
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείµενο
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗ-

ΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Άρθρο 3 Μετονοµασία Οργανισµού Απασχόλησης Ερ-

γατικού Δυναµικού σε Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
- Σκοπός
Άρθρο 4 Όργανα διοίκησης της Δηµόσιας Υπηρεσίας

Απασχόλησης
Άρθρο 5 Προσόντα, κωλύµατα και ασυµβίβαστα διορι-

σµού Διοικητή και Υποδιοικητών
Άρθρο 6 Ορισµός και θητεία Διοικητή και Υποδιοικητών
Άρθρο 7 Αρµοδιότητες Διοικητή
Άρθρο 8 Αρµοδιότητες Υποδιοικητών
Άρθρο 9 Σύνθεση, διορισµός, θητεία και ασυµβίβαστα

των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου 
Άρθρο 10 Αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου
Άρθρο 11 Λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου
Άρθρο 12  Αρµοδιότητες του Συµβουλίου των Κοινωνι-

κών Εταίρων
Άρθρο 13  Σύνθεση, διορισµός και θητεία του Συµβου-

λίου των Κοινωνικών Εταίρων
Άρθρο 14  Συγκρότηση σε σώµα και λειτουργία του

Συµβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων
Άρθρο 15 Διαδοχή Ενιαίου Λογαριασµού για την Ε-

φαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ - ΨΗΦΙΑΚΟ

ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -
ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗ-
ΣΗΣ
Άρθρο 16 Ορισµοί
Άρθρο 17 Ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο Δράσης 
Άρθρο 18 Ψηφιακό Μητρώο Δηµόσιας Υπηρεσίας Απα-

σχόλησης - Ψηφιακή Κάρτα Δηµόσιας Υπηρεσίας Απα-
σχόλησης
Άρθρο 19 Εισοδηµατικές προϋποθέσεις για παροχές

προς ανέργους και αναζητούντες εργασία
Άρθρο 20 Υποχρεώσεις Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχό-

λησης προς αναζητούντες εργασία
Άρθρο 21 Υποχρεώσεις αναζητούντων εργασία 
Άρθρο 22 Συνέπειες σε παράβαση των υποχρεώσεων

των αναζητούντων εργασία
Άρθρο 23 Κυρώσεις σε περίπτωση αναληθών δηλώσε-

ων για την εγγραφή ή παραµονή στο Ψηφιακό Μητρώο
της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
Άρθρο 24 Πιλοτικές δράσεις Δηµόσιας Υπηρεσίας Α-

πασχόλησης σχετικά µε την ανεργία
Άρθρο 25 Παράταση καταβολής του επιδόµατος ανερ-

γίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑ-

ΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 26 Στρατηγική για την Αναβάθµιση των Δεξιο-

τήτων του Εργατικού Δυναµικού και τη Διασύνδεση µε
την Αγορά Εργασίας
Άρθρο 27 Αποστολή, σύνθεση και λειτουργία του Εθνι-

κού Συµβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναµικού

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙ΄, 14 Απριλίου 2022,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της,
αναβάθµιση δεξιοτήτων εργατικού δυναµικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις



Άρθρο 28 Επιστηµονική Επιτροπή Δεξιοτήτων Εργατι-
κού Δυναµικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 29 Μηχανισµός διάγνωσης αναγκών της αγο-

ράς εργασίας - Προσθήκη περ. ζ΄ στην παρ. 2 άρθρου 80
ν. 4826/2021
Άρθρο 30 Πρόσβαση σε στοιχεία - Προσθήκη άρθρου

80Α στον ν. 4826/2021
Άρθρο 31 Μεθοδολογία διάγνωσης αναγκών της αγο-

ράς εργασίας - Προσθήκη άρθρου 80Β στον ν. 4826/2021
Άρθρο 32 Διαδοχή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας

και Ανθρώπινου Δυναµικού - Ανάθεση καθηκόντων δια-
χειριστικής αρχής του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους στον Οργανισµό Προνοιακών Επιδο-
µάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τροποποίηση περ.
3 παρ. Α άρθρου 45 ν. 4314/2014 και παρ. 6 άρθρου 15
ν. 4756/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Άρθρο 33 Επιδοτούµενη συνεχιζόµενη επαγγελµατική

κατάρτιση
Άρθρο 34 Προσκλήσεις επιδοτούµενης συνεχιζόµενης

επαγγελµατικής κατάρτισης - Προϋποθέσεις συµµετο-
χής και πληρωµής
Άρθρο 35 Ατοµικός λογαριασµός δεξιοτήτων
Άρθρο 36 Επιλεξιµότητα και πληρωµή παρόχων επιδο-

