαηέρεη. 

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

νξίδεηαη, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ αληίζηνηρνπ 

θνξέα, ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί κε απφζπαζε ή δηάζεζε ζηνπο 

θιάδνπο ή ηνκείο ησλ ΦΚΑ πνπ εληάζζνληαη ζην ΔΣΔΑ θαη ην νπνίν 

εμαθνινπζεί λα ππεξεηεί κε απφζπαζε ή δηάζεζε ζην ΔΣΔΑ. Ζ 

ππεξεζηαθή θαη κηζζνινγηθή θαηάζηαζε ησλ ππαιιήισλ απηψλ δηέπεηαη 

απφ ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο πξνζσπηθνχ θαη ην ηζρχνλ 

εθάζηνηε κηζζνιφγην ησλ ππεξεζηψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη. Ζ 

δαπάλε ηεο ελ γέλεη κηζζνδνζίαο, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο εξγνδφηε γηα ηνπο απνζπαζκέλνπο  βαξχλνπλ ην ΔΣΔΑ, γηα 

φζν ρξφλν ην αλσηέξσ πξνζσπηθφ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε απηφ, γηα 

δε ηνπο κε δηάζεζε ππαιιήινπο ζπλερίδνπλ λα βαξχλνπλ ηνπο θνξείο απφ 

ηνπο νπνίνπο νη ελ ιφγσ ππάιιεινη πξνέξρνληαη. 

4. Μέρξη 31-12-2014 δελ γίλεηαη θακία πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ζην 

ΔΣΔΑ θαη ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ κεηαθέξεηαη βάζεη ησλ 
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παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν θαηά 

30%. 

5. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ ΔΣΔΑ  δηελεξγείηαη ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ πνπ κεηαθέξεηαη ζην ΔΣΔΑ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο  

6. Οη πξντζηάκελνη νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ εληαζζφκελσλ Φνξέσλ θαη 

Κιάδσλ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο, νη νπνίνη έρνπλ επηιεγεί ζχκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη κεηαθέξνληαη ζην ΔΣΔΑ, ηνπνζεηνχληαη κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε ζέζεηο πξντζηακέλσλ 

αληίζηνηρνπ επηπέδνπ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ ΔΣΔΑ κε θξηηήξην ηνλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν άζθεζεο θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ αληίζηνηρνπ 

επηπέδνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ηα νπζηαζηηθά ηνπο πξνζφληα θαη 

εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κέρξη ηελ επαλεπηινγή ηνπο 

ή ηελ ηνπνζέηεζε λένπ πξντζηακέλνπ. 

 

Άξζξν 47  

Δμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο 

 

1. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα  πνπ εθδίδεηαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ 

ζχζηαζε ηνπ ΔΣΔΑ κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη  

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΣΔΑ, 

αλαινγηζηηθή κειέηε θαη γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (.Κ.Α.) θαηαξηίδεηαη ν Καλνληζκφο Αζθάιηζεο θαη 

Παξνρψλ ηνπ ηακείνπ, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ηα ππαγφκελα ζηελ 

αζθάιηζε πξφζσπα, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη νη πφξνη, ν ρξφλνο 

αζθάιηζεο, ε αλαγλψξηζε ζπληάμηκνπ ρξφλνπ θαη ν ηξφπνο εμαγνξάο 

ηνπ, ηα δηθαηνχκελα ζχληαμεο πξφζσπα, νη πξνυπνζέζεηο 

ζπληαμηνδφηεζεο, ε έλαξμε θαη ιήμε ησλ παξνρψλ θαζψο θαη θάζε άιιε 

αλαγθαία ξχζκηζε πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηακείνπ ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ην λ. 4046/2012 (Α’ 28) . Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ 

Καλνληζκνχ απηνχ εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη  νη θαηαζηαηηθέο 

δηαηάμεηο ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ – ηνκέσλ θαη θιάδσλ, ε 

γεληθφηεξε λνκνζεζία θαη ν λ. 4046/2012, φπσο ηζρχνπλ.  
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2. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη  εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ 

ζχζηαζε ηνπ ΔΣΔΑ κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο κεηά απφ γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ  ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2503/1997 (Α΄ 107) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4024/11 (Α΄226) θαηαξηίδεηαη ν 

Οξγαληζκφο ηνπ Δ.Σ.Δ.Α.  

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  

εθδίδεηαη, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΣΔΑ, εληφο εμακήλνπ  απφ ηελ 

έληαμε ησλ ηακείσλ θαη θιάδσλ, λένο Καλνληζκφο  Οηθνλνκηθήο 

Οξγάλσζεο θαη Λνγηζηηθήο Λεηηνπξγίαο, κε ηνλ νπνίν ξπζκίδνληαη 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή νξγάλσζε θαη ινγηζηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ ηακείνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία  ιεπηνκέξεηα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απηήο γηα ηα ζέκαηα 

νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο θαη ινγηζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ  ΔΣΔΑ , 

εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ 

Καλνληζκνχ Οηθνλνκηθήο Οξγάλσζεο θαη Λνγηζηηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ 

ΔΣΔΑΜ, εθφζνλ απηέο δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ.   

4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2012 θαζνξίδεηαη ε ζχλζεζε θαη ε ζπγθξφηεζε 

πξνζσξηλνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ζην ΔΣΔΑ θαζψο θαη θάζε άιιε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ε ζχλζεζε θαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ 

Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΣΔΑ θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα. 
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Άξζξν 48 

Μεηαβαηηθέο – ηειηθέο δηαηάμεηο  

 

1. Μέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο νη δαπάλεο ηνπ ΔΣΔΑ ζα εθηεινχληαη απφ ηνπο εγθεθξηκέλoπο 

πξνυπνινγηζκνχο ησλ εληαζζνκέλσλ ηακείσλ – ηνκέσλ θαη θιάδσλ 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. 

2. ην ΔΣΔΑ κεηαθέξνληαη φια ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ θαη 

θιάδσλ αλεμάξηεηα απφ ηε  ρξνληθή πεξίνδν αζθάιηζήο ηνπο. Οη 

αζθαιηζκέλνη  ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ – ηνκέσλ  θαη θιάδσλ 

θαζίζηαληαη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΔΣΔΑ θαη δηέπνληαη απφ ηηο  δηαηάμεηο 

ηεο λνκνζεζίαο ηνπ  θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο γεληθφηεξεο λνκνζεζίαο, 

φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Οη ζπληαμηνχρνη ησλ εληαζζφκελσλ 

ηακείσλ - ηνκέσλ θαη θιάδσλ θαζίζηαληαη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΔΣΔΑ, ην 

νπνίν βαξχλεηαη εθεμήο κε ηελ θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο ηνπο θαη 

δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηνχ θαη ηεο γεληθφηεξεο αζθαιηζηηθήο 

λνκνζεζίαο, φπσο απηέο ηζρχνπλ.   

3. Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ Αζθάιηζεο θαη Παξνρψλ ηνπ 

ΔΣΔΑ, ε είζπξαμε θαη απφδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ππέξ ησλ 

αλσηέξσ ηακείσλ – ηνκέσλ θαη θιάδσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη ε 

ρνξήγεζε ησλ παξνρψλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο εμαθνινπζνχλ λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ θαζνξίδνληαη αληηζηνίρσο απφ 

ηελ  λνκνζεζία απηψλ.  

4.  Δθθξεκείο αηηήζεηο θαηά ην ρξφλν έληαμεο ζην ΔΣΔΑ  γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ρξφλσλ αζθάιηζεο ή γηα ηελ παξνρή επηθνπξηθήο ζχληαμεο  

εμεηάδνληαη απφ ην Σακείν απηφ. 

5.  Δθθξεκείο δίθεο, πνπ αθνξνχλ δηαθνξέο ή ππνζέζεηο ησλ 

εληαζζφκελσλ ηακείσλ θαη θιάδσλ ζπλερίδνληαη απφ ην ΔΣΔΑ, ρσξίο λα 
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επέξρεηαη δηαθνπή δίθεο. Γηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη ηζρχνπλ 

έλαληη ηνπ ΔΣΔΑ. 

6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,  

κεηά απφ γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΣΔΑ, ξπζκίδεηαη  θάζε ζέκα πνπ ζα 

πξνθχςεη θαηά  ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΒ’ 

Γηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ελεκέξσζε θαη δηαβνχιεπζε ζε 

θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεσλ ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009 

 

ΜΔΡΟ Α’ 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ 2009/38/ΔΚ 

 

ΣΜΖΜΑ Α΄ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ – ΟΡΗΜΟΗ 

 

Άξζξν 49 

Αληηθείκελν 

(Άξζξν 1§§ 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) 

1. Γηα ηε βειηίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ελεκέξσζε 

θαη δηαβνχιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο 

επηρεηξήζεσλ θαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 6
εο

 Μαΐνπ 2009 (EE 

L 122/28/16.5.2009) "γηα ηε ζέζπηζε επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ 

εξγαδνκέλσλ ή δηαδηθαζίαο ζε επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεσλ 

θνηλνηηθήο θιίκαθαο κε ζθνπφ λα ελεκεξψλνληαη νη εξγαδφκελνη θαη λα 
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δεηείηαη ε γλψκε ηνπο", ζε θάζε επηρείξεζε ή φκηιν επηρεηξήζεσλ 

θνηλνηηθήο θιίκαθαο ζπληζηάηαη επξσπατθφ ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ 

(ΔΔ) ή ζεζπίδεηαη δηαδηθαζία γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ηε δηαβνχιεπζε κ’ απηνχο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Οη ξπζκίζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαβνχιεπζε 

κε απηνχο ζεζκνζεηνχληαη θαη εθαξκφδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νκίινπ 

επηρεηξήζεσλ. 

ηαλ φκηινο επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 51 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε γ, πεξηιακβάλεη κία ή πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ή νκίινπο επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 51 παξάγξαθνο 1 πεξηπηψζεηο α’ ή γ’, ε ζχζηαζε ηνπ 

ΔΔ γίλεηαη ζην επίπεδν ηνπ νκίινπ, εθηφο αλ νη ζπκθσλίεο, ζηηο νπνίεο 

αλαθέξεηαη ην άξζξν 56, νξίδνπλ δηαθνξεηηθά. 

2. Ζ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε δηαβνχιεπζε κε απηνχο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην θαηάιιειν δηεπζπληηθφ επίπεδν θαη επίπεδν 

εθπξνζψπεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην εθάζηνηε ζέκα. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, 

ε αξκνδηφηεηα ηνπ ΔΔ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο 

ελεκέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δηαβνχιεπζεο κε απηνχο, πνπ 

δηέπνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν, πεξηνξίδνληαη ζε δηαθξαηηθά δεηήκαηα. 

3. Γηαθξαηηθά ζεσξνχληαη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή 

ηνπιάρηζηνλ δχν επηρεηξήζεηο ή εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

νκίινπ, πνπ βξίζθνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθά θξάηε - κέιε.  

 

 Άξζξν 50 

Πεδίν Δθαξκνγήο 

(Άξζξν 1§§ 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) 
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1. Δθφζνλ νη ζπκθσλίεο, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην άξζξν 56, δελ 

πξνβιέπνπλ επξχηεξν πεδίν εθαξκνγήο, νη εμνπζίεο θαη νη αξκνδηφηεηεο 

ησλ επξσπατθψλ ζπκβνπιίσλ εξγαδνκέλσλ θαη ε έθηαζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαβνχιεπζε κε 

απηνχο, νη νπνίεο ζεζπίδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 49 αθνξνχλ, γηα ηηο επηρεηξήζεηο θνηλνηηθήο 

θιίκαθαο, φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηα θξάηε κέιε, θαη 

γηα ηνπο νκίινπο επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ νκίινπ πνπ βξίζθνληαη ζηα θξάηε κέιε. 

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηα πιεξψκαηα 

ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ. 

 

Άξζξν 51 

Οξηζκνί 

(Άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο) 

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, λννχληαη σο: 

α) «επηρείξεζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο», θάζε επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί 

θαη’ ειάρηζηνλ 1000 εξγαδφκελνπο ζηα θξάηε – κέιε θαη θαη’ ειάρηζηνλ 

150 εξγαδφκελνπο ζε θάζε έλα απφ δχν ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθά θξάηε 

– κέιε 

β) «φκηινο επηρεηξήζεσλ», θάζε φκηινο πνπ πεξηιακβάλεη ειέγρνπζα θαη 

ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο 

γ) «θνηλνηηθήο θιίκαθαο φκηινο επηρεηξήζεσλ», θάζε φκηινο 

επηρεηξήζεσλ πνπ πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

(αα) απαζρνιεί θαη’ ειάρηζηνλ 1 000 εξγαδφκελνπο ζηα θξάηε - κέιε, 

(ββ) έρεη ηνπιάρηζηνλ δχν επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ νκίινπ ζε δηαθνξεηηθά 

θξάηε - κέιε 

θαη 
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(γγ) ηνπιάρηζηνλ κία επηρείξεζε, κέινο ηνπ νκίινπ, απαζρνιεί θαη’ 

ειάρηζηνλ 150 εξγαδφκελνπο ζε θξάηνο - κέινο θαη ηνπιάρηζηνλ κία 

άιιε επηρείξεζε, κέινο ηνπ νκίινπ, απαζρνιεί θαη’ ειάρηζηνλ 150 

εξγαδφκελνπο ζε άιιν θξάηνο – κέινο 

δ) «εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ», θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο: i) νη 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, ii) ηα ζπκβνχιηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζ’ απηέο ζχκθσλα 

κε ην λ. 1767/1988 «πκβνχιηα Δξγαδνκέλσλ θαη άιιεο εξγαηηθέο 

δηαηάμεηο – Κχξσζε ηεο 135 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο» (Α’ 63), θαη 

iii) νη εθπξφζσπνη πνπ εθιέγνληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο κε άκεζε 

εθινγή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 1264/1982 «Γηα 

ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ πλδηθαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο θαη ηελ 

θαηνρχξσζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ειεπζεξηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ» (Α’ 

79) θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1767/1988˙ 

ε) «θεληξηθή δηνίθεζε», ε θεληξηθή δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο 

θιίκαθαο ή, γηα ηνπο νκίινπο επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, ηεο 

ειέγρνπζαο επηρείξεζεο 

ζη) «ελεκέξσζε», ε δηαβίβαζε ζηνηρείσλ απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα θαηαηνπηζηνχλ 

γηα ην εθάζηνηε ζέκα θαη λα ην εμεηάζνπλ. Ζ ελεκέξσζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ηνλ θαηάιιειν ρξφλν, κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν θαη ην 

θαηάιιειν πεξηερφκελν, ψζηε λα κπνξνχλ νη εθπξφζσπνη ησλ 

εξγαδνκέλσλ λα εμεηάζνπλ ζε βάζνο ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη, 

ελδερνκέλσο, λα πξνεηνηκάζνπλ ηηο δηαβνπιεχζεηο κε ην αξκφδην φξγαλν 

ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο 

δ) «δηαβνχιεπζε», ε θαζηέξσζε δηαιφγνπ θαη αληαιιαγήο απφςεσλ 

κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο 

ή νπνηνπδήπνηε άιινπ θαηαιιειφηεξνπ νξγάλνπ δηεπζπληηθνχ επηπέδνπ, 

ζε ρξφλν, κε ηξφπν θαη κε πεξηερφκελν πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 
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εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο 

παξαζρέζεθαλ, λα δηαηππψλνπλ γλψκε γηα ηα πξνηεηλφκελα κέηξα, κε ηα 

νπνία ζρεηίδεηαη ε δηαβνχιεπζε, κε θάζε επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηεο δηνίθεζεο, θαη ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία κπνξεί λα ιακβάλεηαη 

ππφςε απφ ηελ επηρείξεζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνλ φκηιν 

επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο ˙ 

ε) «επξσπατθφ ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ» (ΔΔ), ην ζπκβνχιην πνπ 

ζπληζηάηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 παξάγξαθνο 1 ή ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ηκήκαηνο Γ’, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο ελεκέξσζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηεο δηαβνχιεπζεο κε απηνχο ˙ 

ζ) «εηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα» (ΔΓΟ), ε νκάδα πνπ ζπληζηάηαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 παξάγξαθνο 2, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπξαγκαηεπζεί κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηε ζχζηαζε ΔΔ ή ηε 

ζέζπηζε δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε 

δηαβνχιεπζε κε απηνχο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 παξάγξαθνο 1. 

2. Ο θαηψηαηνο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνλ κέζν 

αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

κεξηθή απαζρφιεζε, πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί ζηελ επηρείξεζε ηα δχν 

ηειεπηαία ρξφληα. 

 

 

Άξζξν 52 

Διέγρνπζα επηρείξεζε 

(Άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο) 

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, σο «ειέγρνπζα επηρείξεζε» 

λνείηαη ε επηρείξεζε ελφο νκίινπ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία κπνξεί λα αζθεί 

δεζπφδνπζα επηξξνή ζε κηα άιιε επηρείξεζε (ειεγρφκελε επηρείξεζε), 

φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο δηθαησκάησλ θπξηφηεηαο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
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ζπκκεηνρήο ή άιισλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπο. 

2. Ζ δπλαηφηεηα άζθεζεο δεζπφδνπζαο επηξξνήο ηεθκαίξεηαη, ππφ ηελ 

επηθχιαμε απνδείμεσο ηνπ ελαληίνπ, φηαλ κηα επηρείξεζε έλαληη άιιεο 

επηρείξεζεο ακέζσο ή εκκέζσο: 

α) θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ ηεο ειεγρφκελεο 

επηρείξεζεο, ή 

β) δηαζέηεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο ειεγρφκελεο 

επηρείξεζεο, ή 

γ) κπνξεί λα δηνξίδεη πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ή ηνπ δηεπζπληηθνχ ή ηνπ επνπηηθνχ νξγάλνπ ηεο 

επηρείξεζεο. 

ε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο λφκσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο 

παξαγξάθνπ, φηαλ ζπληξέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλσηέξσ ηξεηο 

(3) πεξηπηψζεηο ζε δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο ελφο νκίινπ, ηφηε σο 

ειέγρνπζα επηρείξεζε ζεσξείηαη ε επηρείξεζε ε νπνία ππάγεηαη ζηελ 

πεξίπησζε γ’, εθηφο αλ απνδεηρζεί φηη άιιε επηρείξεζε αζθεί 

δεζπφδνπζα επηξξνή. 

3. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 2, ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ θαη 

δηνξηζκνχ πνπ δηαζέηεη ε ειέγρνπζα επηρείξεζε πεξηιακβάλνπλ ηα 

αληίζηνηρα δηθαηψκαηα νπνηαζδήπνηε ειεγρφκελεο επηρείξεζεο θαη 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή νξγαληζκνχ πνπ ελεξγεί κε ην φλνκά ηνπ, 

αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο ειέγρνπζαο επηρείξεζεο ή θάζε άιιεο 

ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. 

4. Καηά παξέθθιηζε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, κηα επηρείξεζε δελ είλαη 

«ειέγρνπζα επηρείξεζε» άιιεο επηρείξεζεο, ηεο νπνίαο θαηέρεη κεηνρέο, 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην άξζξν 3 παξ. 

5 ζηνηρείν α’ ή γ’ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 139/2004 ηνπ 
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πκβνπιίνπ, ηεο 20εο Ηαλνπαξίνπ 2004, γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. 

5. Ζ δεζπφδνπζα επηξξνή δελ ηεθκαίξεηαη απφ κφλν ην γεγνλφο φηη 

εληεηαικέλν πξφζσπν αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο 

θξάηνπο - κέινπο ζρεηηθά κε ηελ εθθαζάξηζε, ηελ πηψρεπζε, ηελ 

αθεξεγγπφηεηα, ηελ παχζε πιεξσκψλ, ηνλ πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 

άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

6. Πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί, εάλ επηρείξεζε είλαη ειέγρνπζα επηρείξεζε, 

εθαξκφδεηαη ην δίθαην ηνπ θξάηνπο - κέινπο ζην νπνίν ππφθεηηαη ε ελ 

ιφγσ επηρείξεζε. Δάλ ην δίθαην πνπ δηέπεη ηελ επηρείξεζε δελ είλαη ην 

δίθαην θξάηνπο - κέινπο, ην εθαξκνζηέν δίθαην είλαη ην δίθαην ηνπ 

θξάηνπο - κέινπο ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ν αληηπξφζσπφο ηεο 

ή, φηαλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο αληηπξφζσπνο, ην δίθαην ηνπ θξάηνπο - 

κέινπο ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε θεληξηθή δηνίθεζε εθείλεο 

ηεο επηρείξεζεο ηνπ νκίινπ, ε νπνία απαζρνιεί ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

εξγαδνκέλσλ. 

 

 

ΣΜΖΜΑ Β΄ 

ΤΣΑΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ Ζ΄ 

ΘΔΠΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΧΝ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΜΔ ΑΤΣΟΤ 

 

Άξζξν 53 

Δπζχλε γηα ηε ζχζηαζε επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ ή ηε 

ζέζπηζε δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε 

δηαβνχιεπζε κε απηνχο 

(Άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο) 
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1. Ζ θεληξηθή δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη ηελ παξνρή ησλ κέζσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε 

ζχζηαζε ηνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ ή ηε ζέζπηζε 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνχιεπζε, πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 49 παξάγξαθνο 1, ζηελ επηρείξεζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο θαη 

ηνλ φκηιν επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο. 

2. ηαλ ε θεληξηθή δηνίθεζε δελ βξίζθεηαη ζε θξάηνο – κέινο, ηελ 

επζχλε ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ έρεη ν εθπξφζσπνο πνπ νξίδεηαη απφ 

ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζε θξάηνο – κέινο. 

Δάλ δελ έρεη νξηζηεί ηέηνηνο εθπξφζσπνο, ηελ επζχλε ηφηε έρεη ε 

δηνίθεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηεο επηρείξεζεο ηνπ νκίινπ, ε νπνία 

απαζρνιεί ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ζε θξάηνο - κέινο. 

3. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν εθπξφζσπνο ή νη 

εθπξφζσπνη, ή ζε πεξίπησζε απνπζίαο εθπξνζψπσλ, ε δηνίθεζε, θαηά 

ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2, ζεσξείηαη θεληξηθή δηνίθεζε. 

4. Κάζε δηνίθεζε επηρείξεζεο - κέινπο νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο 

θιίκαθαο, θαζψο θαη ε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 θεληξηθή δηνίθεζε ή ε θαηά ηεθκήξην θεληξηθή δηνίθεζε 

ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ηε δηαβίβαζε ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ 

γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6, 

θαη ηδίσο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηε δνκή ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

νκίινπ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ ππνρξέσζε 

απηή αθνξά, ηδίσο, ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ 

θαηά ην άξζξν 51 παξ. 1 πεξηπηψζεηο α’ θαη γ’. 

 

Άξζξν 54 

Δηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα 
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(Άξζξν 5§§1 θαη 2 ηεο Οδεγίαο) 

1. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηνπ άξζξνπ 49 παξάγξαθνο 1, ε 

θεληξηθή δηνίθεζε αξρίδεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχζηαζε 

επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ ή ηε ζέζπηζε δηαδηθαζίαο γηα ηελ 

ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνχιεπζε: 

α) κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, ή 

β) θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο ηνπιάρηζηνλ 100 εξγαδνκέλσλ ή ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ππάγνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε δχν επηρεηξήζεηο 

ή εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθά θξάηε 

- κέιε. 

Ζ αίηεζε κπνξεί λα ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, απφ θνηλνχ 

ή ρσξηζηά, πξνο ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηα θαηαζηήκαηα ζηα νπνία 

απηνί αλήθνπλ. 

2. Πξνο ηνχην, ζπληζηάηαη εηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα (ΔΓΟ) κε ηνλ 

εμήο ηξφπν: 

α) Σα κέιε ηεο ΔΓΟ εθιέγνληαη ή νξίδνληαη θαη’ αλαινγία πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε θάζε θξάηνο - κέινο 

απφ ηελ επηρείξεζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνλ φκηιν επηρεηξήζεσλ 

θνηλνηηθήο θιίκαθαο, θαηαλέκνληαο ζε θάζε θξάηνο - κέινο κηα έδξα αλά 

κεξίδα εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη απαζρνινχληαη ζε απηφ ην θξάηνο - κέινο 

ίζε κε ην 10 % ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζην 

ζχλνιν ησλ θξαηψλ - κειψλ ή θιάζκα ηεο ελ ιφγσ κεξίδαο. 

β) Ζ θεληξηθή δηνίθεζε θαη νη ηνπηθέο δηνηθήζεηο, θαζψο θαη νη αξκφδηεο 

επξσπατθέο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, ελεκεξψλνληαη γηα 

ηε ζχλζεζε ηεο ΔΓΟ θαη γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

 

Άξζξν 55 

Λεηηνπξγία θαη θαζήθνληα εηδηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο 

 (Άξζξν 5§§ 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) 
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1. Ζ εηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα (ΔΓΟ) είλαη ππεχζπλε καδί κε ηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε, λα θαζνξίδνπλ, κε γξαπηή ζπκθσλία, ην πεδίν 

δξάζεο, ηε ζχλζεζε, ηα θαζήθνληα θαη ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ή ησλ 

επξσπατθψλ ζπκβνπιίσλ εξγαδνκέλσλ ή ηηο ξπζκίζεηο ηεο δηαδηθαζίαο 

γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαβνχιεπζε κε απηνχο. 

2. Πξνθεηκέλνπ λα ζπλαθζεί ε ζπκθσλία ηνπ άξζξνπ 56, ε θεληξηθή 

δηνίθεζε ζπγθαιεί ζε ζπλεδξίαζε ηελ ΔΓΟ θαη ελεκεξψλεη ηηο ηνπηθέο 

δηεπζχλζεηο ζρεηηθά. 

Πξηλ θαη κεηά απφ θάζε ζπλεδξίαζε κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ε ΔΓΟ 

έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλεδξηάδεη, κε ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ 

επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε ΔΓΟ κπνξεί λα επηθνπξείηαη 

ζην έξγν ηεο απφ εκπεηξνγλψκνλεο ηεο επηινγήο ηεο, ζηνπο νπνίνπο είλαη 

δπλαηφλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη εθπξφζσπνη ησλ αξκφδησλ 

αλαγλσξηζκέλσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θνηλνηηθνχ επηπέδνπ. Οη 

εκπεηξνγλψκνλεο θαη νη ζπλδηθαιηζηηθνί εθπξφζσπνη κπνξνχλ λα 

παξεπξίζθνληαη, κε ζπκβνπιεπηηθή ηδηφηεηα, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο ΔΓΟ. 