τούµενης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης
Άρθρο 37 Μητρώο επιλέξιµων παρόχων επιδοτούµε-

νης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης
Άρθρο 38 Πλαίσιο αξιολόγησης και λογοδοσίας επιλέ-

ξιµων παρόχων επιδοτούµενης συνεχιζόµενης επαγγελ-
µατικής κατάρτισης
Άρθρο 39 Πιστοποίηση Συνεχιζόµενης Επαγγελµατι-

κής Κατάρτισης
Άρθρο 40 Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες
Άρθρο 41 Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση
Άρθρο 42 Αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α-

ΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Άρθρο 43 Εκµετάλλευση προσοδοφόρων ακινήτων

της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
Άρθρο 44 Απόκτηση ακινήτων και προώθηση συµπρά-

ξεων προς επίτευξη των σχετικών µε τη στεγαστική συν-
δροµή σκοπών της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης 
Άρθρο 45 Διευθυντές και Υποδιευθυντές Μονάδων Ε-

παγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δηµό-
σιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Τροποποίηση άρθρου 65
ν. 4837/2021
Άρθρο 46 Ζητήµατα σχολών Δηµόσιας Υπηρεσίας Α-

πασχόλησης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 29Α
ν. 4521/2018
Άρθρο 47 Μετακλητοί υπάλληλοι Δηµόσιας Υπηρεσίας

Απασχόλησης
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 48 Προθεσµία για την εξέταση αιτήσεων συντα-
ξιοδότησης και διαδικασία ταχείας (fast-track) απονοµής
σύνταξης
Άρθρο 49 Έλεγχος µετά από την έκδοση της πράξης

απονοµής σύνταξης µε την ταχεία διαδικασία
Άρθρο 50 Ηλεκτρονική υποβολή παραστατικών για α-

ναγνώριση επιπλέον χρόνου ασφάλισης - Τροποποίηση
παρ. 4 άρθρου 17 ν. 4670/2020
Άρθρο 51 Αξιοποίηση δηµοσίων εγγράφων και συγκρι-

τικών στοιχείων και χρήση σύγχρονων εργαλείων αυτο-
µατοποιηµένης ανάλυσης δεδοµένων και διαδικασιών
για τη διαπίστωση του χρόνου ασφάλισης και την επιτά-
χυνση της διαδικασίας απονοµής συντάξεων - Τροποποί-
ηση περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 14 και παρ. 1 άρθρου 33
ν. 4387/2016
Άρθρο 52 Διαπίστωση οφειλών και ποσοστού αναπη-

ρίας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 ν. 4554/2018
Άρθρο 53 Αναγνώριση υπολειπόµενου χρόνου για τη

λήψη σύνταξης - Συµπλήρωση χρόνου µε προαιρετική α-
σφάλιση
Άρθρο 54 Αναγνώριση διανυθέντος χρόνου ασφάλι-

σης - Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 2 άρθρου 15
ν. 4387/2016 και περ. α) και β) παρ. 3 άρθρου 34
ν. 4387/2016
Άρθρο 55 Επίδοµα εορτών Πάσχα 2022 εργαζοµένων

σε αναστολή σύµβασης εργασίας λόγω φυσικών κατα-
στροφών
Άρθρο 56 Δυνατότητα λειτουργίας και απασχόλησης

προσωπικού την ηµέρα Κυριακή και κατά τις ηµέρες αρ-
γίας - Προσθήκη περ. ιβ) στην παρ. 3 του άρθρου 9 του
β.δ. 748/1966
Άρθρο 57 Παράταση ισχύος συµβάσεων έκτακτου προ-

σωπικού του άρθρου 207 ν. 4820/2021
Άρθρο 58 Δράση «Δηµιουργία χώρων φύλαξης βρε-

φών εντός επιχειρήσεων» - Σκοπός και αντικείµενο
Άρθρο 59 Δικαιούχοι και ωφελούµενοι της Δράσης

«Δηµιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσε-
ων» - Ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης
Άρθρο 60 Οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση του

χώρου φύλαξης στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης
«Δηµιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσε-
ων»
Άρθρο 61 Καταβολή αξιών τοποθέτησης (vouchers) Κέ-

ντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Ατόµων µε Αναπηρία
και τροφείων Κέντρων Διηµέρευσης Ηµερήσιας Φροντί-
δας 
Άρθρο 62 Θέµατα προσωρινής διοίκησης του Ταµείου

Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης - Τροποποί-
ηση άρθρου 69 ν. 4826/2021
Άρθρο 63 Θέµατα εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαια-

γοράς επί των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης -
Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 3029/2002 και άρθρων 33 και
47 του ν. 4680/2020
Άρθρο 64 Ψηφιακή απονοµή µερίσµατος Μετοχικού

Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων - Τροποποίηση άρθρου
17 ν. 4670/2020 
Άρθρο 65 Ενίσχυση υποχρεώσεων φορέων κοινωνικής

προστασίας - Τροποποίηση άρθρων 7 και 54
ν. 4837/2021
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Άρθρο 66 Ένταξη δηµοτικών παιδικών, βρεφικών και
βρεφονηπιακών σταθµών στους Φορείς Παιδικής Προ-
στασίας του άρθρου 3 του ν. 4837/2021 - Τροποποίηση
της υποπερ. δβ) της περ. δ) του άρθρου 3  ν. 4837/2021
Άρθρο 67 Όροι λειτουργίας φορέων κοινωνικής προ-

στασίας και σχετικές κυρώσεις - Τροποποίηση παρ. 1-4
και 7 άρθρου 1 και τροποποίηση παρ. 1-4 και προσθήκη
παρ. 5-7 στο άρθρο 2 του ν. 2345/1995
Άρθρο 68 Ρύθµιση θεµάτων υπαγωγής στο Ταµείο Επι-

κουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης - Τροποποίηση
άρθρου 6 ν. 4826/2021
Άρθρο 69 Ρυθµίσεις για επιδοτήσεις Υπουργείου Ερ-

γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τροποποίηση παρ. 4
άρθρου 28 ν. 4726/2020, παρ. 6 άρθρου 129
ν. 4808/2021 και παρ. 5 άρθρου 196 ν. 4855/2021
Άρθρο 70 Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας της Κε-

ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων
Άρθρο  71 Ρυθµίσεις για τη Μονάδα Εσωτερικών Ερευ-

νών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Α-
σφάλισης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4892/2022
Άρθρο 72 Ρυθµίσεις για το Ταµείο Μηχανικών Εργολη-

πτών Δηµοσίων Έργων - Αντικατάσταση   
παρ. 1 και 3 άρθρου 86, τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 87

και άρθρου 88 ν. 4387/2016
Άρθρο 73 Μεταβίβαση κυριότητας κατοικιών των οικι-

σµών «ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ι & ΙΙ» προς τον Δήµο
Φυλής
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 74 Προσωπικό υλοποίησης των κοινωνικών

προγραµµάτων «Κοινωνική Μέριµνα Ι» και «Κοινωνική
Μέριµνα ΙΙ»
Άρθρο 75 Παράταση χρονικής διάρκειας συµβάσεων

µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
του προσωπικού που προσελήφθη για την αντιµετώπιση
των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν µετά τις πυρκα-
γιές του καλοκαιριού του 2021
Άρθρο 76 Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων - Τροπο-

ποίηση περ. β΄, γ΄ και ε΄ παρ. 18 άρθρου 24
ν. 2130/1993
Άρθρο 77 Παράταση συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισµένου χρόνου προσωπικού διαφόρων ειδικο-
τήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
Άρθρο 78 Μοριοδότηση νοσηλευτών που αποκτούν

τίτλο νοσηλευτικής ειδικότητας - Αντικατάσταση παρ. 21
και προσθήκη παρ. 22 στο άρθρο 58 ν. 4690/2020
ΜΕΡΟΣ  Ε΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ-

ΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 79  Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 80 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο  81 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ  ΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 82 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι: α) ο εκσυγχρονισµός του
Ο.Α.Ε.Δ., ώστε να µετασχηµατισθεί σε µια σύγχρονη και
ευέλικτη ευρωπαϊκή Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης,
β) η ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη επανένταξη των
ανέργων στην αγορά εργασίας, γ) η επιβράβευση όσων
αναζητούν ενεργά, δ) η αναβάθµιση των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας, ε) η µεταρρύθµιση, ο
συντονισµός και η διασύνδεση της κατάρτισης µε την οι-
κονοµία, στ) η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την
ποιοτική κατάρτιση ανέργων και εργαζοµένων, ζ) η ενί-
σχυση της αντιστοιχίας δεξιοτήτων του εργατικού δυνα-
µικού και αγοράς εργασίας και η) η κάλυψη των διαθέσι-
µων θέσεων εργασίας.