3. Ζ ΔΓΟ κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ ηνπιάρηζηνλ ησλ ςήθσλ κπνξεί 

λα απνθαζίζεη, λα κελ αξρίζεη δηαπξαγκαηεχζεηο, ή λα κελ ζπλερηζηνχλ 

νη δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ δηεμάγνληαη ήδε. 

Ζ αλσηέξσ απφθαζε ηεξκαηίδεη ηε δηαδηθαζία γηα ηε ζχλαςε ηεο 

ζπκθσλίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 56. ηαλ ιακβάλεηαη ε απφθαζε 

απηή, νη δηαηάμεηο ηνπ Σκήκαηνο Γ΄ δελ εθαξκφδνληαη. 

Νέν αίηεκα ζχγθιεζεο ηεο ΔΓΟ κπνξεί λα ππνβάιιεηαη ην λσξίηεξν δχν 

έηε απφ ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε, εθηφο εάλ ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε νξίζνπλ ζπληνκφηεξε πξνζεζκία. 
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4. Ζ θεληξηθή δηνίθεζε αλαιακβάλεη ηηο δαπάλεο ζρεηηθά κε ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, έηζη ψζηε ε ΔΓΟ λα 

κπνξεί λα εθπιεξψλεη ηελ απνζηνιή ηεο κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. 

 

Άξζξν 56 

Πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο 

(Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο) 

1. Ζ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ε εηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα (ΔΓΟ) 

πξέπεη λα δηαπξαγκαηεχνληαη κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο πινπνίεζεο ηεο 

ελεκέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο δηαβνχιεπζεο κε απηνχο, πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 49 παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο απηνλνκίαο ησλ κεξψλ, ε ζπκθσλία θαηά ηελ 

παξάγξαθν 1, κεηαμχ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ηεο ΔΓΟ 

δηαηππψλεηαη γξαπηψο θαη πεξηέρεη: 

α) ηηο επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ θνηλνηηθήο θιίκαθαο νκίινπ επηρεηξήζεσλ ή 

ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο, ηηο νπνίεο 

αθνξά ε ζπκθσλία 

β) ηε ζχλζεζε ηνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ (ΔΔ), ηνλ 

αξηζκφ ησλ κειψλ, ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ, ιακβαλνκέλεο ππφςε, ζην 

κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηεο αλάγθεο ηζφξξνπεο εθπξνζψπεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά δξαζηεξηφηεηα, θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ θαη θχιν, 

θαη ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο.  

γ) ηα θαζήθνληα ηνπ ΔΔ θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ θαη 

ηε δηαβνχιεπζε κε απηφ, θαζψο θαη ηηο ξπζκίζεηο γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο 

ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο ηνπ ΔΔ θαη ηεο ελεκέξσζεο θαη 

δηαβνχιεπζεο ησλ εζληθψλ νξγάλσλ εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην άξζξν 49 παξ. 2˙ 

δ) ηνλ ηφπν, ηε ζπρλφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ΔΔ˙ 
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ε) ελδερνκέλσο, ηε ζχλζεζε, ηε δηαδηθαζία δηνξηζκνχ, ηα θαζήθνληα θαη 

ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο, πνπ 

ζπληζηάηαη ζην πιαίζην ηνπ ΔΔ˙ 

ζη) ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηα πιηθά κέζα πνπ δηαηίζεληαη ζην 

ΔΔ˙ 

δ) ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο θαη ηε δηάξθεηά ηεο, 

ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ε ζπκθσλία ή λα 

θαηαγγειζεί, θαζψο θαη ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα γίλεηαη 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο ζπκθσλίαο θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ 

επαλαδηαπξαγκάηεπζή ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδερνκέλσο, θαη 

ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο επέξρνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζηε δνκή 

ηεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρείξεζεο ή νκίινπ επηρεηξήζεσλ. 

3. Ζ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ε ΔΓΟ κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ γξαπηψο 

αληί ηεο ζέζπηζεο ΔΔ, ηε ζέζπηζε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ δηαδηθαζηψλ 

ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο. 

Ζ ζπκθσλία πξέπεη λα πξνβιέπεη ηε δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

νη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπλέξρνληαη, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο αλαθνηλψλνληαη. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ 

ηδίσο ηα δηαθξαηηθά ζέκαηα, ηα νπνία επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα 

ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

4. Οη ζπκθσλίεο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ 

ππφθεηληαη, εθηφο αληίζεησλ δηαηάμεσλ ησλ ελ ιφγσ ζπκθσληψλ, ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Σκήκαηνο Γ΄ θαη ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 

πξνηείλνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

5. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζχλαςεο ησλ ζπκθσληψλ θαηά ηηο παξαγξάθνπο 

2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε ΔΓΟ απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ 

κειψλ ηεο. 
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ΣΜΖΜΑ Γ΄ 

ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

Άξζξν 57 

Δθαξκνγή ζπκπιεξσκαηηθψλ δηαηάμεσλ 

(Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο) 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ άξζξνπ 49 παξάγξαθνο 1, νη δηαηάμεηο 

(επηθνπξηθέο ππνρξεψζεηο) πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ θεθάιαην, 

εθαξκφδνληαη απφ ην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν εδξεχεη ε θεληξηθή 

δηνίθεζε ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 α) εάλ απηφ απνθαζηζζεί απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηελ εηδηθή 

δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα (ΔΓΟ), ή 

β) εάλ ε θεληξηθή δηνίθεζε αξλεζεί ηελ έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ εληφο 

εμακήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 

παξάγξαθνο 1, ή 

γ) εάλ, εληφο ηξηεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ελ ιφγσ 

αηηήκαηνο ή εθδήισζεο ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο γηα 

ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηα κέξε δελ θαηαιήμνπλ ζηελ θαηά 

ην άξζξν 56 ζπκθσλία θαη ε ΔΓΟ δελ ιάβεη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην 

άξζξν 55 παξάγξαθνο 3 απφθαζε. 

 

Άξζξν 58 

χζηαζε επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ 

(Παξάξηεκα Η §1 β’ ηεο Οδεγίαο) 

 

Με βάζε ην πξνεγνχκελν άξζξν, ζπληζηάηαη επξσπατθφ ζπκβνχιην 

εξγαδνκέλσλ ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο 

θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνλ φκηιν επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, πνπ 
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εθιέγνπλ ή δηνξίδνπλ ζηνπο θφιπνπο ηνπο νη εθπξφζσπνη ησλ 

εξγαδνκέλσλ ή ειιείςεη εθπξνζψπσλ, ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

 

Άξζξν 59 

χλζεζε επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ 

(Παξάξηεκα Η §1γ’, δ’, ε’ ηεο Οδεγίαο) 

 

1. Σα κέιε ηνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ (ΔΔ) εθιέγνληαη 

ή νξίδνληαη θαη’ αλαινγία πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζε θάζε θξάηνο - κέινο απφ ηελ επηρείξεζε θνηλνηηθήο 

θιίκαθαο ή απφ ηνλ φκηιν επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, κε ηελ 

εμήο θαηαλνκή γηα θάζε θξάηνο - κέινο: κηα έδξα αλά κεξίδα 

εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε απηφ ην θξάηνο – κέινο, ίζε κε ην 

10% ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζην ζχλνιν ησλ 

θξαηψλ - κειψλ ή θιάζκα ηεο ελ ιφγσ κεξίδαο. 

2. Σν ΔΔ, γηα λα εμαζθαιίζεη ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, 

εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ επηηξνπή πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο πνπ 

αξηζκεί πέληε κέιε θαηά κέγηζην φξην, ζηελ νπνία πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηεο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. 

3. Ζ θεληξηθή δηνίθεζε ή θάζε άιιν αξκφδην φξγαλν δηεπζπληηθνχ 

επηπέδνπ ελεκεξψλνληαη γηα ηε ζχλζεζε ηνπ ΔΔ. 

 

Άξζξν 60 

Αξκνδηφηεηεο επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ 

(Παξάξηεκα Η §1 α’, δ ‘ (εδ. β), ζη, §2 θαη §3 ηεο Οδεγίαο) 
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1. Σν επξσπατθφ ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ (ΔΔ) θαηαξηίδεη ηνλ 

εζσηεξηθφ ηνπ θαλνληζκφ. Ζ αξκνδηφηεηά ηνπ θαζνξίδεηαη, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 49 παξάγξαθν 2. 

2. Ζ ελεκέξσζή ηνπ ζπλίζηαηαη θπξίσο, ζηε δνκή, ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηελ πηζαλή εμέιημε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ παξαγσγή θαη ζηηο πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο ή 

ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο. Ζ ελεκέξσζε ηνπ ΔΔ 

θαη ε δηαβνχιεπζε κε απηφ αθνξά θπξίσο ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ πηζαλή 

εμέιημε ηεο απαζρφιεζεο, ηηο επελδχζεηο, ηηο ζεκαληηθέο νξγαλσηηθέο 

αιιαγέο, ηελ εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ εξγαζίαο ή δηαδηθαζηψλ 

παξαγσγήο, ηηο κεηαθνξέο παξαγσγήο, ηηο ζπγρσλεχζεηο, ηε κείσζε ηνπ 

κεγέζνπο ή ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ ή 

ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ηνπο θαη ηηο νκαδηθέο απνιχζεηο. 

Ζ δηαβνχιεπζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε νη εθπξφζσπνη 

ησλ εξγαδνκέλσλ λα κπνξνχλ λα ζπλεδξηάδνπλ κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε 

θαη λα ιακβάλνπλ αηηηνινγεκέλε απάληεζε ζε θάζε γλψκε πνπ 

ελδερνκέλσο δηαηππψλνπλ. 

3. Σν ΔΔ έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλεδξηάδεη κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε κηα 

θνξά θαη’ έηνο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεηαη θαη λα δίλεη ηε γλψκε ηνπ, 

κε βάζε έθζεζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, γηα ηελ εμέιημε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο 

ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο. Οη ηνπηθέο δηεπζχλζεηο 

ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά. 

4. Ζ επηηξνπή πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο ή, εάλ απηή δελ ππάξρεη, ην ΔΔ 

πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ή απνθάζεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηδίσο δε ζε 

πεξίπησζε κεηεγθαηάζηαζεο, παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ή 

εγθαηαζηάζεσλ ή ζε πεξίπησζε νκαδηθψλ απνιχζεσλ. Ζ αλσηέξσ 

επηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλεδξηάδεη, κεηά απφ αίηεζή ηεο, κε ηελ 
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θεληξηθή δηνίθεζε ή νπνηνδήπνηε άιιν αξκφδην λα ιακβάλεη ζρεηηθέο 

απνθάζεηο φξγαλν δηεπζπληηθνχ επηπέδνπ ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο 

θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεηαη θαη λα εθθέξεη ηε γλψκε ηνπ. 

ηαλ ε ζπλεδξίαζε δηεμάγεηαη κε ηελ επηηξνπή πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο, 

δηθαηνχληαη επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ ΔΔ, ηα νπνία έρνπλ 

εθιεγεί ή νξηζζεί απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ή ηηο επηρεηξήζεηο, ηηο νπνίεο 

αθνξνχλ άκεζα νη αλσηέξσ έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ή απνθάζεηο. 

Ζ ελ ιφγσ ζπλεδξίαζε ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη 

ην ηαρχηεξν δπλαηφ, κε βάζε ηελ έθζεζε πνπ θαηαξηίδεη ε θεληξηθή 

δηνίθεζε ή νπνηνδήπνηε άιιν αξκφδην φξγαλν δηεπζπληηθνχ επηπέδνπ ηεο 

επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο 

θιίκαθαο. Γηα ηελ έθζεζε απηή κπνξεί λα δηαηππψλεηαη γλψκε ζην ηέινο 

ηεο ζπλεδξίαζεο ή εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.  

Ζ ζπλεδξίαζε δελ επεξεάδεη ηα πξνλφκηα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. 

Ζ ελεκέξσζε θαη ε δηαβνχιεπζε πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο 

πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δηεμάγνληαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 

49 παξάγξαθνο 1 θαη ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

5. Σν ΔΔ, ηέζζεξα (4) ρξφληα κεηά ηε ζχζηαζή ηνπ, εμεηάδεη εάλ πξέπεη 

λα αξρίζνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη ην άξζξν 56, ή λα εμαθνινπζήζνπλ λα εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 

Σα άξζξα 56 θαη 57 εθαξκφδνληαη, θαη’ αλαινγία, εθφζνλ απνθαζηζηεί ε 

δηαπξαγκάηεπζε ζπκθσλίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 56. ηελ πεξίπησζε 

απηή ε εηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα αληηθαζίζηαηαη απφ ην 

επξσπατθφ ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ. 

 

 

Άξζξν 61 
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Λεηηνπξγία επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ 

(Παξάξηεκα Η §§4, 5 θαη 6 ηεο Οδεγίαο) 

1. Αλ δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ 

εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο β’ θαη 

γ’ ηνπ άξζξνπ 57, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο 

πξνεδξεχεη εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Πξηλ απφ θάζε ζπλάληεζε κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ην επξσπατθφ 

ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ (ΔΔ) ή ε επηηξνπή πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο 

ηνπ άξζξνπ 60 παξάγξαθνο 4 εδάθην δεχηεξν, έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

ζπλεδξηάδνπλ ρσξίο λα είλαη παξνχζα ε δηνίθεζε. 

2. Σν ΔΔ ή ε επηηξνπή πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο κπνξεί λα επηθνπξείηαη 

απφ εκπεηξνγλψκνλεο ηεο επηινγήο ηνπο, ζην κέηξν πνπ είλαη αλαγθαίν 

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΔ, ηεο επηηξνπήο πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο 

θαζψο θαη ελφο εκπεηξνγλψκνλα βαξχλνπλ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. 

Ζ θεληξηθή δηνίθεζε παξέρεη ζηα κέιε ηνπ ΔΔ θαη ηεο επηηξνπήο 

πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 55 παξ. 4, ηνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηα ινηπά πιηθά κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

εθπιεξψλνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο θαηά ηνλ δένληα ηξφπν. 

Δηδηθφηεξα, ε θεληξηθή δηνίθεζε αλαιακβάλεη, εθηφο αλ έρεη ζπκθσλεζεί 

άιισο, ηα έμνδα δηνξγάλσζεο ζπλεδξηάζεσλ, ηα έμνδα δηεξκελείαο, 

θαζψο θαη ηα έμνδα δηακνλήο θαη κεηαθίλεζεο ησλ κειψλ ηνπ ΔΔ θαη 

ηεο επηηξνπήο πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο. 

 

ΣΜΖΜΑ Γ’ 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

Άξζξν 62 

Δκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 
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(Άξζξν 8 §1 ηεο Οδεγίαο) 

Tα κέιε ηεο εηδηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο θαη ηνπ επξσπατθνχ 

ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ (ΔΔ), θαζψο θαη νη εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ηα 

επηθνπξνχλ, δελ επηηξέπεηαη λα απνθαιχπηνπλ ζε ηξίηνπο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο αλαθνηλψζεθαλ ξεηά σο εκπηζηεπηηθέο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 13 παξ. 4 θαη 5 ηνπ λ. 1767/1988. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην 

ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνχιεπζε. 

Ζ ππνρξέσζε απηή εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν, 

φπνπ βξίζθνληαη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην θαη δεχηεξν 

εδάθην, θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο. 

 

 

Άξζξν 63 

Λεηηνπξγία ηνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ θαη 

δηαδηθαζία γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο 

δηαβνχιεπζεο κε απηνχο 

(Άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο) 

 

Ζ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ην επξσπατθφ ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ 

εξγάδνληαη κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη ζέβνληαη ακνηβαία ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη 

ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαβνχιεπζε κε απηνχο. 

 

Άξζξν 64 

Ρφινο, πξνζηαζία θαη δηεπθνιχλζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ 
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(Άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο) 

1. Σα κέιε ηνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ (ΔΔ), κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο αξκνδηφηεηαο άιισλ νξγάλσλ ή νξγαλψζεσλ λα 

εθπξνζσπνχλ εξγαδνκέλνπο, πξέπεη λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα κέζα γηα λα 

αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα λφκν θαη λα 

εθπξνζσπνχλ ζπιινγηθά ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο 

θιίκαθαο. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 62, ηα κέιε ηνπ ΔΔ ελεκεξψλνπλ ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή ζηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπ νκίινπ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, ή, εάλ δελ ππάξρνπλ εθπξφζσπνη, 

ελεκεξψλνπλ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο, ε 

νπνία ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν. 

3. Σα κέιε ηεο εηδηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο (ΔΓΟ), ηνπ ΔΔ θαη νη 

εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνχιεπζε ηνπ 

άξζξνπ 56 παξάγξαθνο 3 απνιαχνπλ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο, ηεο απηήο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9 παξάγξαθνο 1 

ηνπ λ. 1767/1988. 

4. Οη εθπξφζσπνη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ιακβάλνπλ άδεηα κεη’ 

απνδνρψλ απφ ηελ επηρείξεζε γηα ην ρξφλν ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ή ζε ζπλέδξηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ παξφληα λφκν θαη 

δηνξγαλψλνληαη απφ νξγαληζκφ πνπ αζθεί αλαγλσξηζκέλν έξγν ή 

ηξηηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ηεο ρψξαο. Οη εξγαδφκελνη 

πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ, απαξαηηήησο, ζηνλ εξγνδφηε απνδεηθηηθά 

ζπκκεηνρήο ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ζηα ζπλέδξηα γηα λα ηχρνπλ ηεο 

ζρεηηθήο άδεηαο κεη’ απνδνρψλ. 
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5. ηα κέιε ηνπ ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο, 

ρνξεγείηαη άδεηα κε απνδνρέο κέρξη δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα, ε νπνία 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε (15) εκέξεο ζπλνιηθά ην ρξφλν. 

6. ην βαζκφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

εθπξνζψπεζεο ζε δηεζλέο επίπεδν, παξέρεηαη επηκφξθσζε κε απνδνρέο 

ζηα κέιε ηεο ΔΓΟ θαη ηνπ ΔΔ. 

 

Άξζξν 65 

Σήξεζε ππνρξεψζεσλ 

 (Άξζξν 11 §1 ηεο Οδεγίαο) 

 

Ζ δηνίθεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο θαη ε 

δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κειψλ ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο 

θιίκαθαο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη νη εθπξφζσπνη 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο ή, θαηά πεξίπησζε, νη εξγαδφκελνί ηνπο, πξέπεη 

λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν παξψλ λφκνο, αλεμάξηεηα 

απφ ην εάλ ε θεληξηθή δηνίθεζε βξίζθεηαη ή φρη ζηελ Διιάδα. 

 

Άξζξν 66 

ρέζε κε άιιεο θνηλνηηθέο θαη εζληθέο δηαηάμεηο 

(Άξζξν 12 ηεο Οδεγίαο) 

 

1. Ζ ελεκέξσζε ηνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ (ΔΔ) θαη ε 

δηαβνχιεπζε κε απηφ ζπλδένληαη κε ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηα εζληθά φξγαλα εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζην 

πιαίζην ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ηνκέσλ δξάζεο θάζε 

θνξέα θαη ησλ αξρψλ νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 49 παξ. 2. 

2. Οη ξπζκίζεηο γηα ηε ζχλδεζε ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο 

κεηαμχ ηνπ ΔΔ θαη ησλ εζληθψλ νξγάλσλ εθπξνζψπεζεο ησλ 
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εξγαδνκέλσλ θαζνξίδνληαη κε ηε ζπκθσλία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

56. Ζ ζπκθσλία απηή ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

εζληθνχ δηθαίνπ ή ηεο εζληθήο πξαθηηθήο ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε θαη 

ηε δηαβνχιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηδίσο ηνπ λ. 1387/1983 (Α’ 110), 

φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 21 ηνπ λ. 3488/2006 (Α’ 191) θαη κε ην 

άξζξν 74, παξ. 1 ηνπ λ. 3863/2010 (Α’ 115), ηνπ π.δ 240/2006 (Α’ 252) 

θαη ηνπ π.δ 178/2002 (Α’ 162). 

3. Αλ ε ζπκθσλία δελ πξνβιέπεη ηηο πξναλαθεξζείζεο ξπζκίζεηο, ε 

δηαδηθαζία ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο γίλεηαη κε ην ΔΔ θαζψο θαη 

κε ηα εζληθά φξγαλα εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα 

επηθέξνπλ ζνβαξέο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ή ζηηο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο. 

4. Ο παξψλ λφκνο δελ ζίγεη δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνχιεπζή ηνπο, ηα νπνία ήδε πξνβιέπνληαη ζην λ. 

1387/1983 (Α’ 110), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 21 ηνπ λ. 

3488/2006 (Α’ 191) θαη κε ην άξζξν 74, παξ. 1 ηνπ λ. 3863/2010 (Α’ 

115), ζην π.δ 240/2006 (Α’ 252) θαη ζην π.δ 178/2002 (Α’ 162). 

 

 

Άξζξν 67 

Πξνζαξκνγή 

(Άξζξν 13 ηεο Οδεγίαο) 

ηαλ επέξρνληαη ζνβαξέο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο 

θιίκαθαο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο θαη είηε δελ 

πεξηέρνληαη ζηηο ηζρχνπζεο ζπκθσλίεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο είηε ππάξρεη 

ζχγθξνπζε δηαηάμεσλ δχν ή πεξηζζφηεξσλ ηζρπνπζψλ ζπκθσληψλ, ε 

θεληξηθή δηνίθεζε αξρίδεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαηά ην άξζξν 54 κε 

δηθή ηεο πξσηνβνπιία ή χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζε θαη’ ειάρηζηνλ 100 
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εξγαδνκέλσλ ή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν επηρεηξήζεηο ή 

εγθαηαζηάζεηο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθά θξάηε - κέιε. 

Σνπιάρηζηνλ ηξία κέιε ηνπ πθηζηακέλνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ 

εξγαδνκέλσλ (ΔΔ) ή θαζελφο απφ ηα πθηζηάκελα ΔΔ είλαη κέιε ηεο 

εηδηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο (ΔΓΟ) επηπιένλ ησλ κειψλ πνπ 

εθιέγνληαη ή νξίδνληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 2. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ην πθηζηάκελν ΔΔ ή ηα 

πθηζηάκελα ΔΔ ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο ζπκθσλίαο, πνπ ελ φςεη ηεο λέαο δνκήο ηεο επηρείξεζεο 

θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο 

έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ΔΔ ή ησλ ΔΔ θαη ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο. 

 

Άξζξν 68 

Ηζρχνπζεο ζπκθσλίεο 

(Άξζξν 14 ηεο Οδεγίαο) 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 67, νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηνλ παξφληα λφκν δελ εθαξκφδνληαη ζε επηρεηξήζεηο θνηλνηηθήο 

θιίκαθαο ή νκίινπο επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο ζηηο εμήο 

πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ζπκθσλία ή ζπκθσλίεο, πνπ ίζρπαλ γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο 

θαη πξνέβιεπαλ δηαθξαηηθή ελεκέξσζε θαη δηαθξαηηθή δηαβνχιεπζε κε 

απηνχο, έρνπλ ζπλαθζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξάγξαθνο 1 ηνπ π.δ. 

40/1997(Α’ 39) ή φηαλ ηέηνηεο ζπκθσλίεο έρνπλ αλαπξνζαξκνζζεί ιφγσ 

κεηαβνιψλ ζηε δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ νκίισλ επηρεηξήζεσλ ή 

β) φηαλ ζπκθσλία πνπ έρεη ζπλαθζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ π.δ. 

40/1997 (Α’ 39), έρεη ππνγξαθεί ή αλαζεσξεζεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεηαμχ 5εο Ηνπλίνπ 2009 θαη 5εο Ηνπλίνπ 2011. 
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Σν ηζρχνλ εζληθφ δίθαην, φηαλ ε ζπκθσλία έρεη ππνγξαθεί ή 

αλαζεσξεζεί, εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη ζε επηρεηξήζεηο ή νκίινπο 

επηρεηξήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν β’ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ. 

2. Καηά ηε ιήμε ησλ ζπκθσληψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηα κέξε κπνξνχλ λα 

απνθαζίζνπλ απφ θνηλνχ ηελ παξάηαζε ή ηελ αλαζεψξεζή ηνπο. Δάλ 

ηνχην δελ ζπκβεί, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β’ 

ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 2 παξ. 2, 5 παξ. 2 πεξ. α), 5 

παξ. 6, 8 παξ. 2 , 11 παξ. 2 θαη 3, ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ I παξ. 1 

πεξ. β), δεχηεξν εδάθην ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ 2009/38/ΔΚ  

 

Άξζξν 69 

(εθαξκνγή άξζξνπ 2, παξ.2) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ νη νπνίεο έιεμαλ ή ζπκβάζεηο κεξηθά απαζρνινπκέλσλ, 

αλάγνληαη ζε πιήξε εηήζηα απαζρφιεζε, πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε ή 

ν θιάδνο απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

 

Άξζξν 70 

[εθαξκνγή άξζξσλ 5, παξ.2, πεξ. α) θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, παξ. 1, 

πεξ. β), δεχηεξν εδάθην]  
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Οη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΔΓΟ ή ζην 

ΔΔ, εθιέγνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, κε ηελ παξαθάησ 

πξνηεξαηφηεηα: 

i) απφ ηηο ππάξρνπζεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, 

ii) απφ ηα ζπκβνχιηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζ’ απηέο, ζχκθσλα κε ην λ.1767/1988 θαη 

iii) απεπζείαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο κε άκεζε εθινγή, ζχκθσλα ηα 

άξζξα 12 ηνπ λ. 1264/1982 θαη 4 ηνπ λ. 1767/1988. 

 

 

Άξζξν 71 

(εθαξκνγή άξζξνπ 5, παξ.6)  

 

 1. Ζ θεληξηθή δηνίθεζε αλαιακβάλεη ηδίσο ηηο παξαθάησ δαπάλεο 

ζρεηηθά κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 55, 

έηζη ψζηε ε ΔΓΟ λα κπνξεί λα εθπιεξψλεη ηελ απνζηνιή ηεο κε ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν: 

α) εθινγήο ή νξηζκνχ ησλ κειψλ, 

β) νξγάλσζεο ησλ ζπλαληήζεσλ ηεο ΔΓΟ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δαπαλψλ κίζζσζεο ηνπ ρψξνπ, δηεξκελείαο, εμφδσλ εθηχπσζεο θαη 

θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπλάληεζεο θαη κεηαθίλεζεο, 

δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ησλ κειψλ ηεο ΔΓΟ θαη 

γ) ηνπ δηνξηζκνχ ελφο εκπεηξνγλψκνλα απφ ηελ ΔΓΟ, πξνθεηκέλνπ λα ηε 

βνεζήζεη ζην έξγν ηεο. 

2. Ζ ΔΓΟ απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3, εθιέγεη έλαλ πξφεδξν κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο θαη νξίδεη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

3. Ζ ΔΓΟ θαη ε θεληξηθή δηνίθεζε απνθαζίδνπλ θαηφπηλ ακνηβαίαο 

ζπκθσλίαο γηα ηνπο αθξηβείο θαλφλεο πνπ ζα δηέπνπλ ηελ πξνεδξία ησλ 
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απφ θνηλνχ ζπλαληήζεψλ ηνπο. Δάλ δελ ππάξρεη ζπκθσλία γηα ην ζέκα 

απηφ, πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο 

ηνπο ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπο. Σα πξαθηηθά ησλ 

ζπλαληήζεσλ ζα ππνγξάθνληαη απφ έλα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν γηα 

θάζε έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 

Άξζξν 72 

(εθαξκνγή άξζξνπ 8, παξ.2 θαη 11, παξ.3)  

 

1. Σα κέιε ηνπ ΔΔ θαη ε θεληξηθή δηνίθεζε δχλαληαη λα απνθαζίζνπλ 

απφ θνηλνχ ηα ζηνηρεία ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ζα αλαθνηλσζνχλ ζε 

ηξίηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 62. 

2. Ζ θεληξηθή δηνίθεζε δελ έρεη ππνρξέσζε λα πιεξνθνξεί ην ΔΔ γηα 

ζέκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο απφξξεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 

παξ. 4 θαη 5 ηνπ λ. 1767/1988.  

3. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ηνπ ΔΔ 

σο πξνο ηελ παξνρή ησλ αηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 8 θαη 9 ηνπ λ. 1264/1982 (Α’ 

79).  

 

 

Άξζξν 73 

(εθαξκνγή άξζξνπ 11, παξ.2)  

 

πνηνο εξγνδφηεο ή πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ή 

νπνηνζδήπνηε ηξίηνο πξνβαίλεη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο κε ζθνπφ λα 

παξαθσιχεη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα λφκν, ηηκσξείηαη: 
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α) κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη δχν (2) εηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 

1338/1983 (Α’ 36), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 6 παξ. 5 ηνπ λ. 

1440/1984 (Α’ 70) θαη 

β) κε ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ησλ άξζξσλ 23 θαη 24 ηνπ 

λ.3996/2011 (Α’ 170). Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ 

απηψλ θπξψζεσλ είλαη ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ). 

 

 

ΜΔΡΟ Γ’ 

ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

Άξζξν 74 

Δθαξκνγή, επέθηαζε, ιήμε θαη επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο 

ζπκθσλίαο 

 

1. Ζ ζπκθσλία ηνπ άξζξνπ 56 είλαη δεζκεπηηθή γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο 

θνηλνηηθήο θιίκαθαο θαη φινπο ηνπο νκίινπο επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο 

θιίκαθαο, θαζψο θαη γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζ’ απηέο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο. 

2. ηαλ ζηε ζπκθσλία δελ πεξηέρνληαη φξνη ζρεηηθνί κε ηελ εθαξκνγή, 

επέθηαζε, ιήμε ή επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

α) Ζ ζπκθσλία ζεσξείηαη φηη έρεη εθαξκνγή επ’ αφξηζηνλ. 

β) Ζ θεληξηθή δηνίθεζε ή ην επξσπατθφ ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ ή νη 

αληηπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ, φηαλ απηνί ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 56 παξ. 3, δχλαληαη λα ιχζνπλ ηε ζπκθσλία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) 

κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο θαη λα ελεκεξψλνπλ ην άιιν κέξνο 

εγγξάθσο. 
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γ) ηαλ ε πεξίνδνο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο ιήμεη, ρσξίο λα ηελ 

θαηαγγείινπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ηφηε απηή παξαηείλεηαη γηα ίζεο 

δηάξθεηαο ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ αξρηθή εθαξκνγή. 

δ) Μία ζπκθσλία φηαλ θαηαγγειζεί ή ιήμεη, παξακέλεη ζε ηζρχ, κέρξηο 

φηνπ ζπλαθζεί λέα ζπκθσλία. 

 

 

Άξζξν 75 

Γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ ζην .ΔΠ.Δ 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαη εκπίπηνπλ ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππνρξενχληαη εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Δξγαδνκέλσλ, λα 

γλσζηνπνηήζνπλ εγγξάθσο ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

εθπξνζψπσλ απηψλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

 

 

Άξζξν 76 

Καηαξγεηηθή δηάηαμε 

(Άξζξν 17 ηεο Οδεγίαο) 

Σν π.δ. 40/1997 (Α’ 39), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ. 32/2008 (Α’ 56), 

θαηαξγείηαη. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΓ’ 

Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ νδεγία 2009/52/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18.6.2009 

ζρεηηθά κε ηελ «Δπηβνιή ειαρίζησλ πξνηχπσλ φζνλ αθνξά ηηο 

θπξψζεηο θαη ηα κέηξα θαηά ησλ εξγνδνηψλ πνπ απαζρνινχλ 
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παξάλνκα δηακέλνληεο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ» πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαπνιεκεζεί ε παξάλνκε κεηαλάζηεπζε 

 

ΜΔΡΟ Α’ 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ 2009/52/ΔΚ  

ΣΜΖΜΑ Α’ 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Άξζξν 77  

Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο 

(Άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο) 

θνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2009/52/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18.6.2009 «ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ειαρίζησλ 

πξνηχπσλ φζνλ αθνξά ηηο θπξψζεηο θαη ηα κέηξα θαηά ησλ εξγνδνηψλ 

πνπ απαζρνινχλ παξάλνκα δηακέλνληεο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ», ε νπνία 

απαγνξεχεη ηελ απαζρφιεζε παξάλνκα δηακελφλησλ πνιηηψλ ηξίησλ 

ρσξψλ κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο. 

 

Άξζξν 78 

Οξηζκνί  

(Άξζξν 2 ηεο νδεγίαο) 

Γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ παξφληνο λφκνπ λννχληαη σο: 

α) «πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο», θάζε πξφζσπν πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 17 παξάγξαθνο 1 ηεο 

πλζήθεο θαη ζηεξείηαη ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 5 ηνπ Κψδηθα 

πλφξσλ ηνπ έλγθελ.  
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β) «παξάλνκα δηακέλσλ πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο», ν πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ν νπνίνο δελ πιεξνί ή δελ 

πιεξνί πιένλ ηηο πξνυπνζέζεηο δηακνλήο ζε απηήλ.  

γ) «απαζρφιεζε», ε άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιχπηνπλ 

νπνηαδήπνηε κνξθή εξγαζίαο ξπζκηδφκελε ζχκθσλα κε ηελ εζληθή 

λνκνζεζία ή ζχκθσλα κε θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο γηα ινγαξηαζκφ ή ππφ 

ηε δηεχζπλζε ή/θαη ηελ επνπηεία εξγνδφηε. 

δ) «παξάλνκε απαζρφιεζε», ε απαζρφιεζε παξάλνκα δηακέλνληνο 

πνιίηε ηξίηεο ρψξαο. 

ε) «εξγνδφηεο», θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο, γηα 

ινγαξηαζκφ ή ππφ ηε δηεχζπλζε ή/θαη ηελ επνπηεία ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη 

ρψξα ε απαζρφιεζε. 

ζη) «ππεξγνιάβνο», νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε 

πξνζψπσλ ζην νπνίν αλαηίζεηαη ε εθηέιεζε ελφο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ππνρξεψζεσλ πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο. 

δ) «λνκηθφ πξφζσπν», θάζε λνκηθή νληφηεηα πνπ αλαγλσξίδεηαη σο 

λνκηθφ πξφζσπν βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ ειιεληθνχ δηθαίνπ, πιελ 

θξαηψλ ή δεκνζίσλ θνξέσλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο 

θαζψο θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

ε) «επηρείξεζε πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο», ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία, ζπλάπηεη ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο ή ζρέζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε πξνζσξηλά 

απαζρνινπκέλνπο, κε ζθνπφ λα ηνπο ηνπνζεηεί ζε έκκεζνπο εξγνδφηεο 

γηα λα εξγαζζνχλ πξνζσξηλά ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηε δηεχζπλζή ηνπο. 

ζ) «ηδηαίηεξα θαηαρξεζηηθνί φξνη εξγαζίαο», φξνη εξγαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ νθείινληαη ζε δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ ή 

άιιεο δηαθξίζεηο, νη νπνίνη είλαη θαηάθσξα δπζαλάινγνη πξνο ηνπο 

φξνπο εξγαζίαο ησλ λφκηκα απαζρνινχκελσλ εξγαδνκέλσλ, έρνληαο 
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επίπησζε, γηα παξάδεηγκα, ζηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη πξνζβάιινπλ ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα.  

η) «απνδνρέο πνιίηε ηξίηεο ρψξαο πνπ δηακέλεη παξάλνκα», ην 

εκεξνκίζζην ή ν κηζζφο ή νπνηνδήπνηε άιιν αληάιιαγκα, ζε κεηξεηά ή 

ζε είδνο, πνπ ιακβάλεη ν εξγαδφκελνο άκεζα ή έκκεζα, ζε ζρέζε κε ηελ 

απαζρφιεζή ηνπ, απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ, πνπ ηζνδπλακεί κε ηηο απνιαβέο 

εξγαδνκέλσλ παξφκνηνπ επηπέδνπ νη νπνίνη εξγάδνληαη κε ζρέζε λφκηκεο 

απαζρφιεζεο. 

 

 

 

Άξζξν 79  

Απαγφξεπζε ηεο απαζρφιεζεο παξάλνκα δηακελφλησλ πνιηηψλ 

ηξίησλ ρσξψλ 

(Άξζξν 3, παξ. 1 θαη 2 ηεο Οδεγίαο) 

1. Απαγνξεχεηαη ε απαζρφιεζε παξάλνκα δηακελφλησλ πνιηηψλ ηξίησλ 

ρσξψλ. 

2. Ζ παξάβαζε απηήο ηεο απαγφξεπζεο ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο θαη ηα 

κέηξα πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

ΣΜΖΜΑ Β’ 

ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Άξζξν 80  

Τπνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ 

( Άξζξν 4, παξ. 1 θαη 3 ηεο Οδεγίαο) 

1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη εξγνδφηεο ππνρξενχληαη: 

α) λα αμηψλνπλ απφ ηνπο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ ηελ θαηνρή θαη ππνβνιή 

ζ’ απηνχο έγθπξεο άδεηαο δηακνλήο ή άιινπ έγθπξνπ ηίηινπ δηακνλήο γηα 

ηελ αλάιεςε ηεο απαζρφιεζεο. 
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β) λα δηαηεξνχλ αληίγξαθν ηεο άδεηαο δηακνλήο ή άιινπ ηίηινπ δηακνλήο 

ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απαζρφιεζεο, κε ζθνπφ πηζαλή επηζεψξεζε. 

γ) λα ελεκεξψλνπλ ακειιεηί ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο Αξρέο γηα ηελ 

πξφζιεςε θαη ηελ έλαξμε ηεο απαζρφιεζεο πνιίηε ηξίηεο ρψξαο. 

2. Οη εξγνδφηεο πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 1, δελ ζεσξνχληαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξαβίαζε ηεο 

απαγφξεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 79, εθηφο εάλ γλψξηδαλ φηη ην 

έγγξαθν πνπ παξνπζηάζηεθε ζαλ έγθπξε άδεηα ή ηίηινο δηακνλήο ήηαλ 

πιαζηνγξαθεκέλν ή παξαπνηεκέλν. 

 

Άξζξν 81  

Καηαβνιή θαζπζηεξνχκελσλ νθεηιψλ απφ ηνπο εξγνδφηεο 

(άξζξν 6,παξ. 1, παξ. 2 εδάθην δεχηεξν θαη παξ. 3 ηεο νδεγίαο) 

1. Ο εξγνδφηεο πνπ απαζρνιεί παξάλνκα δηακέλνληα πνιίηε ηξίηεο 

ρψξαο νθείιεη : 

 α) λα θαηαβάιεη ζε απηφλ φιεο ηηο νθεηιφκελεο ακνηβέο. Σν 

ζπκθσλεκέλν επίπεδν απνδνρψλ ζεσξείηαη φηη είλαη ηνπιάρηζηνλ ν 

ειάρηζηνο κηζζφο ή ην εκεξνκίζζην πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία, 

ηηο θιαδηθέο, νκνηνεπαγγεικαηηθέο, επηρεηξεζηαθέο, ζχκθσλα κε ηελ 

θαζηεξσκέλε πξαθηηθή ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο 

ή ζηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, εθηφο εάλ ν εξγνδφηεο ή ν εξγαδφκελνο 

απνδείμνπλ φηη νη νθεηιφκελεο ακνηβέο ήηαλ δηαθνξεηηθέο εληφο ησλ 

πιαηζίσλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, 

 β) λα θαηαβάιεη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο πνζφ ίζν πξνο θάζε εηζθνξά 

θαη θφξν πνπ ζα θαηέβαιε ν εξγνδφηεο εάλ ν πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο είρε 

απαζρνιεζεί λφκηκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ 

κε ηηο πξνζαπμήζεηο ηνπο,  
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 γ) λα θαηαβάιεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ απνζηνιή ησλ 

θαζπζηεξνχκελσλ νθεηιψλ ζηε ρψξα ζηελ νπνία ν πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο 

έρεη επηζηξέςεη ή έρεη ππνρξεσζεί λα επηζηξέςεη.  

2. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηπηψζεσλ α) θαη β) ηεο παξαγξάθνπ 1, 

ζεσξείηαη θαηά ηεθκήξην φηη ε ζρέζε απαζρφιεζεο δηήξθεζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο, εθηφο 

εάλ, κεηαμχ άιισλ, ν εξγνδφηεο ή ν εξγαδφκελνο απνδείμνπλ ην 

αληίζεην. 

3. Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο γηα ηελ επηζηξνθή 

ησλ παξάλνκα απαζρνιεζέλησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, ηα αξκφδηα γηα 

ηελ εθηέιεζε φξγαλα ηνπο ελεκεξψλνπλ αληηθεηκεληθά θαη ζπζηεκαηηθά 

ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηνπο ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν θαη ην 

άξζξν 83. 

 

Άξζξν 82 

πκβάζεηο ππεξγνιαβίαο 

( Άξζξν 8,παξ. 1,2 θαη 3 ηεο νδεγίαο) 

 

1. Ο εξγνιάβνο, ν νπνίνο αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε έξγνπ ζε ππεξγνιάβν 

πνπ απαζρνιεί παξάλνκα δηακέλνληεο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ, θαη κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα αλαγσγήο ή πξνζθπγήο ή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, επζχλεηαη 

αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ κε ηνλ εξγνδφηε (ππεξγνιάβν) ζηελ 

θαηαβνιή:  

α. θάζε θχξσζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 85. 

β. θάζε θαζπζηεξνχκελεο νθεηιήο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1
 
ηνπ 

άξζξνπ 81. 
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2.Ο εξγνιάβνο αιιά θαη φινη νη ελδηάκεζνη ππεξγνιάβνη, πνπ γλψξηδαλ 

φηη ν εξγνδφηεο ππεξγνιάβνο απαζρνινχζε παξάλνκα δηακέλνληεο 

πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ, επζχλνληαη ζηελ θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ, 

φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, αιιειεγγχσο θαη εηο 

νιφθιεξνλ κε ηνλ εξγνδφηε ππεξγνιάβν ή ηνλ εξγνιάβν ηνπ νπνίνπ 

είλαη άκεζνο ππεξγνιάβνο ν εξγνδφηεο. 

3. Οη εξγνιάβνη ή νη ππεξγνιάβνη πνπ αλαιακβάλνπλ κε ηελ δένπζα 

επηκέιεηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, δελ ζεσξνχληαη ππεχζπλνη γηα ηηο νθεηιέο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2. 

 

Άξζξν 83  

Γηεπθφιπλζε θαηαγγειηψλ 

(άξζξν 13, παξ. 1, 2 θαη 3 ηεο Οδεγίαο) 

1. Οη παξάλνκα απαζρνινχκελνη κπνξνχλ, φπσο θάζε λφκηκα 

απαζρνινχκελνο εξγαδφκελνο, λα ππνβάιινπλ νη ίδηνη ή αλη’ 

απηψλ κε ηε ζπλαίλεζή ηνπο ηα θαηά ηφπνπο εξγαηηθά θέληξα, 

θαηά παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ. 

3386/2005 (Α’ 212), θάζε θαηαγγειία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

εζληθή λνκνζεζία θαηά ηνπ εξγνδφηε ηνπο. 

2. Ζ παξνρή ζπλδξνκήο ζε πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ γηα ηελ ππνβνιή 

θαηαγγειίαο δελ ζεσξείηαη ζε θακία πεξίπησζε ππνβνήζεζε ηνπ 

παξάλνκα απαζρνινχκελνπ ζε παξάλνκε είζνδν, δηέιεπζε θαη 

δηακνλή. 

 

 

ΜΔΡΟ Β’ 
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ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ: ΠΑΡ. 3 ΑΡΘΡΟΤ 3, ΑΡΘΡΟΤ 5, 

ΠΑΡ. 2, 4 ΚΑΗ 5 ΑΡΘΡΟΤ 6, ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΤ 7, ΑΡΘΡΟΤ 9,ΠΑΡ. 

4 ΑΡΘΡΟΤ 13, ΑΡΘΡΟΤ 14 ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ 

 

Άξζξν 84 

(εθαξκνγή παξ.3 άξζξνπ 3 ηεο Οδεγίαο) 

Οη παξάλνκα δηακέλνληεο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ, ε επηζηξνθή ησλ 

νπνίσλ έρεη αλαζηαιεί, κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη κφλν εθφζνλ ηνπο 

επηηξαπεί ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3907/2011 (Α’ 7). 

 

Άξζξν 85 

Υξεκαηηθέο θπξψζεηο 

(εθαξκνγή άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο) 

1.α) ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο απαγφξεπζεο ηνπ άξζξνπ 79, 

επηβάιιεηαη ζηνλ εξγνδφηε, κε ηε δηαπίζησζή ηεο ή ηελ θνηλνπνίεζή 

ηεο, απφ ηνπο αξκφδηνπο Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο ηνπ .ΔΠ.Δ, θαηά 

δέζκηα αξκνδηφηεηά ηνπο, ρξεκαηηθή θχξσζε πέληε ρηιηάδσλ (5.000) 

επξψ αλά παξάλνκα απαζρνινχκελν πνιίηε ηξίηεο ρψξαο. 

ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηνπ εξγνδφηε, κέζα ζε δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) 

εηψλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ αξρηθνχ ειέγρνπ, δηπιαζηάδεηαη ην χςνο ηεο 

ρξεκαηηθήο θχξσζεο αλά εξγαδφκελν. 

β)Με θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

κπνξεί λα επαλαπξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ηεο σο άλσ επηβαιιφκελεο 

ρξεκαηηθήο θχξσζεο. 

2.α) Ο εξγνδφηεο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ πξαγκαηηθψλ εμφδσλ 

πνπ ελδερνκέλσο επηβαξχλζεθε ην Γεκφζην γηα ηελ επηζηξνθή ησλ 

παξαλφκσο απαζρνινχκελσλ πνιηηψλ ηξίηεο ρψξαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
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δηαηάζζεηαη δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο επηζηξνθήο ζηε ρψξα θαηαγσγήο 

ή πξνέιεπζεο.  

β) Με θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πξνζδηνξίδνληαη ηα φξγαλα θαη ν ηξφπνο 

βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ησλ εμφδσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

πξνεγνχκελν εδάθην. 

3. Καηά ηεο πξάμεο επηβνιήο ρξεκαηηθήο θχξσζεο αζθείηαη πξνζθπγή 

κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ελψπηνλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ. Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ε πξνζθπγή 

θνηλνπνηείηαη κε κέξηκλα ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ 

ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ .ΔΠ.Δ. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνζθπγήο θαη ε άζθεζε απηήο δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξάμεο επηβνιήο ρξεκαηηθήο θχξσζεο. Ζ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ .ΔΠ.Δ 

βεβαηψλεη ην πνζφ ηνπ επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ. Οη παξαπάλσ 

ρξεκαηηθέο θπξψζεηο θαη ηα έμνδα επηζηξνθήο εηζπξάηηνληαη κε ηε 

δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ.  

 

Άξζξν 86 

 (εθαξκνγή παξ. 2 θαη 4 άξζξνπ 6 ηεο Οδεγίαο) 

 

1. Οη παξάλνκα απαζρνινχκελνη πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ κπνξνχλ, 

φπσο θάζε λφκηκα απαζρνινχκελνο εξγαδφκελνο θαη θαηά 

παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ. 3386/2005 

(Α’ 212), λα πξνζθεχγνπλ ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα θαη ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ δηεθδίθεζε ησλ νθεηινκέλσλ θαη ηελ ελ 

γέλεη δηεθδίθεζε ησλ λνκίκσλ δηθαησκάησλ ηνπο ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε εξγαηηθή λνκνζεζία θαη λα εθηεινχλ ηηο ζρεηηθέο 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαηά ησλ εξγνδνηψλ ηνπο αθφκα θαη αλ 
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έρνπλ επηζηξέςεη ή έρνπλ ππνρξεσζεί λα επηζηξέςνπλ ζηελ ρψξα 

ηνπο. 

2. Οη παξάλνκα απαζρνιεζέληεο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ κπνξνχλ λα 

εηζπξάμνπλ θαη λα εμαγάγνπλ, κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδεη ε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, φιεο ηηο θαζπζηεξνχκελεο ακνηβέο ηνπ 

εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ 1, πνπ αλαθηψληαη δηθαζηηθψο ή 

εμσδίθσο απφ ηνπο εξγνδφηεο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηνί 

έρνπλ επηζηξέςεη ή έρνπλ ππνρξεσζεί λα επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα 

πξνέιεπζεο ή θαηαγσγήο, θάζε πνζφ, πνπ πξαγκαηηθά αλαθηάηαη 

σο θαζπζηεξνχκελε ακνηβή απφ ην λφκηκν πιεξεμνχζην ηνπ 

παξάλνκα απαζρνιεζέληνο πνιίηε ηξίηεο ρψξαο, θαηαηίζεηαη ζην 

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ππέξ ηνπ δηθαηνχρνπ ή/θαη 

ησλ θαζνιηθψλ θαη εηδηθψλ δηαδφρσλ ηνπ θαη εηζπξάηηεηαη απφ 

ηνπο θαηά πεξίπησζε δηθαηνχρνπο ή απφ ηνλ λφκηκν πιεξεμνχζηφ 

ηνπο, ν νπνίνο θαη επηκειείηαη, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, γηα 

ηελ απνζηνιή ησλ ρξεκάησλ ζηνλ ηφπν ηεο θαηνηθίαο ηνπο ή ηεο 

δηακνλήο ηνπο. Σα έμνδα απνζηνιήο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ απφ 

ηνλ εξγνδφηε κε θάζε λφκηκν ηξφπν. 

 

Άξζξν 87 

Άιια Μέηξα 

(εθαξκνγή παξ. 1 άξζξνπ 7 ηεο νδεγίαο) 

ηνπο εξγνδφηεο πνπ παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 

επηβάιινληαη ζσξεπηηθά κε ηηο ινηπέο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο: 

Α. απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα Αξρή: 

α) απνθιεηζκφο απφ φιεο ή νξηζκέλεο δεκφζηεο παξνρέο, εληζρχζεηο ή 

επηδνηήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνλδπιίσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, γηα δηάζηεκα πνπ κπνξεί λα αλέιζεη έσο ηα πέληε έηε. 
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β) απνθιεηζκφο απφ φιεο ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004, πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, γηα 

δηάζηεκα πνπ κπνξεί λα αλέιζεη έσο ηα πέληε έηε. 

γ) πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο έρεη δηαπξαρζεί ε παξάβαζε.  

 

Β. α) πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο ή ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο ή 

εθκεηάιιεπζεο ζηηο νπνίεο έρεη δηαπξαρζεί ε παξάβαζε γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κέρξη ηξεηο (3) εκέξεο κε αηηηνινγεκέλε πξάμε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο 

ηνπ .ΔΠ.Δ. 

β) πξνζσξηλή άλσ ησλ ηξηψλ εκεξψλ ή νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο 

ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ή ηνπ 

ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο ζηηο νπνίεο έρεη δηαπξαρζεί ε 

παξάβαζε κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ 

Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο ή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο 

Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο ηνπ .ΔΠ.Δ.  

 

Άξζξν 88 

Πνηληθέο θπξψζεηο 

 (εθαξκνγή άξζξσλ 9 θαη 10 Οδεγίαο) 

1. Ο εξγνδφηεο πνπ:  

α) απαζρνιεί εθ πξνζέζεσο παξάλνκα δηακέλνληεο πνιίηεο ηξίησλ 

ρσξψλ ησλ νπνίσλ ε απαζρφιεζε ζπλερίδεηαη ή επαλαιακβάλεηαη 

ζπζηεκαηηθά ή/θαη 
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β) απαζρνιεί εθ πξνζέζεσο ηαπηφρξνλα ζεκαληηθφ αξηζκφ παξάλνκα 

δηακελφλησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ή/θαη 

γ) απαζρνιεί εθ πξνζέζεσο παξάλνκα δηακέλνληεο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ 

ησλ νπνίσλ ε απαζρφιεζε ζπλνδεχεηαη κε ηδηαίηεξα θαηαρξεζηηθνχο 

φξνπο εξγαζίαο, 

ηηκσξείηαη, αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, κε 

πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κελψλ. 

2. πνηνο απαζρνιεί παξάλνκα δηακέλνληεο αλειίθνπο πνπ είλαη πνιίηεο 

ηξίησλ ρσξψλ ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ. 

3. ηαλ ε απαζρφιεζε παξάλνκα δηακέλνληνο πνιίηε ηξίηεο ρψξαο έρεη 

δηαπξαρζεί απφ εξγνδφηε, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ηελ εξγαζία ή ηηο 

ππεξεζίεο παξάλνκα δηακέλνληνο πνιίηε ηξίηεο ρψξαο, γλσξίδνληαο φηη 

είλαη ζχκα εκπνξίαο αλζξψπσλ, επηβάιιεηαη ζε απηφλ ε πξνβιεπφκελε 

πνηλή ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 323
Α
 Π.Κ, εθηφο αλ γηα ηνλ ίδην 

απαζρνινχκελν θαη ηελ ίδηα πξάμε έρεη ήδε αζθεζεί ζε βάξνο ηνπ 

εξγνδφηε πνηληθή δίσμε ή έρεη ήδε θαηαδηθαζζεί βάζεη ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

ηνπ Π.Κ.  

4. Ζ πνηληθή δίσμε αζθείηαη ζε θάζε πεξίπησζε απηεπαγγέιησο. 

5. Σν .Δ.Π.Δ. ππνβάιιεη, εθφζνλ ζπληξέρεη κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3, κελπηήξηα αλαθνξά ζηηο αξκφδηεο εηζαγγειηθέο 

Αξρέο. 