Άρθρο 2
Αντικείµενο

Αντικείµενο του παρόντος είναι ιδίως: α) η µετονοµα-
σία του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµι-
κού (Ο.Α.Ε.Δ.) σε Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
(Δ.ΥΠ.Α.) και η ανασυγκρότησή του, β) η καταβολή εφά-
παξ χρηµατικής παροχής τριακοσίων (300) ευρώ για
τους µακροχρόνια ανέργους άνω των πέντε (5) ετών
που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο Δράσης, γ) η
εισαγωγή εισοδηµατικών κριτηρίων, ώστε να διασφαλι-
σθεί ότι οι παροχές και τα επιδόµατα που συνδέονται µε
την αναζήτηση εργασίας παρέχονται σε αυτούς που τα
έχουν πραγµατικά ανάγκη, δ) η αξιοποίηση της τεχνολο-
γίας για την υλοποίηση των δικαιωµάτων των αναζητού-
ντων εργασία και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της
Δ.ΥΠ.Α., ε) η συνέχιση της χορήγησης του πενήντα τοις
εκατό (50%) του επιδόµατος ανεργίας ακόµα και σε ό-
σους αναζητούντες βρίσκουν εργασία κατά την περίοδο
καταβολής του κανονικού (πλήρους) επιδόµατος ανερ-
γίας, έως και τη λήξη της προθεσµίας καταβολής, στ) η
εισαγωγή συστήµατος διακυβέρνησης για τη συνεχιζό-
µενη επαγγελµατική κατάρτιση του εργατικού δυναµι-
κού, ζ) η δηµιουργία και ο εξοπλισµός χώρων φύλαξης
βρεφών εντός των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, η)
η διάγνωση των αναγκών εργασίας, θ) η κατάργηση του
Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµι-
κού, ι) η αξιοποίηση αξιών τοποθέτησης (voucher) για τη
συµµετοχή στα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παι-
διών ατόµων µε αναπηρία που έχουν ενταχθεί στη δρά-
ση «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζω-
ής περιόδου 2021-2022» και των Κέντρων Διηµέρευσης
Ηµερήσιας Φροντίδας, καθώς και η προστασία των θέσε-
ων εργαζοµένων που απασχολούνται στις δοµές αυτές,
ια) η βελτίωση της αποτελεσµατικής λειτουργίας της
Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταµείου Επικου-
ρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και ιβ) η ενίσχυση
του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των Ταµείων Επαγ-
γελµατικής Ασφάλισης. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Άρθρο 3
Μετονοµασία Οργανισµού Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναµικού σε Δηµόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης - Σκοπός

1. Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.), ο οποίος συστάθηκε µε το ν.δ. 2961/1954
(Α΄ 197) και µετονοµάσθηκε σε Οργανισµό Απασχόλη-
σης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) µε το ν.δ. 212/1969
(Α΄ 112), µετονοµάζεται σε «Δηµόσια Υπηρεσία Απα-
σχόλησης» (Δ.ΥΠ.Α.) και αποτελεί νοµικό πρόσωπο δη-
µοσίου δικαίου µε έδρα την Αθήνα που τελεί υπό την ε-
ποπτεία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων.

2. Η επωνυµία της Δ.ΥΠ.Α. αποδίδεται στην αγγλική
γλώσσα ως «Public Employment Service» και διατηρεί
τον ίδιο διακριτικό τίτλο που διαθέτει στα ελληνικά µε τη
χρήση λατινικών χαρακτήρων «DYPA».

3. Σκοποί της Δ.ΥΠ.Α. είναι:
α) Η εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής για την ενί-

σχυση της απασχόλησης και την καταπολέµηση της α-
νεργίας, καθώς και η συµβολή στη διαµόρφωση της πο-
λιτικής αυτής,
β) η µέριµνα για τους ανέργους, και ιδίως όσους εξ αυ-

τών ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, µέσω πο-
λιτικών όπως η ασφάλιση κατά της ανεργίας, η συνδρο-
µή στην αναζήτηση θέσεων εργασίας, η διευκόλυνση για
την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας και η κα-
τάρτισή τους,
γ) η µέριµνα για εργαζόµενους και ιδίως για ειδικές

κατηγορίες εργαζοµένων που προβλέπονται κάθε φορά
από τον νόµο, µέσω επιδοµάτων ή άλλων παροχών και
προγραµµάτων,
δ) η εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής για την ε-

παγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και την ανάπτυ-
ξη δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού, καθώς και η
διασύνδεσή της µε την αγορά εργασίας, 
ε) η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και η δια-

σύνδεση µε τις επιχειρήσεις,
στ) η εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής για το ερ-