 

Άξζξν 89  

Υνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο  

(εθαξκνγή παξ. 5 άξζξνπ 6 θαη παξ. 4 άξζξνπ 13 ηεο νδεγίαο) 

 

1. ηνπο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ, νη νπνίνη απαζρνιήζεθαλ κε ηδηαίηεξα 

θαηαρξεζηηθνχο φξνπο εξγαζίαο ή σο αλήιηθνη, πξάμεηο νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη σο ηέηνηεο απφ ηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ, 
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θαη νη νπνίνη παξέρνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία πνπ 

θηλείηαη, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 83, 88 θαη 89 ηνπ παξφληνο θαηά ησλ 

εξγνδνηψλ ηνπο, ρνξεγείηαη, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζή ηνπο, πνπ 

ππνβάιιεηαη απηνπξνζψπσο ή κέζσ ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα, άδεηα 

δηακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο ζχκθσλα κε ηνπο ινηπνχο φξνπο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3386/05 , φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην άξζξν 42, παξάγξαθνο 1, εδάθην ε’ ηνπ λ. 3907/11. Άδεηα δηακνλήο 

γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο κπνξεί λα ρνξεγεζεί αθφκα θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν σο άλσ παξάλνκα απαζρνινχκελνο αιινδαπφο δελ 

ζπλεξγάδεηαη κε ηηο δησθηηθέο Αξρέο, εθφζνλ θξίλεη, ν αξκφδηνο 

Δηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Δηζαγγειέα 

Δθεηψλ, φηη δελ ζπλεξγάδεηαη εμαηηίαο απεηιψλ πνπ ζηξέθνληαη θαηά 

πξνζψπσλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα ή ζηε ρψξα 

ηεο πξνέιεπζήο ηνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ θαη φηη, εάλ απηφο δελ 

πξνζηαηεπζεί ή εάλ απειαζεί, αληηκεησπίδνπλ άκεζν θίλδπλν ηα 

πξναλαθεξφκελα πξφζσπα.  

2. Ο αξκφδηνο Δηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ ή ε αξκφδηα αζηπλνκηθή Αξρή 

ή νη αξκφδηνη θνξείο θνηλσληθήο ζηήξημεο, γλσζηνπνηνχλ ζηνλ πνιίηε 

ηξίηεο ρψξαο – πνπ έρεη θξηζεί φηη απαζρνιήζεθε κε ηδηαίηεξα 

θαηαρξεζηηθνχο φξνπο εξγαζίαο ή σο αλήιηθνο - φηη δηθαηνχηαη λα ππν-

βάιεη αίηεκα γηα λα ηνπ ρνξεγεζεί άδεηα δηακνλήο, ζχκθσλα κε ηα 

πξναλαθεξφκελα, παξέρνληαο ζε απηφλ ηελ αλαγθαία πξνο ηνχην 

ελεκέξσζε. 

3. ηελ πεξίπησζε παξάλνκεο απαζρφιεζεο αλειίθνπ πνιίηε ηξίηεο 

ρψξαο πνπ είλαη αζπλφδεπηνο, ε αξκφδηα Δηζαγγειηθή Αξρή πξνβαίλεη ζε 

θάζε αλαγθαία ελέξγεηα γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ 

ηζαγέλεηα ηνπ θαη γηα λα ζεκειηψζεη ην γεγνλφο φηη δελ ζπλνδεχεηαη. 

Καηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηνλ ηαρχηεξν δπλαηφ εληνπηζκφ ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ θαη ιακβάλεη ακέζσο ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα 
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εμαζθαιίζεη ηε λνκηθή ηνπ εθπξνζψπεζε θαη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ηελ 

εθπξνζψπεζε ηνπ ζην πιαίζην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο. Ο αξκφδηνο 

Δηζαγγειέαο Αλειίθσλ ή, φπνπ δελ πθίζηαηαη Δηζαγγειέαο Αλειίθσλ, ν 

αξκφδηνο Δηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ, εάλ δελ βξεζεί ε νηθνγέλεηα ηνπ 

αλειίθνπ ή εάλ θξίλεη φηη ππφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ν 

επαλαπαηξηζκφο ηνπ δελ εμππεξεηεί ην ζπκθέξνλ ηνπ, κπνξεί λα 

δηαηάζζεη θάζε πξφζθνξν κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ κέρξη ηελ έθδν-

ζε απφθαζεο απφ ην Γηθαζηήξην, ζην νπνίν πξέπεη λα απεπζχλεηαη εληφο 

ηξηάληα εκεξψλ, γηα ην δηνξηζκφ Δπηηξφπνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηα άξζξα 1532, 1534 θαη 1592 Α.Κ. 

4. ηα ίδηα πξφζσπα δηαζθαιίδνληαη ηθαλέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, εθφζνλ 

δελ δηαζέηνπλ επαξθείο πφξνπο θαη εθφζνλ ην θξίλεη ν αξκφδηνο 

Δηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ. 

5. Οη αξκφδηεο εηζαγγειηθέο, δηθαζηηθέο θαη αζηπλνκηθέο αξρέο 

θξνληίδνπλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα, γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζπκάησλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο, γηα ηελ παξνρή ζε απηά ππεξεζηψλ κεηάθξαζεο θαη 

δηεξκελείαο φηαλ αγλννχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα, γηα ηελ ελεκέξσζε 

ηνπο ζρεηηθά κε ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ηνπο θαη κε ηηο ππεξεζίεο πνπ 

ηνπο παξέρνληαη, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή θάζε αλαγθαίαο λνκηθήο 

βνήζεηαο. 

6. Ζ εμέηαζε ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ζχκθσλα 

κε ην παξφλ άξζξν, γίλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα, κε ηελ επηθχιαμε ιφγσλ 

δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 

ηνπ λ.3386/05. Δάλ θξίλεηαη ζθφπηκε ε παξάηαζε ηεο δηακνλήο ηνπ ελ 

ιφγσ πξνζψπνπ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, πξνο δηεπθφιπλζε ηεο 

δηελεξγνχκελεο έξεπλαο ή ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, ε αλσηέξσ άδεηα 

δηακνλήο αλαλεψλεηαη θάζε θνξά γηα ηζφρξνλν δηάζηεκα.  
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7. Ζ άδεηα δηακνλήο δελ αλαλεψλεηαη ή αλαθαιείηαη εθφζνλ ζπληξέρεη 

κία απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α. Δάλ ν δηθαηνχρνο επαλαζπλδέζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ ελεξγψο θαη εθνπζίσο 

κε ηνπο εηθαδφκελνπο δξάζηεο ησλ πξάμεσλ πνπ έρεη θαηαγγείιεη. 

β. Δάλ ε αξκφδηα Αξρή θξίλεη φηη ε ζπλεξγαζία ή ε θαηαγγειία ηνπ 

ζχκαηνο είλαη δφιηα ή θαηαρξεζηηθή ή φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκφζηαο 

ηάμεο θαη αζθάιεηαο. 

γ. ηαλ ε πνηληθή δηαδηθαζία γηα ηα εγθιήκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ γ' ηεο 

παξαγξάθνπ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ παξφληνο έρεη πεξαησζεί 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 43 ή 47 Κ.Π.Γ. ή 

έρεη εθδνζεί ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, κε ηελ νπνία πεξαηψλεηαη 

ε ζρεηηθή δηαδηθαζία 

 

 

Άξζξν 90 

Δπηζεσξήζεηο 

(εθαξκνγή άξζξσλ 14, 15 θαη 16 ηεο Οδεγίαο) 

 

1. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3996/2011 (Α΄170) 

πξνζηίζεληαη πεξηπηψζεηο ηε, ηζ θαη θ σο εμήο:  

 

«ηε) ηεξεί πιήξεο κεηξψν ησλ εξγνδνηψλ θαηά ησλ νπνίσλ έρεη 

επηβιεζεί δηνηθεηηθή θχξσζε γηα παξάβαζε ηεο απαγφξεπζεο ηεο 

απαζρφιεζεο παξάλνκα δηακελφλησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, ζην νπνίν 

αλαγξάθεηαη θάζε κεηαβνιή απηήο, ζπλέπεηα δηθαζηηθήο απφθαζεο, θαη 

εθδίδεη κεηά απφ αίηεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ πνπ έρεη εηδηθφ έλλνκν 

ζπκθέξνλ ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 

ηζ) δηελεξγεί ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο επηζεσξήζεηο θαηά ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηά παληφο εξγνδφηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
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πνπ ην δηέπνπλ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε απαζρφιεζε παξάλνκα 

δηακελφλησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, κε βάζε θπξίσο αλάιπζε θηλδχλνπ. 

θ) θνηλνπνηεί ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηηο 

επηζεσξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην πξνεγνχκελν έηνο θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο, ηφζν ζε απφιπηνπο αξηζκνχο φζν θαη ζε πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ θάζε θιάδνπ». 

 

2. Ο Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο: 

α) θνηλνπνηεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξηλ απφ ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ θάζε 

έηνπο ηηο επηζεσξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε θ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 3996/2011. 

β) απνζηέιιεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία 

απαηηείηαη γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο έθζεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο Οδεγίαο θαη πνπ ππνβάιιεη ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ην αξγφηεξν κέρξη 

20-7-2014 θαη αλά ηξία έηε κεηά ηελ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. ηηο 

πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη ν αξηζκφο θαη ηα απνηειέζκαηά ησλ 

επηζεσξήζεσλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο ηε, ηζ θαη θ΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3996/2011 (Α΄170), ηα κέηξα πνπ 

ειήθζεζαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 83 θαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηα 

ιεθζέληα κέηξα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 81 θαη 87.  

 

ΜΔΡΟ Γ’ 

Λνηπέο Γηαηάμεηο 

Οδεγία 2009/52/ΔΚ θαη εζληθφ δίθαην 

 

Άξζξν 91 

1. Δηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο εξγνδνηψλ πνπ πξφθεηηαη λα απαζρνιήζνπλ 

πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ, πνπ θαηέρνπλ έγθπξε άδεηα δηακνλήο ή άιιν 
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έγθπξν ηίηιν δηακνλήο, θαη πξνβιέπνληαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία, 

εμαθνινπζνχλ, πέξαλ ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 80 ηνπ παξφληνο, λα 

ηζρχνπλ. 

2. Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγνδνηψλ, πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 80, αζθείηαη απφ ην ψκα 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ην 

δηέπνπλ. 

3. α) Τθηζηάκελεο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, πνπ πξνβιέπνπλ ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ απφ άιιεο αξκφδηεο Αξρέο, ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε 

ππνρξεψζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 80, 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

β) Κάζε αξκφδηα Αξρή, πνπ ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία δηελεξγεί 

ειέγρνπο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α) ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη 

δηαπηζηψλεη ηε κε ηήξεζε ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

80, ζπληάζζεη δηαπηζησηηθή πξάμε ειέγρνπ, ηελ νπνία θαη θνηλνπνηεί 

ακειιεηί ζην .ΔΠ.Δ. 

γ) Ζ δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο πεξίπησζεο β) ηεο παξαγξάθνπ απηήο είλαη 

δεζκεπηηθή γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ .ΔΠ.Δ, ηα νπνία ππνρξενχληαη 

άλεπ εηέξνπ θαη κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο 

λα επηβάινπλ ζηνλ παξαβάηε εξγνδφηε ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη εθφζνλ ζπληξέρεη κηα εθ ησλ 

πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ παξφληνο, ππνβάινπλ κελπηήξηα 

αλαθνξά ζηηο αξκφδηεο εηζαγγειηθέο Αξρέο. Μέζα ζε πξνζεζκία είθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο δηαπηζησηηθήο πξάμεο ηεο πεξίπησζεο β) 

ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ην .ΔΠ.Δ θνηλνπνηεί ζηελ αξκφδηα Αξρή, πνπ 

δηαπίζησζε αξρηθά ηελ παξάβαζε ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, 

ηελ απφθαζε επηβνιήο θπξψζεσλ. 

4. Με θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
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κπνξεί λα απμάλεηαη ν ρξφλνο δηαηήξεζεο ησλ αληηγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 80, 

θαζψο θαη λα θαζνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο ελεκέξσζεο ησλ 

αξκφδησλ Αξρψλ γηα ηελ πξφζιεςε θαη ηελ έλαξμε ηεο απαζρφιεζεο ζε 

θάζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο ελεκέξσζεο. Με ηελ ίδηα θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε κπνξνχλ λα πξνζδηνξίδνληαη ή λα επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη 

θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο Αξρέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε γ’ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 80. 

 

Άξζξν 92 

1. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο β’ θαη γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 80 επηβάιινληαη 

ζηνλ εξγνδφηε νη ρξεκαηηθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία 

πνπ δηέπεη ην ειεγθηηθφ φξγαλν. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν έιεγρνο 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ .ΔΠ.Δ θαηά δέζκηα 

αξκνδηφηεηα απηνχ, επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή θχξσζε πεληαθνζίσλ (500) 

επξψ γηα θάζε κηα ππνρξέσζε πνπ δελ έρεη ηεξεζεί. 

2. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ εηδηθφηεξσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

εξγνδφηε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ ζα επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε 

απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

 

 

Άξζξν 93 

Κακία θχξσζε ή κέηξν δελ επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 82 θαη 87 

ρσξίο πξνεγνχκελε θιήηεπζε ηνπ εξγνδφηε πξνο παξνρή εμεγήζεσλ. Ζ 

θιήζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) πιήξεηο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο αθξφαζεο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη 
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νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2690/1999 

(Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο) (Α’ 45). Καηά ηεο απφθαζεο κε ηελ 

νπνία επηβάιιεηαη ε δηνηθεηηθή θχξσζε, ρσξεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ 

αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ. 

 

Άξζξν 94 

Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο Κ.Τ.Α πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

άξζξνπ 91, σο Αξκφδηεο Αξρέο ελεκέξσζεο γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 

νξίδνληαη ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) ή ε Αζηπλνκία ή ν 

Γήκνο πνπ βξίζθνληαη πιεζηέζηεξα ζηελ θαηνηθία ηνπ εξγνδφηε.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΓ’ 

 

Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 

2007/30/ΔΚ/20.7.2007 κε ζθνπφ ηελ απινχζηεπζε θαη ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ησλ εθζέζεσλ εθαξκνγήο νδεγηψλ ειάρηζησλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία. 

 

Άξζξν 95 

θνπφο-Αληηθείκελν 

θνπφο ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο νδεγίαο 2007/30/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, «ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 89/391/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ησλ εηδηθψλ νδεγηψλ ηεο θαζψο θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ 83/477/ΔΟΚ, 91/383/ΔΟΚ, 92/29/ΔΟΚ θαη 94/33/ΔΚ, κε 
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ζθνπφ ηελ απινχζηεπζε θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ εθζέζεσλ 

εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ απηψλ». 

 

Άξζξν 96  

(άξζξν 1 νδεγίαο) 

Έθζεζε εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 89/391/ΔΟΚ θαη ησλ εηδηθψλ 

νδεγηψλ ηεο 

 

1. Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ππνβάιιεη αλά 

πεληαεηία ζηελ Δπηηξνπή κηα εληαία έθζεζε εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 

- πιαίζην 89/391/ΔΟΚ  (λ. 3850/2010, Α’ 84) θαζψο θαη ησλ 

εηδηθψλ νδεγηψλ ηεο θαη αλαθέξεη ηελ άπνςε ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ. Ζ έθζεζε ζα πεξηέρεη αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ δηαθφξσλ νδεγηψλ 

θαη, εθφζνλ απαηηείηαη θαη απηά πθίζηαληαη, ζα παξέρεη ζηνηρεία κε 

αλάιπζε αλά θχιν. 

2.  Ζ δνκή ηεο έθζεζεο απηήο, θαζψο θαη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα 

πξνζδηνξίδεη ην πεξηερφκελφ ηεο, θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα ηελ αζθάιεηα θαη 

ηελ πγεία ζην ρψξν εξγαζίαο. 

3. Ζ έθζεζε πεξηιακβάλεη έλα γεληθφ κέξνο ην νπνίν θαιχπηεη ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε ηηο αξρέο 

θαη ηηο πηπρέο πνπ είλαη θνηλέο ζε φιεο ηηο νδεγίεο πνπ παξαηίζεληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1. 

4. Σν γεληθφ κέξνο ζπκπιεξψλεηαη κε εηδηθά θεθάιαηα ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ ηδηαίηεξσλ πηπρψλ θάζε νδεγίαο, κε ηε ζπκπεξίιεςε 

εηδηθψλ δεηθηψλ, φηαλ ππάξρνπλ. 

5.  Ζ δνκή ηεο έθζεζεο, καδί κε ην πξναλαθεξζέλ εξσηεκαηνιφγην, 

ππνβάιιεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζηελ Διιάδα έμη ηνπιάρηζηνλ κήλεο 
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πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεη ε έθζεζε. Ζ έθζεζε 

δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπηηξνπή εληφο δψδεθα κελψλ απφ ην ηέινο ηεο 

πεληαεηνχο πεξηφδνπ ηελ νπνία θαιχπηεη. 

6. Ζ πξψηε έθζεζε θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 2007 έσο θαη 2012. 

Άξζξν 97 

(άξζξν 2 νδεγίαο) 

Έθζεζε εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ 83/477/ΔΟΚ, 91/383/ΔΟΚ, 

92/29/ΔΟΚ, 94/33/ΔΚ 

 

Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ππνβάιιεη αλά 

πεληαεηία ζηελ Δπηηξνπή έθζεζε εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ 83/477/ΔΟΚ, 

91/383ΔΟΚ, 92/29/ΔΟΚ, 94/33/ΔΚ [ελαξκνληζκέλεο αληίζηνηρα κε ηα 

π.δ. 70α/88 (Α’ 31), λ. 3850/2010 (Α’ 84) , π.δ. 376/95 (Α’ 206) θαη 

62/98 (Α’ 67)] ππφ κνξθή εηδηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εληαίαο έθζεζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 96 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ε νπνία ρξεζηκεχεη 

σο βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε απφ ηελ Δπηηξνπή. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΔ’ 

ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ 

ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΔΤΡΔΔΧ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Μέξνο Α’ 

Ηδησηηθά Γξαθεία Δπξέζεσο Δξγαζίαο 

 

Άξζξν 98 

Αληηθείκελν Ηδησηηθψλ Γξαθείσλ Δπξέζεσο Δξγαζίαο 
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1. Σν απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ησλ Ηδησηηθψλ Γξαθείσλ Δπξέζεσο 

Δξγαζίαο (ζην εμήο Η.Γ.Δ.Δ) θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο ζπλίζηαηαη 

ζηε κεζνιάβεζε γηα ζχλαςε ζπκβάζεσλ εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κεηαμχ 

εξγνδνηψλ θαη αλαδεηνχλησλ εξγαζία εκεδαπψλ ή πνιηηψλ θξάηνπο 

κέινπο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή λνκίκσο δηακελφλησλ ζηελ Διιάδα 

πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ζπγθεθξηκέλεο 

εηδηθφηεηεο δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο δηαθνξεηηθφο 

ηξφπνο πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε.    

2. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα κπνξνχλ λα αζθνχλ θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο, πέξαλ ηεο κεζνιάβεζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο 

νη δξαζηεξηφηεηεο ζα αζθνχληαη εθηφο ηνπ ρψξνπ πνπ ζα ιεηηνπξγεί ην 

Η.Γ.Δ.Δ. 

3. Σα Η.Γ.Δ.Δ. πξέπεη λα παξέρνπλ ζηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηνλ νπνίν 

κεζνιαβνχλ ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο:   

α) λα ηνπ παξέρνπλ θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηελ εμεχξεζε ζέζεο 

εξγαζίαο αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ  

β) λα ηνπ παξέρνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ην αληηθείκελν ηεο 

εξγαζίαο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζεη, θαζψο θαη γηα ηα πξνζφληα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ 

γ) λα αμηνινγνχλ ηα πξνζφληα ηνπ θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ, κέζσ 

πξαγκαηνπνίεζεο πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ 

δ) λα ηνπ παξέρνπλ πιήξε θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ην αθξηβέο 

πεξηερφκελν θαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ ζχλαςε ηεο νπνίαο 

κεζνιάβεζαλ. 

4. H ηνπνζέηεζε ζε ζέζε εξγαζίαο κέζσ Η.Γ.Δ.Δ. γίλεηαη ρσξίο 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ ηνπνζεηνχκελνπ ζε απηήλ. 

 

Άξζξν 99 

χζηαζε Ηδησηηθψλ Γξαθείσλ Δπξέζεσο Δξγαζίαο 
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1. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα κπνξνχλ λα ζπζηήλνπλ Ηδησηηθά Γξαθεία 

Δπξέζεσο Δξγαζίαο (Η.Γ.Δ.Δ.) θαη ππνθαηαζηήκαηά ηνπο. 

2. Γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο/επαγγέικαηνο ηεο κεζνιάβεζεο 

Η.Γ.Δ.Δ., απαηηείηαη αλαγγειία έλαξμεο άζθεζήο ηεο/ηνπ, ε νπνία 

ππνβάιιεηαη ζηε Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη  ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πηζηνπνίεζε ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Η.Γ.Δ.Δ. Ζ σο άλσ 

Αξρή δχλαηαη, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ιήςε ηεο αλαγγειίαο, λα 

απαγνξεχζεη ηελ άζθεζε ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο-επαγγέικαηνο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπγθεληξψλνληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο πξνο 

ηνχην ή δελ πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ηνπο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία.  

Ζ άζθεζε ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε 

δηαξθή ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ παξφληνο θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη 

απεξηφξηζηα αλαθιεηή.  

3. Ζ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο Η.Γ.Δ.Δ. θαη ππνθαηαζηήκαηφο ηνπ, δελ 

κπνξεί λα εθρσξεζεί ζε άιιν  θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. 

 

 Άξζξν 100 

Γηεπζπληήο Η.Γ.Δ.Δ 

1. Σν Η.Γ.Δ.Δ. πξέπεη λα έρεη δηεπζπληή, ν νπνίνο  ζηελ πεξίπησζε 

θπζηθνχ πξνζψπνπ κπνξεί λα είλαη ν ηδηνθηήηεο απηνχ, ζηε δε 

πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα αλσηέξσ 

πξφζσπα δελ ζπγθεληξψλνπλ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο, ην Η.Γ.Δ.Δ. 

νθείιεη λα πξνζιάβεη δηεπζπληή κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

ανξίζηνπ ρξφλνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. Ζ 
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δηάξθεηα ηεο εκεξήζηαο εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη θαλνληθή (πιήξεο) ή 

κηθξφηεξεο δηάξθεηαο (κεξηθή απαζρφιεζε). 

 

2. Ο δηεπζπληήο ηνπ Η.Γ.Δ.Δ. πξέπεη: 

α. είηε λα είλαη θάηνρνο πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εκεδαπήο ή 

κε αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν ηίηιν αιινδαπήο ηεο θνηλσληνινγίαο, 

ςπρνινγίαο, θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ, νηθνλνκηθψλ ζπνπδψλ, λνκηθψλ 

ζπνπδψλ, πνιηηηθήο επηζηήκεο, δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ή λα 

είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζηα πξναλαθεξφκελα αληηθείκελα, 

είηε  

β. λα είλαη θάηνρνο πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εκεδαπήο ή κε 

αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν ηίηιν αιινδαπήο, νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ, 

αιιά λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε ηεηξαεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ζηνηρεία 

i), ii) θαη iii) ηεο ππνπεξίπησζεο ββ) ηεο πεξίπησζεο γ) ηεο παξαγξάθνπ 

2 ηνπ άξζξνπ 101.  

3.  Οη κεζνιαβήζεηο δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ην δηεπζπληή ηνπ 

Η.Γ.Δ.Δ.  

 

 

Άξζξν 101 

Όξνη, πξνυπνζέζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά 

1. Οη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζην θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη αλαγγειία έλαξμεο αζθήζεσο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο-επαγγέικαηνο Η.Γ.Δ.Δ. είλαη νη εμήο: 

α) Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ αλαγγειία έλαξμεο ηεο σο 

άλσ δξαζηεξηφηεηαο, πξέπεη λα είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή  πνιίηεο  

θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή  ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή νκνγελήο πνπ  δηακέλεη λφκηκα ζηελ Διιάδα.   
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Δάλ ε αλαγγειία έλαξμεο ππνβάιιεηαη απφ λνκηθφ πξφζσπν, απηφ πξέπεη 

λα έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο θξάηνπο κέινπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ θαη λα έρεη 

ηελ θαηαζηαηηθή ηνπ έδξα, ηελ θεληξηθή ηνπ δηνίθεζε ή ηελ θχξηα 

εγθαηάζηαζή ηνπ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ.    

β) Σν θπζηθφ πξφζσπν ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

πνπ ππνβάιιεη ηελ αλαγγειία έλαξμεο ηεο  δξαζηεξηφηεηαο  Η.Γ.Δ.Δ.  δελ 

πξέπεη λα έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα αλζξσπνθηνλία εθ 

πξνζέζεσο, απάηε, ππεμαίξεζε, θινπή, πιαζηνγξαθία, ζσκαηεκπνξία, 

ιαζξεκπνξία ή γηα έγθιεκα θαηά ησλ εζψλ, παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ 

γηα λαξθσηηθά, αζθαιηζηηθά αδηθήκαηα (Α.Ν. 86/1967, Α’ 136) θαη 

θνξνινγηθά αδηθήκαηα (Ν. 2523/1997, Α’ 179). 

2. Σα ελδηαθεξφκελα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ππνβάιινπλ ζηε 

Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο, αλαγγειία έλαξμεο αζθήζεσο ηεο δξαζηεξηφηεηαο-

επαγγέικαηνο Η.Γ.Δ.Δ, ζπλνδεπφκελε απφ θάθειν πνπ πεξηέρεη ζε δπν 

αληίηππα ηα αθφινπζα: 

α) Χο πξνο ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

αα) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Οηθνλνκηθήο Δθνξίαο γηα  έλαξμε 

επηηεδεχκαηνο 

ββ) Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο 

γγ) Πηζηνπνηεηηθφ Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο   

δδ) ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, πξέπεη λα θαηαηίζεηαη 

επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ κε ηηο ηπρφλ 

ηξνπνπνηήζεηο 

εε) Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο γηα ην θπζηθφ 

πξφζσπν ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ 
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ππνβάιιεη ηελ αλαγγειία έλαξμεο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο- 

επαγγέικαηνο ηνπ Η.Γ.Δ.Δ. 