γατικό δυναµικό και τις οικογένειες αυτού, καθώς και για
τους νέους της χώρας εν γένει ή άλλες ειδικότερες κα-
τηγορίες που προβλέπονται κάθε φορά από τον νόµο, α-
ναφορικά µε τη στεγαστική τους συνδροµή και προστα-
σία και τις λοιπές µορφές ενίσχυσης αυτών όπως χορή-
γηση επιδοµάτων, επιδοτήσεων, χρηµατοδοτήσεων ή
άλλων παροχών και προγραµµάτων,
ζ) η ανάπτυξη κοινωνικών, τουριστικών και πολιτιστι-

κών δράσεων προς όφελος του εργατικού δυναµικού και
των οικογενειών αυτού,
η) η συνδροµή στη συλλογική οργάνωση και δράση

του εργατικού δυναµικού,
θ) η συµµετοχή στον σχεδιασµό και την υλοποίηση του

εθνικού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων σχετικά µε πο-
λιτικές αρµοδιότητας της Δ.ΥΠ.Α..

4. Προς επίτευξη των σκοπών της, η Δ.ΥΠ.Α. ιδίως:

α) Τηρεί ειδικά µητρώα, ιδίως ψηφιακά, στα οποία εγ-
γράφονται οι αναζητούντες εργασία και οι ειδικές κατη-
γορίες αυτών, και χορηγεί σε αυτούς την Ψηφιακή Κάρ-
τα Δ.ΥΠ.Α.,
β) καταβάλλει επίδοµα ανεργίας σε όσους πληρούν τις

νόµιµες προϋποθέσεις,
γ) καταβάλλει ή διασφαλίζει τις λοιπές παροχές που

συνδέονται µε την ιδιότητα του ανέργου και του αναζη-
τούντος εργασία, οι οποίες προβλέπονται από τη νοµο-
θεσία,
δ) καταβάλλει παροχές λόγω αφερεγγυότητας του ερ-

γοδότη από ειδικό λογαριασµό που τηρεί προς τον σκο-
πό αυτόν,
ε) καταβάλλει επιδόµατα που προβλέπονται για ειδι-

κές κατηγορίες εργαζοµένων, όπως εγκύους, ασκούντες
τη γονική µέριµνα µητέρες και πατέρες, εποχικά εργαζο-
µένους και λοιπούς δικαιούχους που πληρούν τις νόµι-
µες προϋποθέσεις,
στ) εφαρµόζει µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης της

ανεργίας και ιδιαίτερα µέτρα προς διασφάλιση ίσων ευ-
καιριών για την επαγγελµατική ένταξη ευπαθών κοινωνι-
κών οµάδων,
ζ) προτείνει διαθέσιµες θέσεις εργασίας σε όσους α-

ναζητούν εργασία,
η) παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες προς ανέργους

µε σκοπό την ενίσχυση των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων τους και την εύρεση κατάλληλης εργασίας
µε σκοπό την καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση της προ-
σφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας,
θ) λαµβάνει από τους εργοδότες πληροφορίες που εί-

ναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου τους και, ι-
δίως, τις σχετικές µε τη διαθεσιµότητα θέσεων εργα-
σίας, και γενικότερα παρακολουθεί και λαµβάνει πληρο-
φορίες, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, για τις συνθήκες και
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση,
ι) διασυνδέει τους εργοδότες που προσφέρουν εργα-

σία µε όσους αναζητούν εργασία και έχουν προσόντα α-
ντίστοιχα µε τις προσφερόµενες θέσεις εργασίας,
ια) παρέχει προς τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες

υπηρεσίες πληροφόρησης, συµβουλευτικής, επιλογής
προσωπικού και πρόσληψης και τους καταβάλλει ενίσχυ-
ση για επιχορηγούµενες θέσεις εργασίας,
ιβ) υλοποιεί δράσεις για την προώθηση της απασχόλη-

σης µέσω της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, κα-
θώς και σχετικά προγράµµατα υποστήριξης άνεργων ε-
λεύθερων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολουµένων,
ιγ) διευκολύνει την κινητικότητα του εργατικού δυνα-

µικού,
ιδ) υλοποιεί επιδοτούµενα προγράµµατα συνεχιζόµε-

νης επαγγελµατικής κατάρτισης µε βάση τεκµηριωµένη
ανάλυση της αγοράς εργασίας,
ιε) συστήνει και λειτουργεί µονάδες επαγγελµατικής

εκπαίδευσης και κατάρτισης του εργατικού δυναµικού
στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς της, των επιπέδων 3 και 5
του ν. 4763/2020 (Α΄ 254),
ιστ) παρακολουθεί την εξέλιξη των τάσεων της αγο-

ράς εργασίας και αξιοποιεί κάθε δυνατή πηγή δεδοµέ-
νων έρευνας και ανάλυσης, 
ιζ) υποβάλλει ετησίως στις αρµόδιες υπηρεσίες της Δι-

εύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής
και της Διεύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώχειας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προ-
τάσεις για τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη µέτρων στο
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πεδίο της κοινωνικής ένταξης,
ιη) υποβάλλει ετησίως ενηµερωτικό σηµείωµα απολο-

γισµού του προηγούµενου έτους σε ζητήµατα κοινωνι-
κής προστασίας προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων,
ιθ) τροφοδοτεί το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστηµα

της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236) του
Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Συνοχής της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 4445/2016 µε συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύ-
σεως και αναφορές, που άπτονται των Μητρώων Ανέρ-
γων και του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α.,
κ) µεριµνά για τη φύλαξη και φροντίδα των παιδιών

του εργατικού δυναµικού µέσα από τη λειτουργία ή την
ίδρυση για τον σκοπό αυτόν βρεφονηπιακών σταθµών
της Δ.ΥΠ.Α. ή µέσω συνεργασιών µε άλλους αρµόδιους
φορείς,
κα) υποστηρίζει το εργατικό δυναµικό και τις οικογέ-

νειες αυτού, µέσω προγραµµάτων στεγαστικής συνδρο-
µής και προστασίας, καθώς και τους νέους της χώρας εν
γένει ή άλλες ειδικότερες κατηγορίες που προβλέπονται
κάθε φορά από τον νόµο, µέσω προγραµµάτων στεγα-
στικής συνδροµής και λοιπών µορφών ενίσχυσης, όπως
χορήγησης επιδοµάτων, επιδοτήσεων, χρηµατοδότησης
δανείων ή άλλων παροχών και προγραµµάτων,
κβ) εκπληρώνει τις γεγενηµένες υποχρεώσεις και εκ-

κρεµότητες των καταργηθέντων Οργανισµών Εργατικής
Κατοικίας και Εργατικής Εστίας,
κγ) εξασφαλίζει τη δωρεάν µετακίνηση των εγγεγραµ-

µένων στα µητρώα του στα µέσα µαζικής µεταφοράς,
κδ) υλοποιεί κοινωνικές, τουριστικές και πολιτιστικές

δράσεις προς όφελος των εργαζοµένων,
κε) εκπροσωπεί τη χώρα στα διεθνή φόρα και δίκτυα

Δηµόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης,
κστ) συνεργάζεται µε κάθε φορέα, σε εθνικό, ευρω-

παϊκό ή διεθνές επίπεδο, που έχει αντίστοιχες ή παρεµ-
φερείς αρµοδιότητες ή στόχους και συνάπτει, όπου α-
παιτείται, προγραµµατικές συµβάσεις ή συµφωνίες ήπιας
δεσµευτικής ισχύος. 

Άρθρο 4
Όργανα διοίκησης της Δηµόσιας 

Υπηρεσίας Απασχόλησης

Όργανα διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. είναι ο Διοικητής, οι
τρεις (3) Υποδιοικητές, το Διοικητικό Συµβούλιο και το
Συµβούλιο των Κοινωνικών Εταίρων.

Άρθρο 5
Προσόντα, κωλύµατα και ασυµβίβαστα 
διορισµού Διοικητή και Υποδιοικητών

1. Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές πρέπει να είναι κά-
τοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της η-
µεδαπής ή ισότιµου και αντίστοιχου της αλλοδαπής και
να έχουν ακαδηµαϊκή εξειδίκευση ή επαγγελµατική ε-
µπειρία συναφή µε τους σκοπούς της Δ.ΥΠ.Α..

2. Οι θέσεις του Διοικητή και των Υποδιοικητών είναι
θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Επι-
τρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η άσκηση, εκ µέρους του Διοι-
κητή ή του Υποδιοικητή, διδακτικών και ερευνητικών κα-
θηκόντων σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα ή σε ερευνη-
τικό φορέα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµέ-
νη εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., το
οποίο συγκαλείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές εκ-
πίπτουν από τη θέση τους σε περίπτωση σοβαρής παρά-
βασης των νόµων και κανονισµών, που διέπουν τη λει-
τουργία της Δ.ΥΠ.Α., καθώς επίσης και σε περίπτωση ζη-
µίας, η οποία επήλθε στη Δ.ΥΠ.Α., εξαιτίας της παραµέ-
λησης των καθηκόντων τους. 

4. Το Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους Δ΄ του ν. 4622/2019
(Α΄ 133) εφαρµόζονται αναλόγως για τον Διοικητή και
τους Υποδιοικητές.