ζηζη) ε πεξίπησζε πνπ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν αζθεί ηε  

δξαζηεξηφηεηα ηεο κεζνιάβεζεο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, επηζπκεί ηε ιεηηνπξγία  ππνθαηαζηήκαηνο Η.Γ.Δ.Δ ζηελ Διιάδα, 

πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηε Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ή λα απνζηείιεη ζην Δληαίν Κέληξν 

Δμππεξέηεζεο, πιένλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 101 

θαη 102 ηνπ παξφληνο, ηε ρνξεγεζείζα άδεηα ή  βεβαίσζε απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ή θνξέα, ζπλνδεπφκελε απφ ηελ επίζεκε κεηάθξαζή 

ηεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη απηφ αζθεί 

λφκηκα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ζε απηφ ην θξάηνο κέινο. 

β) Χο πξνο ηελ θηηξηαθή ππνδνκή  

Σν Η.Γ.Δ.Δ. πξέπεη λα δηαζέηεη απηφλνκν επαγγεικαηηθφ ρψξν (ηδηφθηεην 

ή κηζζσκέλν) ηνπιάρηζηνλ 75 η.κ. ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο 

κε ην Π.Γ. 16/1996 (Α' 10) θαη ζα πεξηιακβάλεη έλα ρσξηζηφ ρψξν 

θαηάιιεια εμνπιηζκέλν φπνπ ζα εθηεινχληαη φιεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεζνιάβεζεο θαη έλα ρψξν ππνδνρήο. 

Ζ χπαξμε ησλ αλσηέξσ πξνδηαγξαθψλ απνδεηθλχεηαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε: 

αα) ζρεδηαγξάκκαηνο ηνπ θηηξίνπ (ππνγεγξακκέλν απφ κεραληθφ) φπνπ 

αλαγξάθεηαη ην εκβαδφλ ησλ ρψξσλ θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο  θαη 

απεηθνλίδεηαη ν ρσξηζηφο ρψξνο φπνπ ζα εθηεινχληαη φιεο νη ιεηηνπξγίεο 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε κεζνιάβεζε, 

ββ) πηζηνπνηεηηθνχ ππξαζθάιεηαο θαη 

γγ) ηίηινπ ηδηνθηεζίαο ή κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. 

γ) Χο πξνο ην δηεπζπληή ηνπ Η.Γ.Δ.Δ. 

αα) επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ησλ πεξηπηψζεσλ α ή β ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ παξφληνο 
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ββ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8, ηνπ Ν. 1599/1986 (Α’ 75) θαη ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ Ν. 2690/1999 (Α’ 45) ηνπ Γηεπζπληή 

ηνπ Η.Γ.Δ.Δ. ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ θαη 

ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ηεο 

ηεηξαεηνχο εκπεηξίαο ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

100:  

i) επηθπξσκέλα απνδεηθηηθά ηεο απαηηνχκελεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 

γηα ηνλ Γηεπζπληή (πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο 

εξγνδνηψλ- επηρεηξήζεσλ, βεβαίσζε θχξηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ή 

επηθπξσκέλε θσηνηππία ησλ δειηίσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ή ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πεξηνδηθψλ Γειψζεσλ (ΑΠΓ) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο βεβαηψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, βεβαίσζε απφ ηελ νηθεία 

Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ή απφζπαζκα ζεσξεκέλνπ Πίλαθα Πξνζσπηθνχ 

απ΄ απηήλ ή αλαγγειία πξφζιεςεο ζηνλ ΟΑΔΓ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ρνξήγεζαλ ηελ βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο).  

ii) βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ή θσηνηππία ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

βηβιηάξηνπ θαη έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν Γηεπζπληήο ηνπ Η.Γ.Δ.Δ. δελ απαζρνιήζεθε θαηά ην 

παξειζφλ κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

iii) ή θάζε άιιν ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ  απφ ην θξάηνο  εγθαηάζηαζεο 

ηνπ Η.Γ.Δ.Δ.  

γγ) αλαγγειία πξφζιεςεο απφ ηνλ ΟΑΔΓ θαη ζεσξεκέλε θαηάζηαζε 

πξνζσπηθνχ θαη σξψλ εξγαζίαο απφ ηελ νηθεία Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, 

κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ νπνίσλ απνδεηθλχεηαη ε πξφζιεςε ηνπ 

δηεπζπληή ηνπ Η.Γ.Δ.Δ ζηελ πεξίπησζε ηνπ εδ. β’  ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

100 ηνπ παξφληνο. 

δ) Χο πξνο ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ 

αα) Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή εθνδηαζκέλν κε θαηάιιειν Λνγηζκηθφ 

έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξνρή ζηαηηζηηθψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ γηα 
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ην ζχλνιν θαη ηε δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηε ζχλαςε ησλ νπνίσλ  

έρνπλ κεζνιαβήζεη 

ββ) Φσηνηππηθφ κεράλεκα  

γγ) πζθεπή ηειενκνηνηππίαο (FAX). 

 

Άξζξν 102 

Τπνθαηαζηήκαηα ησλ Η.Γ.Δ.Δ. 

1. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία αζθνχλ λνκίκσο ηε 

δξαζηεξηφηεηα- επάγγεικα Η.Γ.Δ.Δ. ζηε ρψξα καο ή ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρνληαο θχξηα εγθαηάζηαζε ζε 

απηφ, κπνξνχλ λα θάλνπλ αλαγγειία έλαξμεο αζθήζεσο ηεο ελ ιφγσ 

δξαζηεξηφηεηαο-επαγγέικαηνο γηα έλα  ή πεξηζζφηεξα  ππνθαηαζηήκαηα 

απηψλ. Γηα θάζε ππνθαηάζηεκα απαηηείηαη μερσξηζηή αλαγγειία έλαξμεο 

άζθεζεο ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο-επαγγέικαηνο.  

2. Γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο/επαγγέικαηνο απφ ππνθαηάζηεκα 

Η.Γ.Δ.Δ. πξέπεη λα πιεξνχληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη λα 

πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 100 θαη 101 

ηνπ παξφληνο. Μφλε εμαίξεζε απνηειεί ην εκβαδφλ απηψλ, ην νπνίν 

νξίδεηαη ζηα 40 η.κ.  

 

Άξζξν 103 

Γηαδηθαζία γηα ηελ έλαξμε  άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο-

επαγγέικαηνο Η.Γ.Δ.Δ. γηα ηελ θεληξηθή δνκή θαη ηα  

ππνθαηαζηήκαηα 

 

1. ια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ παξαηίζεληαη ζην άξζξν 101 

ηνπ παξφληνο θαη θαηαηίζεληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, καδί κε ηελ 

αλαγγειία ελάξμεσο αζθήζεσο ηεο δξαζηεξηφηεηαο –επαγγέικαηνο 

Η.Γ.Δ.Δ θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ή ππνθαηαζηήκαηνο, απνζηέιινληαη ζηε 
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Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο είηε απεπζείαο είηε κέζσ ησλ Δληαίσλ Κέληξσλ 

Δμππεξέηεζεο.   

2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία απνζηέιιεη βεβαίσζε παξαιαβήο ζην 

ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζηελ νπνία ζε πεξίπησζε πνπ 

ν θάθεινο είλαη πιήξεο αλαγξάθεηαη ε πξνζεζκία απάληεζεο θαη ηα 

κέζα έλλνκεο πξνζηαζίαο. Αλ ν θάθεινο δελ είλαη πιήξεο, ν αηηψλ  

ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο κε ηελ απνζηνιή ζπζηεκέλεο αιιεινγξαθίαο 

γηα ηελ αλάγθε ππνβνιήο ζπκπιεξσκαηηθψλ εγγξάθσλ.  

Δηδηθφηεξα : α. ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαγγειία έλαξμεο άζθεζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο/επαγγέικαηνο ζπλνδεπφκελε απφ ην θάθειν κε ηα 

λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιιεηαη ζηε Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο, ε 

πξνζεζκία ησλ ηξηψλ κελψλ, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο νπνίαο ε σο άλσ 

δξαζηεξηφηεηα-επάγγεικα αζθείηαη ειεπζέξσο εθφζνλ δελ ππάξρεη 

απαγφξεπζε άζθεζεο ηεο/ηνπ απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή, αξρίδεη 

απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν θάθεινο θαζίζηαηαη πιήξεο.  β. ηαλ ε 

αλαγγειία έλαξμεο άζθεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο 

ππνβάιιεηαη ζε Δληαίν Κέληξν Δμππεξέηεζεο, ε ηξίκελε πξνζεζκία 

αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε αλαγγειία γλσζηνπνηήζεθε ζην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη έιαβε αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλνδεχσλ απηή θάθεινο κε ηα 

δηθαηνινγεηηθά είλαη πιήξεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε ηξίκελε 

πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν θάθεινο θαζίζηαηαη 

πιήξεο. 

3. Δάλ ν θάθεινο είλαη πιήξεο, πξνσζείηαη γηα επηηφπην έιεγρν θαη  

πηζηνπνίεζε ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ. Ο επηηφπηνο 

έιεγρνο αλαηίζεηαη ζε ηξηκειείο Δπηηξνπέο πνπ απαξηίδνληαη απφ 

ππαιιήινπο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.), έλαο εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη επηζεσξεηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ εξγαζία. θνπφο 



 130 

ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ είλαη ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ.  

Καηά ηνλ επηηφπην έιεγρν, πξέπεη λα παξίζηαηαη ν δηεπζπληήο ηνπ 

Η.Γ.Δ.Δ. ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο απηνχ.  

4. Ζ ηξηκειήο Δπηηξνπή, χζηεξα απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ επηηφπηνπ 

ειέγρνπ, ππνβάιιεη ζηε Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζπκπιεξσκέλν ην έληππν ειέγρνπ 

θαη πηζηνπνίεζεο ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ.  

5. Ζ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο  ησλ Η.Γ.Δ.Δ θαη ησλ ππνθαηαζηεκάηψλ 

ηνπο πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή παξαβφινπ 147 επξψ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ,  ην νπνίν εηζπξάηηεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία σο Γεκφζην έζνδν θαη θαηαηίζεηαη ζηε Γηεχζπλζε 

Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ηξίκελεο πξνζεζκίαο απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο θαη εθφζνλ ελ ησ κεηαμχ δελ ππάξρεη απαγφξεπζε άζθεζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή.  

 6. ηαλ δελ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο-επαγγέικαηνο ηνπ Η.Γ.Δ.Δ. εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κε ηελ νπνία απαγνξεχεηαη ε άζθεζε ηεο σο 

άλσ δξαζηεξηφηεηαο-επαγγέικαηνο. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο,  ρσξεί, 

άζθεζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ελδηθνθαλνχο  πξνζθπγήο εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

απφθαζεο, ελψπηνλ Δηδηθήο Δπηηξνπήο Ηδησηηθψλ Τπεξεζηψλ 

Απαζρφιεζεο ε νπνία ζπζηήλεηαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Ζ πξνζεζκία άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο 

θαη ε άζθεζε απηήο δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο. 

Ζ ζχλζεζε θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο 

ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 
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Αζθάιηζεο ελψ κε ηελ ίδηα απφθαζε δχλαληαη λα δνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή 

θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο. 

 

 Άξζξν 104 

Τπνρξεψζεηο ησλ Η.Γ.Δ.Δ. θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο 

1. Σα Η.Γ.Δ.Δ. θαη ηα ππνθαηαζηήκαηά ηνπο είλαη ππνρξεσκέλα γηα ηε 

δηαξθή ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, φπσο 

ηίζεληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.    

2. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηε ιεηηνπξγία Η.Γ.Δ.Δ., αλαθνξηθά κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, πξέπεη λα αλαθνηλψλεηαη 

ζηε Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο κέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο απφ ηελ αιιαγή.  

Δηδηθά, αλ κεηαβιεζεί ε έδξα ηνπ Η.Γ.Δ.Δ. ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο απηνχ  

εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία γηα έλαξμε ηεο άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο-

επαγγέικαηνο Η.Γ.Δ.Δ. ηνπ άξζξνπ 101. 

3. ηαλ κε ηελ κεηαβνιή δελ ζπληξέρνπλ πιένλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο  

ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Η.Γ.Δ.Δ. εθδίδεηαη, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ 

ηελ αλαθνίλσζε ηεο κεηαβνιήο, απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο κε ηελ νπνία απαγνξεχεηαη ε άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ Η.Γ.Δ.Δ., αθνχ πξνεγνπκέλσο θιεζεί ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ 

Η.Γ.Δ.Δ. λα παξάζρεη έγγξαθεο εμεγήζεηο εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ 

πξφζθιεζε ηνπ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν λφκηκνο εθπξφζσπνο 

ηνπ Η.Γ.Δ.Δ. πξνβεί ζε απνθαηάζηαζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ 

πξνυπνζέζεσλ πξν ηεο εθδφζεσο ηεο αλαθεξφκελεο ζην πξνεγνχκελν 

εδάθην απφθαζεο, ελεκεξψλεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο φηη θαη κεηά ηελ 

επειζνχζα κεηαβνιή ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

άζθεζε ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο-επαγγέικαηνο.   
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Καηά ηεο απφθαζεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ, ρσξεί άζθεζε απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν ελδηθνθαλνχο  πξνζθπγήο εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο ελψπηνλ ηεο 

Δηδηθήο Δπηηξνπήο Ηδησηηθψλ Τπεξεζηψλ Απαζρφιεζεο. Ζ πξνζεζκία 

άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζε απηήο δελ αλαζηέιινπλ 

ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο. 

4. Σα Η.Γ.Δ.Δ.  πνπ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη ηα 

ππνθαηαζηήκαηά ηνπο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ζηελ νηθεία 

Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, θαηά ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ κελφο Ηνπιίνπ 

θαη ηνπ κελφο Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο γηα ηε ζχλαςε ησλ νπνίσλ κεζνιάβεζαλ ην 

πξνεγνχκελν εμάκελν.  

5. Σα Η.Γ.Δ.Δ.  πνπ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη ηα 

ππνθαηαζηήκαηά ηνπο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε:  

α) λα παξέρνπλ ζηε Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαηά ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ κελφο 

Ηνπιίνπ θαη ηνπ κελφο Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο, έθζεζε δξαζηεξηφηεηαο ε 

νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο γηα ηηο νπνίεο κεζνιάβεζαλ ην πξνεγνχκελν εμάκελν, ηηο 

εηδηθφηεηεο πνπ απηέο αθνξνχζαλ, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην θχιν θαη 

ηελ ειηθία ησλ ηνπνζεηεζέλησλ, θαζψο θαη ην εάλ απηνί ήηαλ ήδε 

εξγαδφκελνη ή άλεξγνη πξηλ ηε κεζνιάβεζε ηνπ Η.Γ.Δ.Δ.  

β) λα ηεξνχλ γηα ηνπο πνιίηεο ρσξψλ εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνπο 

νπνίνπο κεζνιάβεζαλ γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο ζε εξγαζία, ζε θσηνηππία:  

αα) ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην ή ηζνδχλακν έγγξαθν  

ββ) έγγξαθν βάζεη ηνπ νπνίνπ επηηξέπεηαη ε εμαξηεκέλε εξγαζία ηνπο 

ζηε ρψξα (π.ρ. άδεηα δηακνλήο γηα εμεξηεκέλε εξγαζία, βεβαίσζε ηχπνπ 

Α΄, ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3386/2005 (Α’ 212), εηδηθφ δειηίν ηαπηφηεηαο 
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νκνγελνχο, άδεηα εξγαζίαο αηηνχληνο άζπιν, άδεηα εξγαζίαο πξφζθπγα 

θιπ.) 

γγ) ηε ζχκβαζε εξγαζίαο  

6. Σα Η.Γ.Δ.Δ. έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ ΟΑΔΓ θαη 

ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (Δ.Η.Δ.Α.Γ.).  

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ην πεξηερφκελν, ε δηαδηθαζία θαη 

θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα πνπ αθνξά ζηελ ελ ιφγσ ζπλεξγαζία. 

 

Άξζξν 105 

Έιεγρνο ησλ ΗΓEΔ 

 

Αξκφδηα αξρή γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ 

γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Η.Γ.Δ.Δ. είλαη ην ψκα 

Δπηζεψξεζεο  Δξγαζίαο θαζψο θαη θάζε άιιε αξκφδηα πξνο ηνχην Αξρή.  

 

Άξζξν 106 

Ύςνο θαη ηξφπνο θαηαβνιήο ηηκήκαηνο κεζνιάβεζεο 

Ο θαζνξηζκφο ηνπ ηηκήκαηνο κεζνιάβεζεο δηακνξθψλεηαη χζηεξα απφ 

ειεχζεξε ζπκθσλία ηνπ Η.Γ.Δ.Δ. θαη ηνπ εξγνδφηε πνπ πξνζιακβάλεη ηνλ 

εξγαδφκελν. 

 

Άξζξν 107 

Γηαζπλνξηαθή παξνρή ππεξεζηψλ ησλ Η.Γ.Δ.Δ. εληφο ηεο  Δ.Δ. 

Διεχζεξε Κπθινθνξία ησλ ππεξεζηψλ 

 

1.Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ζπζηήζεη Η.Γ.Δ.Δ.  θαη έρεη ηελ 

έδξα ηνπ  ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ 

θξάηνπο κέινπο απηνχ, κπνξεί λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνζσξηλά 
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θαη ζηελ Διιάδα είηε απφ ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν εδξεχεη είηε 

απνθηψληαο ζην έδαθνο ηεο Διιάδαο, ππνδνκή νξηζκέλεο κνξθήο ή 

είδνπο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο 

ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, έρεη ηελ ππνρξέσζε, πξνηνχ δξαζηεξηνπνηεζεί 

ζηελ Διιάδα, λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αξκφδηα Αξρή, ην θνξέα απφ ηνλ 

νπνίν ηνπ έρεη παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα άζθεζεο ηεο ελ ιφγσ 

δξαζηεξηφηεηαο, ην θνξέα απφ ηνλ νπνίν ειέγρεηαη θαζψο θαη λα 

αλαθέξεη φηη απνδέρεηαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο ρψξαο καο. Δπίζεο, 

ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αξκφδηα αξρή ηελ επηθείκελε 

άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ ζηελ επηθξάηεηα ηεο Διιάδαο, ηελ 

επσλπκία ηνπ, ηε δηεχζπλζε ζην θξάηνο-κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ ή ηεο 

ππνδνκήο πνπ ζα απνθηήζεη ζηελ Διιάδα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ 

θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα. Ζ σο 

άλσ γλσζηνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο 

πξνο ηελ αξκφδηα αξρή. 

2. Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη δεκφζηαο πγείαο, 

ε παξάιεηςε γλσζηνπνίεζεο επηθέξεη ηελ απαγφξεπζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ κεζνιάβεζεο γηα ζχλαςε ζπκβάζεσλ εμεξηεκέλεο εξγαζίαο 

φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 98 ηνπ παξφληνο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 108. 

 

 

Άξζξν 108 

Γηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο 

1. Γηνηθεηηθέο θπξψζεηο  

α) ηα Η.Γ.Δ.Δ θαη ηα ππνθαηαζηήκαηά ηνπο, πνπ ιεηηνπξγνχλ 

παξαλφκσο, επηβάιινληαη, κε αηηηνινγεκέλε πξάμε ηνπ αξκφδηνπ 

Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζή ηνπ γηα παξνρή 

εμεγήζεσλ νη εμήο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο: αα) πξφζηηκν χςνπο 5.000 
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επξψ γηα θάζε δηαπηζησζείζα παξάβαζε  ή/ θαη ββ) πξνζσξηλή δηαθνπή 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κέρξη έλα (1) κήλα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κπνξεί, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε 

εηζήγεζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ), λα ηνπο 

επηβιεζεί πξνζσξηλή δηαθνπή κεγαιχηεξε ηνπ ελφο (1) κελφο κέρξη θαη 

νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

β) ηα Η.Γ.Δ.Δ θαη ζηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπο, πνπ δελ ππνβάιινπλ 

εκπξνζέζκσο ηηο εθζέζεηο δξαζηεξηφηεηαο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ 104 ηνπ παξφληνο, επηβάιιεηαη κε αηηηνινγεκέλε πξάμε ηνπ 

αξκφδηνπ Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο θαη χζηεξα απφ πξφθιεζε ηνπ γηα 

παξνρή εμεγήζεσλ, πξφζηηκν χςνπο 2.000 επξψ γηα θάζε δηαπηζησζείζα 

παξάβαζε. 

γ) Ζ πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ θαηά ηα αλσηέξσ, θνηλνπνηείηαη κε 

απφδεημε ζηνλ παξαβάηε θαη ην πξφζηηκν απνηειεί έζνδν ηνπ Γεκνζίνπ. 

Καηά ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή 

νπζίαο κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, ελψπηνλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ.  

Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία, ε πξνζθπγή θνηλνπνηείηαη κε κέξηκλα ηνπ 

πξνζθεχγνληνο θαη κε πνηλή απαξαδέθηνπ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

.ΔΠ.Δ. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζε 

απηήο δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ. Ζ 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ .ΔΠ.Δ. βεβαηψλεη ην πνζφ ηνπ επηβιεζέληνο 

πξνζηίκνπ, ην νπνίν εηζπξάηηεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία (ΓΟΤ) σο δεκφζην έζνδν.  Γηα ηελ επηβνιή ησλ παξαπάλσ 

δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζπλεθηηκψληαη ε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο, ε 

ηπρφλ επαλαιακβαλφκελε κε ζπκκφξθσζε ζηηο ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ 

νξγάλσλ, νη παξφκνηεο παξαβάζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί 

θπξψζεηο ζην παξειζφλ θαη ν βαζκφο ππαηηηφηεηαο. Ζ εθηέιεζε ησλ 
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παξαπάλσ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο δηαθνπήο 

ιεηηνπξγίαο, γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή. 

δ) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 

πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα 

απμάλνληαη ηα πνζά ησλ πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν. 

 

 2. Πνηληθέο θπξψζεηο:  

πνηνο ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ή ιεηηνπξγεί Ηδησηηθφ Γξαθείν Δπξέζεσο 

Δξγαζίαο ή ππνθαηάζηεκά ηνπο :  

α. ρσξίο λα πξνβεί ζηελ πξνζήθνπζα αλαγγειία άζθεζεο ηεο ελ ιφγσ 

δξαζηεξηφηεηαο-επαγγέικαηνο ζηελ αξκφδηα πξνο ηνχην δηνηθεηηθή αξρή 

ή 

β. έρεη πξνβεί ζηελ αλαγγειία έλαξμεο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο- 

επαγγέικαηνο Η.Γ.Δ.Δ., αιιά είηε αζθεί ην επάγγεικα εληφο ηνπ ηξηκήλνπ 

πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ 

πξνυπνζέζεσλ, είηε ηνπ έρεη απαγνξεπζεί φκσο ε άζθεζε ηεο άζθεζεο 

δξαζηεξηφηεηαο Η.Γ.Δ.Δ. ιφγσ κε ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ 

πξνυπνζέζεσλ, είηε ιεηηνπξγεί θαηά παξάβαζε ησλ λνκίκσλ 

πξνυπνζέζεσλ,  

ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη δπν εηψλ θαη  κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

 

Άξζξν 109 

Γηαθνπή άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο/επαγγέικαηνο 

 

Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν αζθεί λνκίκσο ηε  

δξαζηεξηφηεηα/επάγγεικα ηνπ Η.Γ.Δ.Δ., ζε πεξίπησζε πνπ δηαθφςεη ηελ 

άζθεζε ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηε 

Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο.  
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Μέξνο Β’ 

Άιιεο δηαηάμεηο 

Άξζξν 110 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

1. Σα Ηδησηηθά Γξαθεία πκβνχισλ Δξγαζίαο (Η.Γ..Δ.) απφ ηεο 

δεκνζηεχζεσο ηνπ παξφληνο θαη εθεμήο ζα  απνθαινχληαη «Ηδησηηθά 

Γξαθεία Δπξέζεσο Δξγαζίαο» (Η.Γ.Δ.Δ.). Οη άδεηεο ιεηηνπξγίαο πνπ 

ρνξεγήζεθαλ έσο ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ηζρχνπλ σο έρνπλ.  

2.  Οη άδεηεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Η.Γ..Δ., γηα ηηο νπνίεο είηε είρε 

ππνβιεζεί απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο αίηεκα αλάθιεζεο ηνπο 

είηε είρε δηαπηζησζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο φηη ζπλέηξερε ιφγνο αλάθιεζεο 

ηνπο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ 3919/2011 (Α’ 32), 

αλαθαινχληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο.  

 

Άξζξν 111 

Σξνπνπνηνχκελεο δηαηάμεηο 

1.ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3996/2011 (Α’ 170) 

πξνζηίζεηαη πεξίπησζε θα.  σο εμήο: 

«θα. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Η.Γ.Δ.Δ». 

2. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3996/2011 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 

σο εμήο: 

«5. Δπηβάιιεη ζηα παξαλφκσο ιεηηνπξγνχληα Ηδησηηθά Γξαθεία 

Δπξέζεσο Δξγαζίαο (Η.Γ.Δ.Δ) θαη ππνθαηαζηήκαηά ηνπο ηηο δηνηθεηηθέο 

θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηα Η.Γ.Δ.Δ». 
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Άξζξν 112 

Καηαξγεηηθέο δηαηάμεηο 

1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη θάζε εηδηθή ή 

γεληθή δηάηαμε λφκσλ, δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ 

ξπζκίδνπλ ζέκαηα ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Ηδησηηθψλ Γξαθείσλ 

πκβνχισλ Δξγαζίαο, εθφζνλ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ.  

2. Σν άξζξν 12 ηνπ λ. 2874/2000 (Α’ 28 ) θαηαξγείηαη. 

3. Σν άξζξν 5 ηνπ λ.2639/1998 (Α ‘ 205) θαηαξγείηαη. 

4. Σν π.δ.  160/1999 (Α’ 157) θαηαξγείηαη. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΕ’ 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΣΖΝ 

ΟΓΖΓΗΑ 2008/104/ΔΚ/ 19.11.2008 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ 

ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ 19
Ζ

 

ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2008 ΠΔΡΗ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΧ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

ΜΔΡΟ Α’ 

Πξνζαξκνγή ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2008/104/ΔΚ 

Άξζξν 113 

(Άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο) 

θνπφο 

1.θνπφο ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2008/104/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19
εο

 Ννεκβξίνπ 
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2008 πεξί ηεο εξγαζίαο κέζσ επηρείξεζεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο (L 

327/5.12.2008) 

2. Με ην παξφλ:  

α) επηδηψθεηαη ε εμαζθάιηζε πξνζηαζίαο ησλ πξνζσξηλά 

απαζρνινχκελσλ, θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζσξηλήο 

απαζρφιεζεο κε ηελ θαζηέξσζε δηαηάμεσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ίζε 

κεηαρείξηζε ησλ πξνζσξηλά απαζρνινχκελσλ κε ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ 

πξνζιακβάλνληαη απεπζείαο απφ ηνλ έκκεζν εξγνδφηε. 