Άρθρο 6
Ορισµός και θητεία Διοικητή και Υποδιοικητών

1. Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές επιλέγονται από
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα-
τόπιν τήρησης της διαδικασίας των άρθρων 20 έως 23
του ν. 4735/2020 (Α΄ 197). 

2. Ο Διοικητής ή οποιοσδήποτε Υποδιοικητής µπορεί
να παυθεί, αζηµίως για το Ελληνικό Δηµόσιο, πριν από
τη λήξη της θητείας του µε απόφαση του Υπουργού Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για σπουδαίο λόγο.
Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται και η συστηµατική παρα-
µέληση των καθηκόντων ή µη εφαρµογή του κανονιστι-
κού πλαισίου που σχετίζεται µε τους σκοπούς της Δηµό-
σιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Άρθρο 7
Αρµοδιότητες Διοικητή

1. Ο Διοικητής ασκεί τη διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α., αποφα-
σίζει για τα ζητήµατα οργάνωσης και διαχείρισής της και
διασφαλίζει την αποτελεσµατική επίτευξη των σκοπών
της. Μπορεί, κατά την κρίση του, να παραπέµπει στο Δι-
οικητικό Συµβούλιο ζητήµατα της αρµοδιότητάς του
προς λήψη αποφάσεως από αυτό. Στον Διοικητή ανήκει
κάθε αρµοδιότητα που δεν απονέµεται, µε ρητή νοµοθε-
τική πρόβλεψη, σε άλλο όργανο της Δ.ΥΠ.Α..

2. Ειδικότερα, ο Διοικητής ιδίως:
α) Εκπροσωπεί τη Δ.ΥΠ.Α. δικαστικώς και εξωδίκως,
β) είναι προϊστάµενος όλων των υπηρεσιών και του

προσωπικού της Δ.ΥΠ.Α., διευθύνει και ελέγχει το έργο
τους και ασκεί τις πειθαρχικές αρµοδιότητες που προ-
βλέπονται στη νοµοθεσία,
γ) είναι κύριος διατάκτης της Δ.ΥΠ.Α., κατά την έννοια

της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4270/2014 (Α΄143), ορί-
ζει δευτερεύοντες διατάκτες και θέτει στη διάθεσή τους
πιστώσεις µε επιτροπικά εντάλµατα, 
δ) εισηγείται προς το Διοικητικό Συµβούλιο τα ζητήµα-

τα που απαιτούν νοµοθετική ρύθµιση για τη βελτίωση
της οργάνωσης και λειτουργίας του, 
ε) ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού

Συµβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., ορίζει την ηµερήσια διάταξη
και διευθύνει τη συζήτηση,
στ) συγκροτεί οµάδες εργασίας ή οµάδες διοίκησης

έργου για τη συνδροµή στην επίτευξη των σκοπών της
Δ.ΥΠ.Α. και προσδιορίζει το ειδικότερο αντικείµενό
τους,
ζ) αποφασίζει για την κατανοµή των θέσεων προσωπι-

κού ανά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικό-
τητα σε οργανικές µονάδες, µετά από εισήγηση των
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προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, µε βά-
ση την αποστολή κάθε οργανικής µονάδας και τις ανά-
γκες της υπηρεσίας.

3. Ο Διοικητής, µε απόφασή του, δύναται να µεταβιβά-
ζει αρµοδιότητες στους Υποδιοικητές, καθώς και τους
προϊσταµένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύν-
σεων, των Περιφερειακών Διευθύνσεων, των Υποδιευ-
θύνσεων και των Τµηµάτων, έχοντας τη δυνατότητα να
ορίσει ότι εξακολουθεί και ο ίδιος να ασκεί παράλληλα
τις µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες, καθώς και να εξου-
σιοδοτεί τα ως άνω όργανα να υπογράφουν, µε εντολή
του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότητάς του. Η
απόφαση αυτή είναι ελευθέρως ανακλητή ως προς το
σύνολο ή µέρος των µεταβιβασθεισών αρµοδιοτήτων. 

Άρθρο 8
Αρµοδιότητες Υποδιοικητών

1. Ο Διοικητής επικουρείται στο έργο του και αναπλη-
ρώνεται από τρεις (3) Υποδιοικητές. 

2. Η σειρά αναπλήρωσης του Διοικητή από τους Υποδι-
οικητές προβλέπεται στην απόφαση διορισµού τους.