β) ζεζπίδεηαη ην θαηάιιειν πιαίζην  γηα ηελ πξνζθπγή ζηελ πξνζσξηλή 

απαζρφιεζε, κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνζσξηλήο 

απαζρφιεζεο σο εξγνδνηψλ,  πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί νπζηαζηηθά ε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη ε αλάπηπμε επέιηθησλ κνξθψλ 

εξγαζίαο.  

 

 

Άξζξν 114 

(άξζξν 1 Οδεγίαο) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

1.Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Σκήκαηνο εθαξκφδνληαη: 

α) ζηνπο εξγαδφκελνπο κέζσ επηρείξεζεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο, κε 

ζπκβάζεηο ή ζρέζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζε 

έκκεζνπο εξγνδφηεο γηα λα εξγαζζνχλ πξνζσξηλά ππφ ηελ επίβιεςε θαη 

ηε δηεχζπλζή ηνπο β) ζηηο επηρεηξήζεηο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο θαη 

ζηνπο έκκεζνπο εξγνδφηεο. 

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Σκήκαηνο δελ εθαξκφδνληαη ζηηο 

ζπκβάζεηο ή ηηο ζρέζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πνπ ζπλάπηνληαη ζην 

πιαίζην εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

3845/2010 (Α΄65).  
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Άξζξν 115 

 (Άξζξν 3 Οδεγίαο) 

Οξηζκνί 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λνείηαη σο: 

α) «εξγαδφκελνο»: θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ζχκβαζε ή ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο, νξηζκέλνπ ή 

ανξίζηνπ ρξφλνπ.  

β) «επηρείξεζε πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο»: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

ην νπνίν ζπλάπηεη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ή ζρέζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

κε πξνζσξηλά απαζρνινχκελνπο, κε ζθνπφ λα ηνπο ηνπνζεηεί ζε 

έκκεζνπο εξγνδφηεο γηα λα εξγαζζνχλ πξνζσξηλά ππφ ηελ επίβιεςε θαη 

ηε δηεχζπλζή ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη 

ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο.  

γ) «πξνζσξηλά απαζρνινχκελνο»: ν εξγαδφκελνο ν νπνίνο έρεη ζχκβαζε 

ή ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε επηρείξεζε πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζεί ζε έκκεζν εξγνδφηε γηα λα εξγαζζεί 

πξνζσξηλά ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηε δηεχζπλζή ηνπ. 

δ) «έκκεζνο εξγνδφηεο»: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην νπνίν θαη 

ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νπνίνπ εξγάδεηαη πξνζσξηλά ν 

πξνζσξηλά απαζρνινχκελνο. 

ε) «ηνπνζέηεζε»: ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ν πξνζσξηλά 

απαζρνινχκελνο ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ έκκεζνπ εξγνδφηε γηα λα 

εξγαζζεί πξνζσξηλά ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηε δηεχζπλζή ηνπ. 

ζη) «βαζηθνί φξνη εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο»: νη φξνη εξγαζίαο θαη 

απαζρφιεζεο πνπ ζα εθαξκφδνληαλ αλ νη εξγαδφκελνη είραλ πξνζιεθζεί 

απεπζείαο απφ ηνλ έκκεζν εξγνδφηε γηα λα θαηαιάβνπλ ηελ ίδηα ζέζε 

θαη αθνξνχλ ηδίσο: 
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i) ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ζηηο ππεξσξίεο, ζηα 

δηαιείκκαηα, ζηηο πεξηφδνπο αλάπαπζεο, ζηε λπθηεξηλή 

εξγαζία, ζηηο άδεηεο θαη ζηηο αξγίεο 

ii) ζηηο απνδνρέο. 

 

ΜΔΡΟ Β’ 

ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 4, 5 ( ΠΑΡ. 1 ΚΑΗ 5), 6, 7, 8 

ΚΑΗ 10 ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ 2008/104/ΔΚ 

Άξζξν 116 

 (Μέηξα εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο) 

Πεξηνξηζκνί ή απαγνξεχζεηο 

Ζ απαζρφιεζε κηζζσηνχ ζε έκκεζν εξγνδφηε κε ζχκβαζε πξνζσξηλήο 

απαζρφιεζεο δελ επηηξέπεηαη : 

α) φηαλ κε απηήλ αληηθαζίζηαληαη εξγαδφκελνη πνπ αζθνχλ ην δηθαίσκα 

ηεο απεξγίαο, 

β) φηαλ ν έκκεζνο εξγνδφηεο ην πξνεγνχκελν εμάκελν είρε 

πξαγκαηνπνηήζεη απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο γηα 

νηθνλνκνηερληθνχο  ιφγνπο ή ην πξνεγνχκελν δσδεθάκελν  νκαδηθέο 

απνιχζεηο ηδίσλ εηδηθνηήησλ, 

γ) φηαλ ν έκκεζνο εξγνδφηεο ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2190/1994( 

ΦΔΚ 28 Α’) ή ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2527/1997 

(ΦΔΚ 206 Α΄),φπσο ηζρχνπλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 

δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ λ. 3845/2010 (ΦΔΚ 65 Α΄), 

δ) φηαλ νη εξγαζίεο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, εγθπκνλνχλ ηδηαίηεξνπο 

θηλδχλνπο  γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη εξγαζίεο 

απηέο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο χζηεξα απφ ηε γλψκε  ηνπ πκβνπιίνπ Τγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ (ΤΑΔ) πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 26 ηνπ 

«Κψδηθα Νφκσλ γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ 
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(Κ.Ν.Τ.Α.Δ.)», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.3850/2010 

(ΦΔΚ 84 Α’) θαη ζην άξζξν 25 ηνπ π.δ. 368/1989 (ΦΔΚ 163 Α΄) φπσο 

ηζρχεη, 

ε) φηαλ ν απαζρνινχκελνο ππάγεηαη ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πεξί 

αζθαιίζεσλ εξγαηνηερληηψλ νηθνδφκσλ.  

 

Άξζξν 117 

 (Μέηξα εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 5, παξ. 1 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) 

Αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

1. Οη βαζηθνί φξνη εξγαζίαο ησλ εξγαδφκελσλ κε ζχκβαζε ή ζρέζε 

εξγαζίαο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη 

νη απνδνρέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο ζηνλ έκκεζν 

εξγνδφηε  είλαη ηνπιάρηζηνλ απηνί πνπ ζα εθαξκφδνληαλ αλ νη 

εξγαδφκελνη είραλ πξνζιεθζεί απεπζείαο απφ ηνλ ελ ιφγσ εξγνδφηε (ηνλ 

έκκεζν εξγνδφηε) γηα λα θαηαιάβνπλ ηελ ίδηα ζέζε.  

2. Οη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ εγθχσλ θαη 

γαινπρνπζψλ γπλαηθψλ, ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ, 

θαζψο θαη ζηελ ίζε κεηαρείξηζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη θάζε δξάζε 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε νηαζδήπνηε δηάθξηζεο ιφγσ θχινπ, θπιήο, 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο, πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή 

γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο πξνζσξηλά 

απαζρνινχκελνπο.  

3. α) Ζ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ κηζζσηνχ ζηνλ έκκεζν εξγνδφηε, 

ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη ελδερφκελεο αλαλεψζεηο πνπ γίλνληαη 

εγγξάθσο, δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηνπο ηξηάληα έμη (36) 

κήλεο. 

β) ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ, πνπ ηίζεληαη απφ ηελ 

παξνχζα παξάγξαθν επέξρεηαη κεηαηξνπή ηεο ππάξρνπζαο ζχκβαζεο ζε 

ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ κε ηνλ έκκεζν εξγνδφηε. 
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4. α) Αλ ζπλερίδεηαη ε απαζρφιεζε ηνπ κηζζσηνχ απφ ηνλ έκκεζν 

εξγνδφηε κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη ησλ 

ηπρφλ λφκηκσλ αλαλεψζεψλ ηεο αθφκα θαη κε λέα ηνπνζέηεζε, ρσξίο λα 

κεζνιαβεί δηάζηεκα ζαξάληα πέληε (45) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, 

ζεσξείηαη φηη πξφθεηηαη  γηα ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ κεηαμχ 

ηνπ κηζζσηνχ θαη ηνπ έκκεζνπ εξγνδφηε.  

β) Γελ ππάγνληαη ζηε δηάηαμε απηή εξγαδφκελνη ζε μελνδνρεηαθέο θαη 

επηζηηηζηηθέο επηρεηξήζεηο φηαλ απαζρνινχληαη ζε νιηγνήκεξεο 

θνηλσληθέο εθδειψζεηο. 

Άξζξν 118 

(Άξζξν 6 Οδεγίαο) 

Πξφζβαζε ζε ζέζε εξγαζίαο, ζπιινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

1.Οη πξνζσξηλά απαζρνινχκελνη ελεκεξψλνληαη γηα ηηο θελέο ζέζεηο 

εξγαζίαο ζηνλ έκκεζν εξγνδφηε πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηηο ίδηεο 

δπλαηφηεηεο κε ηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο γηα λα 

πξνζιεθζνχλ ζε κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ ελεκέξσζε απηή κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε γεληθή αλαθνίλσζε ζε εκθαλέο θαη πξνζηηφ ζεκείν 

ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο (έκκεζν 

εξγνδφηε).  

2.Άθπξε ζεσξείηαη νπνηαδήπνηε ξήηξα φηαλ κε απηήλ άκεζα ή έκκεζα 

απαγνξεχεηαη ή παξεκπνδίδεηαη ε κφληκε απαζρφιεζε ηνπ πξνζσξηλά 

απαζρνινχκελνπ κηζζσηνχ κε ζχλαςε ζχκβαζεο ή ζρέζεο εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο κεηαμχ ηνπ έκκεζνπ εξγνδφηε θαη ηνπ πξνζσξηλά 

απαζρνινχκελνπ, κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο κε ηελ 

επηρείξεζε πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο. Άθπξε επίζεο ζεσξείηαη 

νπνηαδήπνηε ξήηξα φηαλ κε απηήλ άκεζα ή έκκεζα παξεκπνδίδνληαη ηα 

ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ηνπ κηζζσηνχ ή παξαβιάπηνληαη ηα 

αζθαιηζηηθά ηνπ δηθαηψκαηα. 
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3.Γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπ πξνζσξηλά απαζρνινχκελνπ  κηζζσηνχ ζε 

έκκεζν εξγνδφηε, είηε κε  πξνζσξηλή απαζρφιεζε είηε κε ζχλαςε 

ζχκβαζεο ή ζρέζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κεηαμχ ηνπ έκκεζνπ εξγνδφηε 

θαη ηνπ πξνζσξηλά απαζρνινχκελνπ κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο κέζσ ηεο επηρείξεζεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο, απαγνξεχεηαη 

νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ κηζζσηνχ. 

4.ηνπο εξγαδφκελνπο κέζσ επηρείξεζεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο ζε 

έκκεζν εξγνδφηε παξέρνληαη νη ίδηεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη 

δηεπθνιχλζεηο, ηδίσο δε ζηα θπιηθεία, ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ζηα 

κεηαθνξηθά κέζα, πνπ ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ησλ άκεζα εξγαδνκέλσλ 

ζηνλ έκκεζν εξγνδφηε θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, εθηφο εάλ αληηθεηκεληθνί 

ιφγνη δηθαηνινγνχλ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε, φπσο ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

σξαξίνπ ή ε ρξνληθή  δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο. 

5.Οη επηρεηξήζεηο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε 

θαη ησλ πξνζσξηλά απαζρνινχκελσλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο πνπ 

παξέρνπλ, αθφκα θαη θαηά ηηο πεξηφδνπο κεηαμχ ησλ ηνπνζεηήζεσλ θαη 

ζε θαηάιιειεο επθαηξίεο θαηάξηηζεο, ψζηε λα εληζρχνληαη νη δεμηφηεηέο 

ηνπο, ε εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο θαη ε 

επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηά ηνπο. 

Οη έκκεζνη εξγνδφηεο νθείινπλ λα παξέρνπλ θαη ζηνπο πξνζσξηλά 

απαζρνινχκελνπο ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο θαηάξηηζεο πνπ παξέρνληαη 

ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ έκκεζνπ εξγνδφηε, ψζηε λα  εληζρχνληαη νη 

δεμηφηεηέο ηνπο, ε εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο θαη ε 

επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηά ηνπο. 

 

 

Άξζξν 119 

 (Μέηξν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο Οδεγίαο) 

Δθπξνζψπεζε ησλ πξνζσξηλά απαζρνινπκέλσλ. 
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Οη πξνζσξηλά απαζρνινχκελνη ζπλππνινγίδνληαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ νξίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζχζηαζε νξγάλσλ εθπξνζψπεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο θαη ζηνλ 

έκκεζν εξγνδφηε, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

 

Άξζξν 120 

 (Μέηξν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 8 Οδεγίαο) 

Δλεκέξσζε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

Τπφ ηελ επηθχιαμε απζηεξφηεξσλ ή/θαη εηδηθφηεξσλ εζληθψλ θαη 

θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνχιεπζε θαη ηδίσο, 

ηνπ π.δ 240/2006 (ΦΔΚ Α’ 252), ν έκκεζνο εξγνδφηεο ππνρξενχηαη θαηά 

ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, λα παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζσξηλά απαζρνινπκέλσλ, ην ζρέδην 

ρξήζεο πξνζσξηλά απαζρνινπκέλσλ, θαζψο θαη γηα ηηο πξννπηηθέο 

πξφζιεςήο ηνπο απεπζείαο απφ απηφλ. 

 

Άξζξν 121 

(Μέηξα εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Οδεγίαο) 

Κπξψζεηο 

Γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο κέξνπο 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 128 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

ΜΔΡΟ  Γ’ 

ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Άξζξν 122 

Αληηθείκελν Δπηρεηξήζεσλ Πξνζσξηλήο Απαζρφιεζεο 
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  1. Οη Δ.Π.Α. δελ επηηξέπεηαη λα αζθνχλ άιιε δξαζηεξηφηεηα, πέξαλ 

απηήο πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 115, πεξίπησζε β) κε εμαίξεζε: α) ηε 

κεζνιάβεζε γηα εμεχξεζε ζέζεσο εξγαζίαο, γηα ηελ νπνία έρεη γίλεη 

αλαγγειία έλαξμεο ηεο ζηε Γ/λζε Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη δελ έρεη απαγνξεπηεί ε άζθεζε 

ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο,  β) ηελ αμηνιφγεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο.» 

2. Οη Δ.Π.Α. έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ εξγνδφηε. 

3. Ζ παξαρψξεζε κηζζσηνχ ζε έκκεζν εξγνδφηε επηηξέπεηαη κφλν γηα  

ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχληαη απφ έθηαθηεο, πξφζθαηξεο 

ή επνρηαθέο αλάγθεο. 

 

 Άξζξν 123 

χζηαζε θαη Λεηηνπξγία Δπηρεηξήζεσλ Πξνζσξηλήο Απαζρφιεζεο 

1. Δπηρείξεζε  Πξνζσξηλήο Απαζρφιεζεο κπνξεί λα ζπζηαζεί απφ 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ εβδνκήληα 

έμη ρηιηάδσλ νγδφληα ηξηψλ επξψ (176.083,00€).  

2. Γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο 

απφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν,  απαηηείηαη αλαγγειία έλαξμεο ηεο ελ 

ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο ζηε Γ/λζε Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

λφκηκα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε πηζηνπνίεζε ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΔΠΑ. Χο πξνζσξηλή 

απαζρφιεζε λνείηαη ε εξγαζία, ε νπνία παξέρεηαη ζε άιινλ εξγνδφηε 

(έκκεζνο εξγνδφηεο) γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ κηζζσηφ, ν 

νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηνλ εξγνδφηε ηνπ (άκεζνο εξγνδφηεο) κε ζχκβαζε ή 

ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ.  Με ηελ 

επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ επφκελε παξάγξαθν, ε δξαζηεξηφηεηα 
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αζθείηαη ειεπζέξσο κεηά πάξνδν ηξηκήλνπ απφ ηελ αλαγγειία ελάξμεσο 

αζθήζεψο ηεο, ζπλνδεπφκελε απφ θάθειν πεξηέρνληα ηα πιήξε 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ 

πξνυπνζέζεσλ, πεξί ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΔΠΑ. Αλ ν θάθεινο δελ 

είλαη πιήξεο ε πξνζεζκία ησλ ηξηψλ κελψλ, εθφζνλ δελ ππάξρεη 

απαγφξεπζε άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή 

αξρή, αξρίδεη απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν θάθεινο θαζίζηαηαη πιήξεο. 

3. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο δχλαηαη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ 

ηελ αλσηέξσ αλαγγειία ζηελ Γηεχζπλζε Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο λα απαγνξεχζεη ηελ άζθεζε ηεο ελ 

ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπγθεληξψλνληαη νη 

λφκηκεο πξνυπνζέζεηο πξνο ηνχην ή δελ πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ηνπο απφ 

ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο,  ρσξεί, άζθεζε 

απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ελδηθνθαλνχο  πξνζθπγήο εληφο πξνζεζκίαο 

ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο, 

ελψπηνλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Ηδησηηθψλ Τπεξεζηψλ Απαζρφιεζεο ε 

νπνία ζπζηήλεηαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη΄ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 6 ηνπ παξφληνο. Ζ πξνζεζκία 

άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζε απηήο δελ αλαζηέιινπλ 

ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο.  

Ζ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ 

εθδίδεηαη θαη΄ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 6 κπνξεί λα απνδίδεη ζηελ 

σο άλσ Δπηηξνπή θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηε ζχζηαζε θαη 

ηε ιεηηνπξγία ησλ  Δπηρεηξήζεσλ Πξνζσξηλήο Απαζρφιεζεο. 

4. Ζ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνζσξηλήο 

απαζρφιεζεο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε δηαξθή ηήξεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ παξφληνο θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα απαγνξεπηεί 



 148 

νπνηεδήπνηε. Ζ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΔΠΑ δελ εθρσξείηαη ζε 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. 

      

 

 

 Άξζξν 124 

Καηνρχξσζε Δξγαζηαθψλ Γηθαησκάησλ ησλ Πξνζσξηλά 

Απαζρνινχκελσλ 

1. Γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο κε ηε κνξθή ηεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο 

απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έγγξαθε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ή 

ανξίζηνπ ρξφλνπ. Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κεηαμχ ηεο Δ.Π.Α (άκεζνο 

εξγνδφηεο) θαη ηνπ κηζζσηνχ θαη ζε απηήλ πξέπεη απαξαηηήησο λα 

αλαθέξνληαη νη φξνη εξγαζίαο θαη ε δηάξθεηά ηεο, νη φξνη παξνρήο ηεο 

εξγαζίαο ζηνλ ή ζηνπο έκκεζνπο εξγνδφηεο, νη φξνη ακνηβήο θαη 

αζθάιηζεο ηνπ κηζζσηνχ, νη ιφγνη ηεο παξαρψξεζεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ην νπνίν, θαηά ηελ θαιή 

πίζηε θαη ηηο πεξηζηάζεηο, πξέπεη λα γλσξίδεη ν κηζζσηφο αλαθνξηθά 

κε ηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

Οη απνδνρέο ηνπ κηζζσηνχ πνπ δελ παξέρεη εξγαζία ζε έκκεζν εξγνδφηε 

δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ εθάζηνηε 

Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο. 

Δάλ θαηά ην ρξφλν θαηάξηηζεο ηεο ζχκβαζεο απηήο δελ είλαη δπλαηή ε 

κλεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έκκεζνπ εξγνδφηε ή ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

ρξφλνπ, πνπ ζα πξνζθέξεη ζε απηφλ ηελ εξγαζία ηνπ, ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε ην πιαίζην ησλ φξσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ 

παξνρή εξγαζίαο ζε έκκεζν εξγνδφηε. 

2. Απαζρφιεζε ηνπ κηζζσηνχ απφ ηνλ έκκεζν εξγνδφηε επηηξέπεηαη 

κφλν κεηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ άκεζν εξγνδφηε, 

ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
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3. Με ζχκβαζε, πνπ θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο κεηαμχ ηεο Δ.Π.Α θαη ηνπ 

έκκεζνπ εξγνδφηε, νξίδνληαη εηδηθφηεξα ηα ηνπ ηξφπνπ ακνηβήο θαη 

αζθάιηζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα ην ρξφλν πνπ ν κηζζσηφο πξνζθέξεη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ έκκεζν εξγνδφηε, φπσο θαη νη ιφγνη 

παξαρψξεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. Ο έκκεζνο εξγνδφηεο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεη, πξηλ ηεζεί ζηε δηάζεζή ηνπ ν εξγαδφκελνο κε ηε 

ζχκβαζε, ηα απαηηνχκελα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ή ηθαλφηεηεο, ηελ 

εηδηθή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνο θάιπςε ζέζεο εξγαζίαο. Οθείιεη επίζεο λα επηζεκαίλεη ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ή ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Ζ Δ.Π.Α ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ηα 

ζηνηρεία απηά ζηνπο κηζζσηνχο. 

4. α) Ζ Δ.Π.Α θαη ν έκκεζνο εξγνδφηεο είλαη αιιειεγγχσο θαη εηο 

νιφθιεξνλ έθαζηνο ππεχζπλνη έλαληη ηνπ πξνζσξηλά 

απαζρνινχκελνπ κηζζσηνχ κε ζχκβαζε ή ζρέζε εξγαζίαο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ κηζζνινγηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπ εηζθνξψλ. Ζ επζχλε απηή ηνπ 

έκκεζνπ εξγνδφηε αλαζηέιιεηαη, εθφζνλ κε ηε ζχκβαζε πξνβιέπεηαη 

φηη ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ είλαη ν άκεζνο εξγνδφηεο θαη ηα κηζζνινγηθά θαη 

αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ηνπ πξνζσξηλά απαζρνινχκελνπ κηζζσηνχ 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηελ θαηάπησζε ησλ θαηά ην άξζξν 

126 εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ (επηθνπξηθή επζχλε έκκεζνπ εξγνδφηε). 

β) Οη απνδνρέο ηνπ πξνζσξηλά απαζρνινχκελνπ θαηαβάιινληαη ζε 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ απηφο έρεη ππνδείμεη.  

5. α) Οη πξνζσξηλά απαζρνινχκελνη κηζζσηνί, γηα φζν ρξφλν 

παξακέλνπλ ζηε δηάζεζε ηεο επηρείξεζεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο, 

θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ζε έκκεζν 

εξγνδφηε ππάγνληαη ζηνλ θιάδν παξνρψλ αζζελείαο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 
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θαη ζηνλ επηθνπξηθφ θνξέα ΔΣΔΑΜ, κε εμαίξεζε ηα πξφζσπα πνπ 

ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο αζθαιίδνληαη ζε θιάδνπο άιινπ θχξηνπ ή 

επηθνπξηθνχ θνξέα. 

β) Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ πξνζσξηλά απαζρνινχκελνπ 

θαηαβάιινληαη απφ ηελ Δ.Π.Α ζε ζρεηηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ 

ΗΚΑ – ΔΣΑΜ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλά απαζρνινχκελνο ιφγσ 

ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αζθαιίδεηαη ζε θιάδνπο άιινπ θχξηνπ ή επηθνπξηθνχ 

θνξέα, ε θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ θαζνξίδεηαη κε 

ζπκθσλία ηνπ (πξνζσξηλά απαζρνινχκελνπ) θαη ηεο Δ.Π.Α. 

Άξζξν 125 

Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία γηα ηνπο πξνζσξηλά 

απαζρνινχκελνπο 

1.   Οη κηζζσηνί κε ζχκβαζε ή ζρέζε πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο 

απνιακβάλνπλ φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία θαηά 

ηελ εξγαζία, ην ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο κε απηφ πνπ παξέρεηαη 

ζηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο ηνπ έκκεζνπ εξγνδφηε. Ο έκκεζνο 

εξγνδφηεο, κε ηελ επηθχιαμε ζπκβαηηθήο πξφβιεςεο γηα 

ζπλεπζχλε ζσξεπηηθά θαη ηεο Δ.Π.Α, είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο 

ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο εθηειείηαη ε εξγαζία ηνπ κηζζσηνχ θαη 

γηα ην εξγαηηθφ αηχρεκα. 

2.   Δηδηθφηεξα: 

α.  Ζ Δ.Π.Α. έρεη ηελ ππνρξέσζε απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη 

ηαηξνχ εξγαζίαο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ κηζζσηψλ (εξγαδνκέλσλ) 

πνπ απαζρνιεί.  

β.  Ο ειάρηζηνο πξαγκαηηθφο ρξφλνο εηήζηαο απαζρφιεζεο ηνπ ηερληθνχ 

αζθάιεηαο θαη ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο, θαζνξίδεηαη ζε 0,4 ψξεο/εξγαδφκελν 

εηεζίσο. Ο ρξφλνο απηφο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξνο ησλ 75 σξψλ εηεζίσο. 
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γ.  Σα ζηνηρεία θαη ν ζπλνιηθφο εηήζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ 

ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο αλεμάξηεηα απφ ηε ζρέζε 

εξγαζίαο ηνπο, ε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ απηνχ θαηά κήλα, θαζψο θαη ην 

σξάξην απαζρφιεζήο ηνπο αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηνπο πίλαθεο 

πξνζσπηθνχ πνπ θαηαηίζεληαη απφ ηελ Δ.Π.Α. ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο. 

δ.   Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο ηεο Δ.Π.Α. θαζνξίδνληαη ζηα 

άξζξα 17 θαη 18 ηνπ «Κψδηθα Νφκσλ γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα 

ησλ Δξγαδνκέλσλ (Κ.Ν.Τ.Α.Δ.)», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ 

λ.3850/2010 (ΦΔΚ 84 Α’). 

ε.  ηελ πεξίπησζε έκκεζνπ εξγνδφηε, ν νπνίνο απαζρνιεί 

πεξηζζφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνπο 

πξνζσξηλά απαζρνινχκελνπο, απηφο ππνρξενχηαη λα απαζρνιεί ηαηξφ 

εξγαζίαο. Οη πξνζσξηλά απαζρνινχκελνη πξνζκεηξψληαη γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ εηήζηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπ ηαηξνχ 

εξγαζίαο θαη ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο ηνπ έκκεζνπ εξγνδφηε. 

ζη.  Δάλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ηνπ έκκεζνπ εξγνδφηε, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνπο πξνζσξηλά απαζρνινχκελνπο, είλαη 

κηθξφηεξνο ηνπ 50, ηζρχνπλ νη γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο. Πέξαλ απηνχ, ν ηαηξφο εξγαζίαο 

ηεο Δ.Π.Α. αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πγείαο ησλ 

πξνζσξηλά απαζρνινχκελσλ. 

δ.  Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο ηεο Δ.Π.Α. θαζνξίδνληαη 

ζηα άξζξα 14 θαη 15 ηνπ «Κψδηθα Νφκσλ γηα ηελ Τγεία θαη ηελ 

Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ (Κ.Ν.Τ.Α.Δ.)», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 

πξψην ηνπ λ.3850/2010 (ΦΔΚ 84 Α’), ηδίσο ζε φηη αθνξά ηελ ελεκέξσζε 

θαη εθπαίδεπζε ησλ κηζζσηψλ ζρεηηθά κε ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πνπ ζα 

απαζρνιεζνχλ. 
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ε.  Ζ Δ.Π.Α. ζπλεξγάδεηαη ζπζηεκαηηθά κε ηνλ έκκεζν εξγνδφηε 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα θαη ε πγεία ησλ πξνζσξηλά 

απαζρνινχκελσλ. 

ζ.   Καηά ηα ινηπά, γηα ηνπο κηζζσηνχο ησλ Δ.Π.Α. ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο 

κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία δηαηάμεηο. 

η.  ε φηη αθνξά ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ πξνζσξηλά 

απαζρνινχκελσλ πνπ θαιχπηεη ν παξψλ λφκνο, εθαξκνγή έρνπλ νη 

δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο ησλ άξζξσλ 71 θαη 72 ηνπ  «Κψδηθα 

Νφκσλ γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ 

(Κ.Ν.Τ.Α.Δ.)», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.3850/2010 

(ΦΔΚ 84 Α’). 

 

 

Άξζξν 126 

Οηθνλνκηθέο θαη αζθαιηζηηθέο εγγπήζεηο γηα   

ηνπο πξνζσξηλά απαζρνινχκελνπο 

Κάζε Δπηρείξεζε Πξνζσξηλήο Απαζρφιεζεο ππνρξενχηαη, πξνθεηκέλνπ 

λα αζθήζεη ηελ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα λα θαηαζέζεη δχν εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο ηξαπέδεο σο νηθνλνκηθή εγγχεζε, ηελ πξψηε γηα ηε 

δηαζθάιηζε ησλ απνδνρψλ ησλ πξνζσξηλά απαζρνινχκελσλ κηζζσηψλ 

ηεο θαη ηε δεχηεξε γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπο εηζθνξψλ.  

Ζ πξψηε εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαηίζεηαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  θαη ε δεχηεξε ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ. Ζ θαηάπησζε ηεο πξψηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο γίλεηαη κε 

ζρεηηθή πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  θαη 

ηεο δεχηεξεο κε πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Η.Κ.Α. Σν χςνο ησλ εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη αλά δηεηία κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ πξνζσξηλά απνζρνινχκελσλ πνπ ε Δπηρείξεζε έρεη ζπκβιεζεί θαη 
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νη Δπηρεηξήζεηο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηηο αληίζηνηρεο ζρεηηθέο 

ζπκπιεξσκαηηθέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο εληφο ηξηκήλνπ. Άιισο 

απαγνξεχεηαη ε άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο κε απφθαζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  θαζνξίδνληαη ην χςνο θάζε εγγπεηηθήο  

επηζηνιήο, νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία θαηάπησζεο απηψλ, 

θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο 

ιεπηνκέξεηα.» 

 

Άξζξν 127 

Έιεγρνο ησλ Δπηρεηξήζεσλ Πξνζσξηλήο Απαζρφιεζεο 

Αξκφδηα αξρή γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ 

γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Δ.Π.Α. είλαη ην ψκα 

Δπηζεψξεζεο  Δξγαζίαο θαζψο θαη θάζε άιιε αξκφδηα πξνο ηνχην Αξρή.  

 

Άξζξν 128 

Κπξψζεηο 

1. Γηνηθεηηθέο θπξψζεηο 

α) Γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζχζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ Δπηρεηξήζεσλ Πξνζσξηλήο Απαζρφιεζεο επηβάιιεηαη κε 

αηηηνινγεκέλε πξάμε ηνπ αξκφδηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη χζηεξα απφ 

πξφζθιεζή ηνπ ζηελ επηρείξεζε, γηα παξνρή εμεγήζεσλ, πξφζηηκν, ην 

νπνίν θπκαίλεηαη απφ ηξεηο (3.000) ρηιηάδεο επξψ  έσο ηξηάληα ρηιηάδεο 

(30.000) επξψ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ηελ βαξχηεηα ηεο 

παξάβαζεο, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 

15527/639/2010, φπσο απηή εθάζηνηε ηζρχεη.  

β) Δηδηθφηεξα, ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία επξέζεζαλ λα 

αζθνχλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο: α) ρσξίο λα 
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πξνβνχλ ζηελ πξνζήθνπζα αλαγγειία άζθεζήο ηεο ζηελ αξκφδηα πξνο 

ηνχην δηνηθεηηθή αξρή ή β) έρνπλ πξνβεί ζηελ αλαγγειία έλαξμεο 

άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο ΔΠΑ αιιά αα) αζθνχλ ην επάγγεικα εληφο ηνπ 

ηξηκήλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ 

πξνυπνζέζεσλ, ββ) ηνπο έρεη απαγνξεπζεί ε άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ΔΠΑ ιφγσ κε ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ, επηβάιινληαη κε 

αηηηνινγεκέλε πξάμε ηνπ αξκφδηνπ Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο νη εμήο 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο: α) πξφζηηκν χςνπο 10.000 επξψ β) πξνζσξηλή 

δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κέρξη έλα (1) κήλα. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κπνξεί, χζηεξα απφ 

αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ), 

λα ηνπο επηβιεζεί  πξνζσξηλή δηαθνπή κεγαιχηεξε ηνπ ελφο (1) κελφο 

κέρξη θαη νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

γ) Γηα ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ πξνζηίκσλ ησλ παξαγξάθσλ α) θαη β) 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ Ν. 3996/2011 φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

Ζ εθηέιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ηεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο 

δηαθνπήο γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή.  

δ) Οη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηεο παξαγξάθνπ α) ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

επηβάιινληαη θαη φηαλ κηα Δπηρείξεζε Οκίινπ ιεηηνπξγεί κε θχξην 

ζθνπφ ηελ δηάζεζή εξγαδνκέλσλ ζε άιιε επηρείξεζε ηνπ ίδηνπ νκίινπ. 

ε) Δηδηθφηεξα γηα ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ πξνζσξηλά 

απαζρνινχκελσλ πνπ θαιχπηεη ν παξψλ λφκνο, εθαξκνγή έρνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 125 παξ.2 πεξ.(η). 

 

2. Πνηληθέο θπξψζεηο 

α) πνηνο ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ή ιεηηνπξγεί ΔΠΑ: 

α. ρσξίο λα πξνβεί ζηελ πξνζήθνπζα αλαγγειία άζθεζεο ηεο ελ ιφγσ 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αξκφδηα πξνο ηνχην δηνηθεηηθή αξρή ή 
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β. έρεη πξνβεί ζηελ αλαγγειία έλαξμεο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

Δ.Π.Α., αιιά είηε αζθεί ην επάγγεικα εληφο ηνπ ηξηκήλνπ πνπ απαηηείηαη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ, είηε ηνπ έρεη 

απαγνξεπζεί ε άζθεζε ηεο άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο Δ.Π.Α. ιφγσ κε 

ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ, είηε ιεηηνπξγεί θαηά παξάβαζε 

ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ,  

 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν (2) έηε θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή. 

β) Δηδηθφηεξα γηα ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ πξνζσξηλά 

απαζρνινχκελσλ πνπ θαιχπηεη ν παξψλ λφκνο, εθαξκνγή έρνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 125 παξ.2 πεξ.(η). 

 

 Άξζξν 129 

Δμνπζηνδνηήζεηο 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαζνξίδνληαη: 

α) Οη εηδηθφηεξνη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηε ζχζηαζε 

Δπηρείξεζεο Πξνζσξηλήο Απαζρφιεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ άζθεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε 

δηαδηθαζία γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο άζθεζήο ηεο, ηα  πξνζφληα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηεο, ε αλαγθαία πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ηεο θαη θάζε άιιν ζέκα.  

β) Οη εηδηθφηεξνη φξνη, πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο (Δ.Π.Α.) θαη κεζνιάβεζεο (Η.Γ.Δ.Δ.) ζε εληαίν 

ρψξν. 

γ) Σα ηπρφλ επηπιένλ ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηέρνπλ νη ζπκβάζεηο 

πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

Πξνζσξηλήο Απαζρφιεζεο θαη ησλ κηζζσηψλ, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία 

γλσζηνπνίεζεο απηψλ ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.Δ.Π.Δ). 
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δ) Ζ ηήξεζε ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

κεηξψνπ Δπηρεηξήζεσλ Πξνζσξηλήο Απαζρφιεζεο, ν ηξφπνο θαη ε 

δηαδηθαζία ηήξεζεο ηνπ κεηξψνπ απηνχ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία 

εγγξαθήο ζην κεηξψν ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. 

ε) Κάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ ηνπ 

παξφληνο. 

 

Άξζξν 130 

Γηα θάζε ζέκα κε ξπζκηδφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.  

 

Άξζξν 131 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

1. Μέρξη εθδφζεσο ησλ  ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ εδαθίνπ α) ηνπ άξζξνπ 129 ηνπ παξφληνο, 

δηαηεξνχληαη  ελ ηζρχη νη απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε ησλ άξζξσλ 23 θαη 26 ηνπ λ. 2956/2001 (ΦΔΚ Α 

258). 

2. Μέρξη ηεο εθδφζεσο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε  ησλ άξζξσλ 103 παξ. 6 θαη 123 παξ. 3 ηνπ 

παξφληνο δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ νη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 

5 ηνπ λ. 3144/2003 (ΦΔΚ Α 111). 

 

Άξζξν 132 

Σξνπνπνηνχκελεο δηαηάμεηο 

1. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3996/2011 (Α’ 170) 

πξνζηίζεηαη πεξίπησζε θβ.  σο εμήο: 
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«θβ. Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Δπηρεηξήζεσλ Πξνζσξηλήο Απαζρφιεζεο 

(Δ.Π.Α.)». 

2. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3996/2011 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6 

σο εμήο: 

«6. Δπηβάιιεη ζηηο παξαλφκσο ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο πξνζσξηλήο 

απαζρφιεζεο (Δ.Π.Α.) θαη ζηα ππνθαηαζηήκαηά ηνπο ηηο δηνηθεηηθέο 

θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηηο Δ.Π.Α.». 

 

Άξζξν 133 

Καηαξγεηηθέο δηαηάμεηο 

1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη θάζε εηδηθή ή  

γεληθή δηάηαμε λφκσλ, δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ 

ξπζκίδνπλ ζέκαηα ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Δπηρεηξήζεσλ Πξνζσξηλήο 

Απαζρφιεζεο, εθφζνλ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

2. Σα άξζξα 20 έσο 26 ηνπ λ. 2956/2001 (ΦΔΚ 258 Α’) θαηαξγνχληαη. 

3. Οη δηαηάμεηο  ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3144/2003 

θαηαξγνχληαη. (ΦΔΚ 111 Α’).  
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KEΦΑΛΑΗΟ ΗΓ 

Ρπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο 

Άξζξν 134 

 Φχζε-Απνζηνιή 

Ζ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο (Δ..Γ.Τ.), Ννκηθφ Πξφζσπν 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ιεηηνπξγεί σο αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα  εηδηθνχ 

ζθνπνχ. Απνζηνιή ηεο είλαη ε πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο έξεπλαο κε 

ζπλεθηίκεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο, ε 

αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη θνξείο ζηελ 

εκεδαπή θαη αιινδαπή θαη ε επξχηεξε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε γλψζεο 

θαη ηερλνγλσζίαο πνπ άπηνληαη ηνπ επηζηεκνληθνχ ηεο αληηθεηκέλνπ.  

 

Άξζξν 135 

 θνπφο-Δπνπηεία 

1.θνπφο ηεο Δ..Γ.Τ. είλαη ε εθπαίδεπζε πηπρηνχρσλ ηνπ 

παλεπηζηεκηαθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ε 

επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ε παξνρή επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα 

δεκφζηαο πγείαο θαη δηνίθεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

2.Ζ επνπηεία ηνπ θξάηνπο επί ηεο Δ..Γ.Τ. αζθείηαη απφ ηνπο Τπνπξγνχο 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.Ο Τπνπξγφο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ αζθεί απνθιεηζηηθή επνπηεία ζε ζέκαηα αθαδεκατθήο 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ άπηνληαη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, 

ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ησλ εθιεθηνξηθψλ ζσκάησλ θαη ηεο ίδξπζεο, 

θαηάξγεζεο, ζπγρψλεπζεο θαη κεηνλνκαζίαο ηκεκάησλ ηεο Δ..Γ.Τ. Ο 

Τπνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αζθεί απνθιεηζηηθή 

επνπηεία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή 

ιεηηνπξγία ηεο Δ..Γ.Τ., ηε ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο δεκφζηαο πγείαο, ηε 
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δηαζχλδεζε κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηε ζπκκεηνρή ζηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο πγείαο. 

 

Άξζξν 136 

Καλνληζηηθφ Πιαίζην 

α. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, εγθξίλεηαη ν Οξγαληζκφο ηεο Δ..Γ.Τ., 

χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ θνζκήηνξα, ε νπνία δηαηππψλεηαη κεηά απφ 

γλψκε ηεο Κνζκεηείαο θαη εγθξίλεηαη απφ ην πκβνχιην ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο.Με ηνλ Οξγαληζκφ θαζνξίδνληαη ζέκαηα 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δ..Γ.Τ. εθφζνλ δελ ξπζκίδνληαη ζηνλ 

παξφλ άξζξν θαη ηδίσο ηα αθφινπζα : 

αα) ε νξγάλσζε ηεο αθαδεκατθήο, δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Δ..Γ.Τ., 

ββ) ε ίδξπζε ζρνιήο δηα βίνπ κάζεζεο ηεο Δ..Γ.Τ., 

γγ) ηα αξκφδηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία ίδξπζεο, θαηαλνκήο, 

κεηνλνκαζίαο, ζπγρψλεπζεο ή θαηάξγεζεο εξγαζηεξίσλ θαη θέληξσλ 

αλαθνξάο ηεο Δ..Γ.Τ., θαη θαζνξηζκνχ ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο 

θαλνληζκψλ, νη φξνη θαη νη δηαδηθαζίεο εθινγήο ησλ δηεπζπληψλ ηνπο θαη 

ηα ινηπά ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζψο θαη ε ζχζηαζε 

θαη θαηάξγεζε ζέζεσλ δηδαθηηθνχ θαη άιινπ πξνζσπηθνχ 

δδ) νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο θνζκεηείαο, ηεο 

ζπλέιεπζεο ηκήκαηνο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη 

επηηξνπψλ ηεο Δ..Γ.Τ., ηα εηδηθά πξνζφληα θαη νη πξνυπνζέζεηο 

επηινγήο θαη εμέιημεο ησλ θαζεγεηψλ ηεο Δ..Γ.Τ., θαζψο θαη ε 

δηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ, επηινγήο θαη δηνξηζκνχ ησλ θαζεγεηψλ 

ηεο Δ..Γ.Τ. 
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εε) ηα θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ θαζεγεηψλ, ηνπ 

Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΗ.Π.) θαη ησλ θνηηεηψλ ηεο 

Δ..Γ.Τ. θαζψο θαη ηα θσιχκαηα ζπκκεηνρήο θαζεγεηψλ ζε ζπιινγηθά 

φξγαλα θαη ζε εξεπλεηηθά ή άιια πξνγξάκκαηα 

δδ) νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ν ηξφπνο επηβξάβεπζεο ησλ θαζεγεηψλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη ελ γέλεη 

επηζηεκνληθνχ έξγνπ ηνπο,  ηα θξηηήξηα απνλνκήο ησλ ηίηισλ ηνπ 

Δπίηηκνπ Γηδάθηνξα, ηνπ Οκφηηκνπ θαη ηνπ Δπίηηκνπ Καζεγεηή θαζψο 

θαη ε δηαδηθαζία νξηζκνχ θαη αλάδεημεο εθπξνζψπσλ ησλ θαζεγεηψλ, 

ησλ θνηηεηψλ θαη θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο 

Δ..Γ.Τ. 

εε) ηα ζέκαηα επηκφξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο ηνπ πάζεο θχζεσο 

πξνζσπηθνχ ηεο Δ..Γ.Τ θαη ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, νη πνηλέο, 

θαζψο θαη ηα φξγαλα πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ 

ζεζπηζκέλσλ θαλφλσλ απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο θνηηεηέο ηεο 

Δ..Γ.Τ., νη αξκνδηφηεηέο ηνπ, ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο Δ..Γ.Τ. κε αλαπεξία 

ζζ) ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε 

δηαδηθαζία πξφηαζεο αλαζεψξεζεο ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο  

ηη) ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ 

  

β. Με απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

θνζκήηνξα θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο θνζκεηείαο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εγθξίλεηαη ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ηεο 

Δ..Γ.Τ., κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ζέκαηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Δ..Γ.Τ. θαη, ηδίσο, ηα αθφινπζα: 
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αα) ν νδεγφο πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, 

ν εηδηθφηεξνο ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία εμεηάζεσλ θαη άιισλ κεζφδσλ 

αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ, νη εηδηθφηεξνη ηχπνη ηίηισλ ζπνπδψλ αλά 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, ε δηαδηθαζία νξθσκνζίαο ησλ πηπρηνχρσλ θαη ε 

νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, 

ββ) ε αλαινγία κεηαμχ ππνρξεσηηθψλ θαη επηιεγφκελσλ καζεκάησλ ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, 

γγ) νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηαζηηθέο 

πεξηφδνπο, ε δηάξθεηα ησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ θαη νη φξνη θαη ε 

δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο ησλ θνηηεηψλ, 

δδ) ηα θξηηήξηα, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, 

εε) ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δ..Γ.Τ., 

δδ) ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάδεημε 

ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο Δ..Γ.Τ. θαη θάζε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ηεο Δ..Γ.Τ., κνλνκειψλ θαη ζπιινγηθψλ,  

εε) ε δηαδηθαζία απνλνκήο ηηκεηηθψλ αθαδεκατθψλ ηίηισλ θαη νη 

θαλφλεο ηειεηνπξγηθνχ ή εζηκνηππηθνχ ραξαθηήξα θαη δεκφζησλ 

ζρέζεσλ, 

ζζ) ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο ππνζηήξημεο θνηηεηψλ, νη φξνη 

θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, ε δηαδηθαζία 

ρνξήγεζεο αληαπνδνηηθψλ ππνηξνθηψλ ζηνπο θνηηεηέο θαζψο θαη νη 

θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Δ..Γ.Τ. 

ηη) νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο, ησλ εξγαζηεξίσλ θαη 

θέληξσλ αλαθνξάο ηεο Δ..Γ.Τ. θαζψο θαη εηδηθφηεξα ζέκαηα θχιαμεο 

ηεο Δ..Γ.Τ. θαη ηεο πεξηνπζίαο ηεο 

 

γ. Ηδηαίηεξν θεθάιαην ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηεο Δ..Γ.Τ. 

απνηειεί ν θαλνληζκφο κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, ζηνλ 
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νπνίν πξνβιέπνληαη, ηδίσο, ε δνκή θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηα θξηηήξηα 

γισζζνκάζεηαο, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο αλαζηνιήο θνίηεζεο, νη 

απαξαίηεηεο πηζησηηθέο κνλάδεο, νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ, 

νη εμεηαζηηθέο πεξίνδνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ 

ηίηινπ ζπνπδψλ. 

 

Άξζξν 137 

 Γνκή 

α. Ζ Δ..Γ.Τ. δηαξζξψλεηαη ζε ηκήκαηα, εξγαζηήξηα θαη θέληξα 

αλαθνξάο. Σν ηκήκα απνηειεί ηε βαζηθή εθπαηδεπηηθή κνλάδα θαη 

ζπληνλίδεη ηε δηδαζθαιία ζην πιαίζην ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ 

πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηεο επηζηήκεο. Σν ηκήκα 

απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ θαζεγεηψλ ηεο Δ..Γ.Τ. πνπ δηδάζθνπλ 

ζην αληίζηνηρν κε ην ηκήκα γλσζηηθφ αληηθείκελν. Μεηά ηε ζχζηαζε ησλ 

ηκεκάησλ, ε θνζκεηεία απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ ππεξεηνχληνο 

πξνζσπηθνχ ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα. 

β. Σα ηκήκαηα ηεο Δ..Γ.Τ. είλαη: 

αα) ην ηκήκα Γεκφζηαο Τγείαο ζην νπνίν εκπίπηνπλ ηα γλσζηηθά πεδία 

ηεο επηδεκηνινγίαο, ηεο βηνζηαηηζηηθήο, ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο, ηεο 

δηαηξνθήο, ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ, ηεο κθξνβηνινγίαο θαη 

παξαζηηνινγίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηεο θηεληαηξηθήο ηεο δεκφζηαο 

πγείαο, ηεο πγεηνλνκηθήο κεραληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πγηεηλήο, ηεο 

επαγγεικαηηθήο πγείαο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο ησλ ινηκσδψλ θαη 

ρξνλίσλ λνζεκάησλ. 

ββ) ην ηκήκα Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο ζην νπνίν εκπίπηνπλ ηα 

γλσζηηθά πεδία ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο πγείαο, ηεο πνιηηηθήο πγείαο, ηεο 

δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηεο δηνίθεζεο δεκφζηαο 

πγείαο, ηνπ δηθαίνπ ηεο πγείαο θαη βηνεζηθήο, ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, 
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ησλ επηζηεκψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο πγείαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο ηεο 

πγείαο. 

γ. Σα εξγαζηήξηα θαη θέληξα αλαθνξάο αλήθνπλ ζηελ Δ..Γ.Τ. θαη 

θαηαλέκνληαη ζηα ηκήκαηα κε απφθαζε ηνπ θνζκήηνξα, ε νπνία 

ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ. 

 

Άξζξν 138 

 Όξγαλα 

α.Σα φξγαλα ηεο Δ..Γ.Τ. είλαη ην πκβνχιην, ν θνζκήηνξαο θαη ε 

θνζκεηεία. 

αα) Σν πκβνχιην απνηειείηαη απφ ελλέα κέιε, εθ ησλ νπνίσλ έμη κέιε 

είλαη εζσηεξηθά απνηεινχκελα απφ πέληε κέιε θαζεγεηέο πξψηεο 

βαζκίδαο ή αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο θαη έλα κέινο εθπξφζσπν ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ ηεο Δ..Γ.Τ., ελψ ηξία κέιε 

είλαη εμσηεξηθά. Σν πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηε γεληθή επνπηεία ηεο 

Δ..Γ.Τ., ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο, ηελ εθινγή ηνπ 

θνζκήηνξα θαη ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ζεκάησλ 

πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

πκβνπιίνπ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη παξάγξαθνη 4-8 ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ λ.4009/2011. Οη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ νξίδνληαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ ηεο Δ..Γ.Τ. 

ββ) Χο θνζκήηνξαο εθιέγεηαη θαζεγεηήο πξψηεο βαζκίδαο ΑΔΗ ηεο 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ηεο Δ..Γ.Τ., κε ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη 

άξηζηε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.  Ο θνζκήηνξαο εθιέγεηαη, κεηά 

απφ αλνηρηή πξνθήξπμε θαη επηινγή, απφ ην πκβνχιην κε απφιπηε 

πιεηνςεθία θαη θαλεξή ςεθνθνξία. Ζ ζεηεία ηνπ δηαξθεί ηέζζεξα 

ρξφληα θαη είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Ο 

θνζκήηνξαο δελ κπνξεί λα εθιεγεί γηα δεχηεξε ζπλερή ζεηεία ζηελ 

Δ..Γ.Τ. Ο θνζκήηνξαο ζπγθαιεί ηελ θνζκεηεία, θαηαξηίδεη ηελ 



 164 

εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο, πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο, κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεψλ ηεο, δηεπζχλεη ηελ 

Δ..Γ.Τ., εθπξνζσπψληαο ηελ δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο 

αλαπιεξνχκελνο ζε φια ηα θαζήθνληά ηνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή 

θσιχκαηνο απφ ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπ, φπσο απηνί νξίδνληαη κε 

απφθαζή ηνπ απφ θαζεγεηέο πξψηεο βαζκίδαο ή αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο 

πνπ κεηέρνπλ ζηελ θνζκεηεία.  

γγ) Ζ θνζκεηεία απνηειείηαη απφ ηνλ θνζκήηνξα, ηνπο δηεπζπληέο ησλ 

ηκεκάησλ, εθπξνζψπνπο ησλ θαζεγεηψλ κε δηεηή ζεηεία, ν αξηζκφο ησλ 

νπνίσλ είλαη ίζνο κε ηνλ  αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ, ηνπο δηεπζπληέο ησλ 

πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, έλαλ 

εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ (κεηαπηπρηαθψλ θαη ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ) 

θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ δηεηνχο ζεηείαο πνπ 

ζπκκεηέρεη, κε δηθαίσκα ςήθνπ, φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

δεηήκαηα ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ. Ζ θνζκεηεία είλαη 

αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

εηζήγεζε πξνο ηνλ θνζκήηνξα γηα ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ θαζεγεηψλ 

χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ ζπλειεχζεσλ ησλ ηκεκάησλ, ηε ζχλζεζε ησλ 

εηδηθψλ επηηξνπψλ θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ, ηελ πξφζθιεζε επηζθεπηψλ θαζεγεηψλ, ηελ πξνθήξπμε 

ζέζεσλ εληεηαικέλσλ δηδαζθαιίαο, ηελ θαηάξηηζε θαη ηε δεκνζίεπζε 

κεηξψνπ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ κειψλ ηεο Δ..Γ.Τ. θαζψο θαη γηα 

θάζε άιιε αξκνδηφηεηα ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ 

Καλνληζκφ ηεο Δ..Γ.Τ. 

β. ξγαλα ηνπ ηκήκαηνο είλαη ν δηεπζπληήο ηκήκαηνο θαη ε ζπλέιεπζε 

ηκήκαηνο.  

αα) Ο δηεπζπληήο ηκήκαηνο εθιέγεηαη κεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ πξψηεο 

βαζκίδαο θαη ησλ αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ γηα δχν έηε απφ ηε 
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ζπλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο, κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη εθφζνλ 

ππάξρεη απαξηία. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή ηκήκαηνο θαζνξίδνληαη 

ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Δ..Γ.Τ.  

ββ) Ζ ζπλέιεπζε ηκήκαηνο απνηειείηαη απφ θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ 

ζην νηθείν πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο 

θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Δ..Γ.Τ.  

γ.Οξγαλα ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ηεο Δ..Γ.Τ. είλαη ν 

δηεπζπληήο κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ε νκάδα 

δηδαζθφλησλ κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο 

αα) Ο δηεπζπληήο κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο 

εθιέγεηαη απφ ηελ νκάδα δηδαζθφλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απιή 

πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ δηδαζθφλησλ γηα ηεηξαεηή ζεηεία θαη είλαη 

αξκφδηνο γηα ηελ ζχγθιηζε ηεο νκάδαο δηδαζθφλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ηελ εηζήγεζε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, ηε κέξηκλα 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ, ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ γηα ηε κειέηε θαη 

δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ θαζψο θαη θάζε άιιε 

αξκνδηφηεηα ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο 

Δ..Γ.Τ. 

ββ) Ζ νκάδα δηδαζθφλησλ κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, απνηειείηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ζηα 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο κάζεζεο ζε απηφ, 

ηε δηαηχπσζε γλψκεο πξνο ηελ θνζκεηεία γηα ηξφπνπο βειηίσζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαζψο θαη γηα θάζε άιιε αξκνδηφηεηα ε νπνία 

πξνβιέπεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Δ..Γ.Τ. 

 

Σα φξγαλα ηεο Δ..Γ.Τ. επηθνπξνχληαη ζην έξγν ηνπο απφ γξακκαηεία ε 

νπνία ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ θνζκήηνξα 
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Άξζξν 139 

Αμηνιφγεζε, δηαθάλεηα θαη πξνγξακκαηηθφο ζρεδηαζκφο 

α. ηελ Δ..Γ.Τ., κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, ζπγθξνηείηαη Μνλάδα 

Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο (ΜΟ.ΓΗ.Π.) γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηεο. Ζ ζπγθξφηεζε, 

ε ιεηηνπξγία θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π. θαζψο θαη ε ππνρξέσζε 

ηεο Δ..Γ.Τ. γηα δεκνζηφηεηα θαη δηαθάλεηα ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ην 

ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε.  

β. Οη θαζεγεηέο πξψηεο βαζκίδαο θαη νη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο ηεο 

Δ..Γ.Τ., εθφζνλ δελ έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε γηα εμέιημε, 

αμηνινγνχληαη θάζε πέληε έηε σο πξνο ην εξεπλεηηθφ, εθπαηδεπηηθφ, 

δηδαθηηθφ θαη επηζηεκνληθφ έξγν ηνπο, θαζψο θαη σο πξνο ηελ ελ γέλεη 

πξνζθνξά ηνπο ζην ίδξπκα, απφ επηηξνπέο αμηνιφγεζεο κε βάζε 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ λ.4009/2011. 

γ. Ζ Δ..Γ.Τ. νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ππνρξέσζε δεκνζηφηεηαο 

θαη δηαθάλεηαο, παξέρνληαο, ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν, θαζψο θαη κε 

θάζε άιιν πξφζθνξν ηξφπν, θάζε δπλαηή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα 

δηνηθεηηθά ηεο φξγαλα θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο, ηηο πεγέο θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ηελ νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ, ηνλ αξηζκφ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ, θαζψο επίζεο ζηνηρεία γηα ην δηνηθεηηθφ θαη 

άιιν πξνζσπηθφ κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ, ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ην 

ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

δ. Ζ  Δ..Γ.Τ. ζπληάζζεη ηεηξαεηέο αθαδεκατθφ – αλαπηπμηαθφ 

πξφγξακκα. Σν πξφγξακκα απηφ θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, ηελ 

ηδηαίηεξε εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή ηεο θπζηνγλσκία, ζηξαηεγηθή, 

δνκή θαη ιεηηνπξγία ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο θαη θηλείηαη εληφο 

ησλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ 



 167 

πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Οη 

θαηεπζχλζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο επί ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ν 

πξνγξακκαηηθφο ζρεδηαζκφο θαζνξίδνληαη απφ ην πκβνχιην ηεο 

Δ..Γ.Τ., χζηεξα απφ γλψκε ηεο θνζκεηείαο. ηε ζπλέρεηα, ηα ζρέδηα 

ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ θνζκήηνξα θαη 

εγθξίλνληαη απφ ην πκβνχιην ηεο Δ..Γ.Τ., ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ζε ζπλδπαζκφ κε φζα νξίδνληαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ.  

 

 Άξζξν 140 

Καζεγεηέο 

α. Σν δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ζηελ Δ..Γ.Τ. αζθείηαη απφ ηνπο 

θαζεγεηέο νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε θαζεγεηέο πξψηεο βαζκίδαο, 

αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο θαη επίθνπξνπο θαζεγεηέο.Οη ζέζεηο ησλ 

θαζεγεηψλ είλαη εληαίεο, αλήθνπλ ζηελ Δ..Γ.Τ. θαη θαηαλέκνληαη θαη 

αλαθαηαλέκνληαη ζηα ηκήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

απηψλ, κε απφθαζε ηεο θνζκεηείαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

θνζκήηνξα. Οη θαζεγεηέο κπνξνχλ λα δηδάζθνπλ ζε πεξηζζφηεξα απφ 

έλα κεηαπηπρηαθά θαη δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα δηα 

βίνπ κάζεζεο. 

αα) Οη θαζεγεηέο πξψηεο βαζκίδαο θαη νη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο 

εθιέγνληαη σο κφληκνη 

ββ) Οη επίθνπξνη θαζεγεηέο εθιέγνληαη γηα ηεηξαεηή ζεηεία, κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα άιιε κία ηεηξαεηή ζεηεία χζηεξα απφ θξίζε. 

  

β. Διάρηζηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθινγή ζε ζέζε θαζεγεηή ηεο Δ..Γ.Τ. 

είλαη ε θαηνρή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζρεηηθνχ κε ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο θαη αξκφδην φξγαλν γηα ηελ θξίζε 

εθινγήο ή εμέιημεο είλαη εηδηθφ εθιεθηνξηθφ ζψκα απνηεινχκελν απφ 
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κέιε βαζκίδαο θαζεγεηή ηεο Δ..Γ.Τ. θαη θαζεγεηέο απφ άιια Α.Δ.Η. 

ίδηαο ή αλψηεξεο βαζκίδαο πξνο ηελ θξηλφκελε ζέζε ην νπνίν 

ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο θνζκεηείαο  εηδηθφηεξα πξνζφληα ηα νπνία 

απαηηνχληαη αλάινγα κε ηε βαζκίδα θαζεγεηή ηεο Δ..Γ.Τ. ξπζκίδνληαη 

ζηνλ Οξγαληζκφ ηεο Δ..Γ.Τ. 

 

γ. Ζ εθινγή θαη εμέιημε ησλ θαζεγεηψλ γίλεηαη κε βάζε ηα πξνζφληα 

ησλ ππνςεθίσλ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηεο Δ..Γ.Τ. 

αλάινγα κε ηε βαζκίδα ζηελ νπνία γίλεηαη ε εθινγή ή ε εμέιημε θαη ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο.  Ζ εθινγή θαζεγεηή γίλεηαη κε αλνηθηή 

δηαδηθαζία, χζηεξα απφ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο. 

αα) Ζ επηινγή θαη ε εμέιημε ησλ θαζεγεηψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ γίλεηαη 

απφ εηδηθέο επηακειείο επηηξνπέο, νη νπνίεο απαξηίδνληαη απφ θαζεγεηέο, 

θαη ηα κέιε ησλ νπνίσλ επηιέγνληαη απφ ην κεηξψν εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ κειψλ ηεο Δ..Γ.Τ. ην νπνίν θαηαξηίδεηαη θαη 

επηθαηξνπνηείηαη θάζε δχν έηε αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν απφ ηελ 

θνζκεηεία, χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ ζπλειεχζεσλ ησλ ηκεκάησλ θαη 

εγθξίλεηαη απφ ην πκβνχιην. Ζ φιε δηαδηθαζία γίλεηαη κε αλάινγε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4009/2011. 

ββ) Γηα ηελ εμέιημή ηνπο, νη επίθνπξνη θαη νη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο 

έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ πξνθήξπμε ζέζεο ζηελ επφκελε 

βαζκίδα χζηεξα απφ παξακνλή ζηε βαζκίδα πνπ θαηέρνπλ, νη κελ 

αλαπιεξσηέο γηα ηέζζεξα έηε, νη δε επίθνπξνη θαζεγεηέο γηα έμη έηε. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνθήξπμε ηεο ζέζεο είλαη ππνρξεσηηθή. Σν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο θαζνξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε κε βάζε 

ηηο αλάγθεο ηεο Δ..Γ.Τ. θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ππνςεθίνπ 

πνπ δεηά ηελ εμέιημε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζπλνιηθφ επηζηεκνληθφ θαη 

εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ, φπσο απηφ πξνβάιιεηαη ζηελ αίηεζή ηνπ. Αλ νη 

επίθνπξνη θαη νη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο δελ εμειηρζνχλ ζηελ επφκελε 
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βαζκίδα, έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ εθ λένπ ηελ πξνθήξπμε ηεο 

ζέζεο κεηά απφ παξέιεπζε δχν θαη ηξηψλ αληίζηνηρα εηψλ απφ ηε ιήςε 

ηεο απφθαζεο γηα ηε κε εμέιημή ηνπο. 

γγ) Ζ ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο κε 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ή ηνπ 

επηζηεκνληθνχ ή εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ ππνςεθίνπ θξίλεηαη απφ ηελ 

επηηξνπή επηινγήο. 

 

δ. Ζ δηδαζθαιία καζεκάησλ θαζψο θαη ε άζθεζε ησλ ινηπψλ δηδαθηηθψλ 

θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Δ..Γ.Τ. δχλαηαη λα αλαηίζεηαη, 

κε αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 

δηάξθεηαο ελφο έσο ηξηψλ αθαδεκατθψλ εηψλ, πιήξνπο ε κεξηθήο 

απαζρφιεζεο, ζε εληεηαικέλνπο δηδαζθαιίαο, νη νπνίνη είλαη 

επηζηήκνλεο, θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, θαζψο θαη ζε 

πξνζσπηθφηεηεο κε αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηηθφ έξγν.Οη αλσηέξσ 

ζπκβάζεηο δχλαληαη λα αλαλεψλνληαη αιιά ε ζπλνιηθή ζεηεία ησλ 

εληεηαικέλσλ δηδαζθαιίαο ζηελ Δ..Γ.Τ. δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 

πέληε αθαδεκατθά έηε. Θέκαηα ζρεηηθά κε ηα εηδηθφηεξα πξνζφληα ησλ 

ππνςεθίσλ, ηα φξγαλα, ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο, επηινγήο θαη 

πξφζιεςεο θαη ηνλ ηξφπν απαζρφιεζήο ηνπο θαη θάζε ζρεηηθή 

ιεπηνκέξεηα, θαζνξίδνληαη κε ηνλ Οξγαληζκφ ηεο Δ..Γ.Τ.. ηνπο 

εληεηαικέλνπο δηδαζθαιίαο θαηαβάιιεηαη κεληαία απνδεκίσζε, ην χςνο 

ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ 

θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

ε. Γηα ην αζπκβίβαζην ηεο απαζρφιεζεο ησλ θαζεγεηψλ ηεο Δ..Γ.Τ., 

ηελ παξάιιειε απαζρφιεζή ηνπο ζε μέλα θαη ειιεληθά Α.Δ.Η., ηηο 
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επηζηεκνληθέο θαη ινηπέο άδεηεο θαζψο θαη ηηο απνδνρέο ηνπο ηζρχνπλ νη 

εθάζηνηε δηαηάμεηο γηα ηα Α.Δ.Η. 

 

 Άξζξν 141 

Λνηπφ πξνζσπηθφ 

α. Σα κέιε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

(Δ.ΓΗ.Π.) επηηεινχλ εξγαζηεξηαθφ – εθαξκνζκέλν δηδαθηηθφ έξγν ζηελ 

Δ..Γ.Τ., ην νπνίν ζπλίζηαηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε δηεμαγσγή 

εξγαζηεξηαθψλ θαη θιηληθψλ αζθήζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηε 

δηεμαγσγή πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ζηα πεδία εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ 

επηζηεκψλ. ηνπο θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο κπνξεί λα 

αλαηίζεηαη δηδαθηηθφ έξγν, δηδαζθαιία καζεκάησλ εκβάζπλζεο ζε 

κηθξέο νκάδεο θνηηεηψλ θαη επίβιεςε πηπρηαθψλ ή άιισλ εξγαζηψλ, ππφ 

ηελ επνπηεία ησλ θαζεγεηψλ ηεο Δ..Γ.Τ. 

αα) Οη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ αλήθνπλ ζηελ Δ..Γ.Τ. θαη 

θαηαλέκνληαη απφ ηνλ θνζκήηνξα ζηα ηκήκαηα, εξγαζηήξηα θαη θέληξα 

αλαθνξάο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο θνζκεηείαο. 

ββ) Σππηθά πξνζφληα γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

πξνζσπηθνχ ηεο Δ..Γ.Τ. είλαη πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ή Σ.Δ.Η., ζρεηηθφ 

κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο θαη ζπλαθήο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο 

ζπνπδψλ. 

 

β. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ αζθνχλ ηε δηνηθεηηθή θαη 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δ..Γ.Τ., φπσο 

απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηεο. 

 

 

Άξζξν 142 

 πνπδέο 
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α.Ζ Δ..Γ.Τ. νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ 

νδεγνχλ ζε κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο αληίζηνηρνπο κε ην πεξηερφκελν ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ. Δηδηθφηεξα, απνλέκεη (i) Μεηαπηπρηαθά 

Γηπιψκαηα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.), αληίζηνηρα ησλ εηδηθεχζεσλ ησλ 

νηθείσλ πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, (ii) Γηδαθηνξηθά 

Γηπιψκαηα (Γ.Γ.) αληίζηνηρα ησλ ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία 

αλαπηχζζεη θαη κε ηε ζπκκεηνρή θαζεγεηψλ ησλ Α.Δ.Η. θαζφιε ηε 

δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο θαζψο θαη ζηηο νηθείεο επηηξνπέο 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, θαη 

(iii) πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο ζπνπδψλ κεηά απφ επηηπρή 

παξαθνινχζεζε νξηζκέλσλ καζεκάησλ ή κεηαπηπρηαθψλ ζεκηλαξίσλ.  

 

β. ηα πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηεο Δ..Γ.Τ. γίλνληαη 

δεθηνί πηπρηνχρνη ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ηνκέα ηεο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο, θαζψο θαη αλαγλσξηζκέλσλ 

ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Δ..Γ.Τ. 

 

γ. Σν πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ην πεξηερφκελν ηνπ θαη ε 

αλαγλψξηζε πηζησηηθψλ κνλάδσλ θαηαξηίδεηαη απφ εηδηθή επηηξνπή, ε 

νπνία απνηειείηαη απφ θαζεγεηέο ηνπ νηθείνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ θαη 

ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ θνζκήηνξα. Σν πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ εγθξίλεηαη απφ ηνλ θνζκήηνξα κεηά απφ εηζήγεζε ηεο 

θνζκεηείαο. Με ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο, θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε 

δηαδηθαζία ηεο θαη’ έηνο αλαζεψξεζεο επί κέξνπο πηπρψλ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 
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δ. Με απφθαζε ηεο θνζκεηείαο ηεο Δ..Γ.Τ. χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ 

ηκεκάησλ, νξγαλψλεηαη πξφγξακκα καζεκάησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, 

ην νπνίν πεξηέρεη ηνπο ηίηινπο ησλ ππνρξεσηηθψλ, ησλ θαη’ επηινγή 

ππνρξεσηηθψλ θαη ησλ πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ, ην πεξηερφκελφ ηνπο, 

ηηο εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο ηνπο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ην 

θάζε κνξθήο επηηεινχκελν δηδαθηηθφ έξγν, θαη ηε ρξνληθή αιιεινπρία ή 

αιιειεμάξηεζε ησλ καζεκάησλ. Πεξηέρεη, επίζεο, ηα πξνζφληα θαη ηηο 

εηδηθφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ.  

 

ε. Σα θξηηήξηα, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ 

ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ νξίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο 

Δ..Γ.Τ. 

 

δ. Ζ Δ..Γ.Τ. κπνξεί λα νξγαλψλεη θαη λα πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ απφ θνηλνχ ή ζε ζπλεξγαζία κε ζρνιέο δηαθνξεηηθψλ Α.Δ.Η. ηεο 

εκεδαπήο θαη κε νκνηαγή ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

απνλνκή αληίζηνηρνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, θαζψο θαη κε εξεπλεηηθά θέληξα. 

 

ε. Πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κπνξεί λα δηδάζθνληαη, ελ φισ ή ελ κέξεη, 

θαη’ εμαίξεζε, ζε μέλε γιψζζα, κε απφθαζε ηνπ θνζκήηνξα, ε νπνία 

εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο θνζκεηείαο. 

 

ζ. Ζ Δ..Γ.Τ. κπνξεί λα νξγαλψλεη θαη λα παξέρεη πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ δηα βίνπ κάζεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμ απνζηάζεσο, 

πνπ νδεγνχλ ζηελ απνλνκή αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

3879/2010 (Α΄ 163). Με απφθαζε ηεο θνζκεηείαο πνπ δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα πνπ αθνξά 
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ζηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία, ηε δηνίθεζε θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο ζρνιήο δηα βίνπ κάζεζεο ηεο Δ..Γ.Τ.  

 

η. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ είλαη ε πηζηνπνίεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα 

θξηηήξηα ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ 

Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (ΑΓΗΠ), φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 70 

έσο 72 ηνπ λ. 4009/2011.. Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ην Γεκφζην 

απαηηείηαη λα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ πξνγξακκαηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο.   

 

 

 Άξζξν 143 

 Πφξνη 

α. Οη πφξνη ηεο Δ..Γ.Τ. είλαη: 

αα) επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, 

ββ) πξφζνδνη απφ ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο, 

γγ) ρξεκαηνδνηήζεηο απφ νπνηαδήπνηε πεγή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηζηεκνληθή κειέηε, 

δδ) δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο, θαη 

εε) πφξνη απφ θάζε άιιε πεγή. 

 

β. Ζ ηαθηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δ..Γ.Τ. απφ ην θξάηνο γηα ηε 

κηζζνδνζία θαη ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο εγγξάθεηαη ζε εηδηθφ θσδηθφ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη θαηαλέκεηαη ζηελ 

Δ..Γ.Τ. κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη δείθηεο απφδνζεο. Κάζε 

πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε θαζνξίδεηαη βάζεη δεηθηψλ πνηφηεηαο θαη 

επηηεπγκάησλ, φπσο απηνί εμεηδηθεχνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζχκθσλα κε ηηο 
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εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί θαηαλνκήο ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηα ΑΔΗ. 

 

Άξζξν 144 

 Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο 

α. Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηεο Δ..Γ.Τ. 

εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

β. Με ηνλ Οξγαληζκφ ηεο Δ..Γ.Τ. δχλαληαη λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα 

θνλδπιίσλ έξεπλαο κε ηελ ίδξπζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ 

λ.4009/2011.. Απφ ηεο ηδξχζεσο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ηδησηηθνπ 

Γηθαίνπ παπεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛΚΔ. 

 

Άξζξν 145 

Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

α. Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο νη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ 

θαζεγεηψλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

Δ..Γ.Τ. κεηαηξέπνληαη ζε ζέζεηο θαζεγεηψλ πξψηεο βαζκίδαο, 

αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ θαη επίθνπξσλ θαζεγεηψλ ζηηο νπνίεο 

εληάζζνληαη νη ππεξεηνχληεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο 

θαζεγεηέο θαη δηδαθηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο Δ..Γ.Τ., κεηά 

απφ αίηεζή ηνπο θαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 

θαη 7 ηνπ παξφληνο.. Ζ  κεηαηξνπή γίλεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα ησλ 

αληηζηνίρσλ ζέζεσλ, πνπ ίζρπαλ πξηλ ηνλ λ. 4009/2011 

 

β. Με ηε έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο νη θαζεγεηέο ηεο Δ..Γ.Τ. 

αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ 

λ.4009/2011. 
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γ. Οη κφληκνη επηκειεηέο θαη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, θάηνρνη 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, πνπ θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε θαη ππεξεηνχλ 

ζηελ Δ..Γ.Τ. θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, κπνξνχλ λα 

δεηήζνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζε βαζκίδα θαη γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 

επηινγήο ηνπο έσο δχν θνξέο πνπ απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε κεηαμχ 

ηνπο, δηαηεξψληαο ηε κνληκφηεηά ηνπο ζηε βαζκίδα εθινγήο ηνπο. ε 

πεξίπησζε θαη δεχηεξεο αξλεηηθήο θξίζεο γηα ηελ έληαμή ηνπο, 

παξακέλνπλ ζηηο πξνεγνχκελεο ζέζεηο ηνπο νη νπνίεο κεηαηξέπνληαη 

απηνδηθαίσο ζε πξνζσπνπαγείο, κέρξη ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ ππεξεζία, νπφηε νη ζέζεηο απηέο θαηαξγνχληαη. 

 

δ. Οη κφληκνη επηκειεηέο θαη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, πνπ δελ είλαη 

θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο , 

θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε θαη ππεξεηνχλ ζηελ Δ..Γ.Τ. θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, δηαηεξνχλ ηηο ζέζεηο ηνπο κέρξη ηελ κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ ππεξεζία, νπφηε νη ζέζεηο 

απηέο θαηαξγνχληαη. Δθφζνλ απνθηήζνπλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα κέρξη 

31.12.2016, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ εμέιημή ηνπο ζηε βαζκίδα ηνπ 

επίθνπξνπ θαζεγεηή κέρξη δχν θνξέο πνπ απέρνπλ ηξία ρξφληα κεηαμχ 

ηνπο, δηαηεξψληαο ηε κνληκφηεηά ηνπο ζηε βαζκίδα απηή. 

 

ε. Οη επί ζεηεία επηκειεηέο θαη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, θάηνρνη 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, πνπ θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε θαη ππεξεηνχλ 

ζηελ Δ..Γ.Τ., δχλαληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα έληαμε ζε βαζκίδα 

θαη γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο επηινγήο ηνπο κέρξη δχν θνξέο πνπ 

απέρνπλ ηξία ρξφληα κεηαμχ ηνπο. Δθφζνλ δελ δεηήζνπλ ηελ έληαμή ηνπο 

ζε βαζκίδα θαζεγεηή, παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο θαη εθαξκφδεηαη ην 

πξνεγνχκελν θαζεζηψο. 
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δ. Οη επί ζεηεία επηκειεηέο θαη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο, πνπ δελ είλαη 

θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, 

πνπ θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε θαη ππεξεηνχλ ζηελ Δ..Γ.Τ., εθφζνλ δελ 

δεηήζνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζε βαζκίδα θαζεγεηή, παξακέλνπλ ζηε ζέζε 

ηνπο θαη εθαξκφδεηαη ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο.  

 

ε. Σν κφληκν πξνζσπηθφ ηεο Δ..Γ.Τ., πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

θαηφρσλ πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ, ππφθεηηαη ζηελ αμηνιφγεζε πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξ. 21 ηνπ Ν. 4009/2011. 

 

ζ. Σν ππεξεηνχλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ κφληκν ή κε 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο 

Δ..Γ.Τ. ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί εθπαηδεπηηθφ ή εξεπλεηηθφ έξγν, 

δχλαηαη κε αίηεζή ηνπ, ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο, λα εληάζζεηαη ζε ζέζεηο εξγαζηεξηαθνχ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ (Δ.ΓΗ.Π.), κε απφθαζε ηεο θνζκεηείαο χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ θαζεγεηέο πξψηεο 

βαζκίδαο θαη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο.  

 

η. Οη ππεξεηνχληεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζηελ 

Δ..Γ.Τ., εξγαζηεξηαθνί ή άιινη επηζηήκνλεο δηαηεξνχλ ηηο ζέζεηο ηνπο 

θαη αζθνχλ ηα ίδηα θαζήθνληα έσο ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ ππεξεζία.  

 

ηα. Σν κε δηδαθηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαζψο θαη ην 

ηερλνινγηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξέηεζε ζηελ Τ..Α. θαη ηελ Δ..Γ.Τ. 

θαη δελ έρεη γηα νπνηαδήπνηε ιφγν κεηαηαγεί θαη εληαρζεί ζε ζέζεηο ηεο 

Δ..Γ.Τ. κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο δχλαηαη λα ππνβάιεη 
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ζρεηηθή αίηεζε εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ απφ ηελ 

ηζρχ ηνπ παξφληνο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί αλάινγα κε ηα ρξφληα 

ππεξεζίαο ηνπ θαη ηα πξνζφληα ηνπ ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο ηεο Δ..Γ.Τ.  

ηβ. Γηα ην δηνξηζκφ, ηε βαζκνινγηθή εμέιημε θαη ηελ ελ γέλεη ππεξεζηαθή 

θαηάζηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα.  

 

ηγ. Μέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Δ..Γ.Τ., ηα 

πξνβιεπφκελα ζε απηφλ δεηήκαηα ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ησλ 

αξκνδίσλ, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, νξγάλσλ ηεο  θαη έσο ηε 

ζπγθξφηεζή ηνπο κε απφθαζε ηνπ θνζκήηνξα θαη ηνπ πιιφγνπ ησλ 

Καζεγεηψλ ηεο Δ..Γ.Τ..  

 

Άξζξν 146 

 Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

παξφληνο, θαηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ βξίζθεηαη ζε 

αληίζεζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη, ηδίσο: 

1. ην εδ. β’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2194/1994, 

2. ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2194/1994, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε 7 

ηνπ α’ εδαθίνπ, πνπ δηαηεξείηαη ζε ηζρχ κφλν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.2920/2001 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3685/2008,  

3. ηα εδ. α’ θαη δ’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2194/1994 θαη νη 

παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ  αξζξνπ 40 ηνπ λ. 4025/2011. 
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Άξζξν 147 

Καηαξγνχκελεο Γηαηάμεηο 

Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο απφ ηελ 

πεξίπησζε Ε ηνπ άξζξνπ 186 λ. 3852/2010 (Α΄87) ε ππνπεξίπησζε Η α 

έσο θαη ε.  

 

 

Άξζξν 148 

Έλαξμε ηζρχνο 

Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ άξρεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ λφκνπ, εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο απφ εηδηθέο δηαηάμεηο.  

 

Αζήλα ……./2/2012 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ        Ο ΤΠΟΤΡΓΟ         

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

                                                                  ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ 

                                                                     ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ      

            ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

 

 

 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ                 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΡΔΠΠΑ   

  

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΗΓΔΗΑ                   Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΗΑ  

 ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ                         ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ   

ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ                       ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

 

 

 

 

 

ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ                ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ 
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Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ               Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΗΑ  

       ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ  

                    ΑΦΑΛΗΖ  
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