3. Κάθε Υποδιοικητής µπορεί να εξουσιοδοτεί τους
προϊσταµένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύν-
σεων, των Περιφερειακών Διευθύνσεων, των Υποδιευ-
θύνσεων και των Τµηµάτων, τους οποίους εποπτεύουν,
να υπογράφουν, µε εντολή του, έγγραφα της αρµοδιότη-
τάς του. Η απόφαση αυτή είναι ελευθέρως ανακλητή ως
προς το σύνολο ή µέρος των µεταβιβασθεισών αρµοδιο-
τήτων. 

4. Ο πρώτος Υποδιοικητής, σύµφωνα µε τη σειρά ανα-
πλήρωσης, συµµετέχει στο Διοικητικό Συµβούλιο της
Δ.ΥΠ.Α.. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Διοι-
κητή ή ενός εκ των Υποδιοικητών, στο Διοικητικό Συµ-
βούλιο συµµετέχει και ο επόµενος, κατά τη σειρά ανα-
πλήρωσης, Υποδιοικητής.

Άρθρο 9
Σύνθεση, διορισµός, θητεία και ασυµβίβαστα 

των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Δ.ΥΠ.Α. είναι ενδεκα-
µελές και αποτελείται από:
α) Τον Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. ως Πρόεδρο, 
β) έναν (1) Υποδιοικητή της Δ.ΥΠ.Α. µε βάση τη σειρά

αναπλήρωσης του Διοικητή, η οποία ορίζεται στην από-
φαση διορισµού τους,
γ) ένα (1) πρόσωπο µε ειδικές γνώσεις ή εµπειρία στα

ζητήµατα των αρµοδιοτήτων της Δ.ΥΠ.Α., το οποίο ορί-
ζεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
δ) ένα (1) πρόσωπο µε ειδικές γνώσεις ή εµπειρία στα

ζητήµατα των αρµοδιοτήτων της Δ.ΥΠ.Α., το οποίο ορί-
ζεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Οικονο-
µικών,
ε) ένα (1) πρόσωπο µε ειδικές γνώσεις ή εµπειρία στα

ζητήµατα των αρµοδιοτήτων της Δ.ΥΠ.Α., το οποίο ορί-
ζεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων,
στ) ένα (1) πρόσωπο µε ειδικές γνώσεις ή εµπειρία στα

ζητήµατα των αρµοδιοτήτων της Δ.ΥΠ.Α., το οποίο ορί-
ζεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων,
ζ) δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών µε τους ανα-

πληρωτές τους,

η) δύο (2) εκπροσώπους των εργαζοµένων µε τους α-
ναπληρωτές τους και
θ) έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων της Δ.ΥΠ.Α.

µε τον αναπληρωτή του.
2. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών, µε τους αναπληρω-

τές τους, υποδεικνύονται από κοινού από τους κοινωνι-
κούς εταίρους που εκπροσωπούν τους εργοδότες, δηλα-
δή τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών
(Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιο-
τεχνών Εµπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική
Συνοµοσπονδία Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας
(Ε.Σ.Ε.Ε.), τον Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορεί-
ου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.). 

3. Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων, µε τους αναπλη-
ρωτές τους, υποδεικνύονται από τη Γενική Συνοµοσπον-
δία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).

4. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου διορίζονται για
θητεία αντίστοιχη µε αυτή του Διοικητή και των Υποδιοι-
κητών. Τα µέλη των περ. γ) έως στ) της παρ. 1 πρέπει να
είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµα-
τος της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής. 

5. Ο διορισµός των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης, αφού προηγουµένως έχει ζητηθεί από τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ο ορι-
σµός ή η υπόδειξη των µελών των περ. δ) έως θ) της
παρ. 1. Εάν δεν γίνει ο ορισµός ή η υπόδειξη των µελών
των περ. δ) έως στ) της παρ. 1 εντός ενός (1) µηνός από
την αποστολή της πρόσκλησης, ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων προχωρά στον διορισµό των
αντίστοιχων µελών µε απόφασή του. Το Διοικητικό Συµ-
βούλιο θεωρείται ότι έχει συγκροτηθεί και στην περίπτω-
ση που δεν έχουν υποδειχθεί µέλη των περ. ζ), η) ή θ)
της παρ. 1 εντός της ταχθείσας προθεσµίας και η απαρ-
τία υπολογίζεται επί των µελών που έχουν ορισθεί.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων µπορούν να αντικατασταθούν τα µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου και πριν από τη λήξη της θη-
τείας τους, µε τη διαδικασία που προβλέπεται για τον ο-
ρισµό καθενός από αυτά ή µετά από σχετική πρόταση
των εκπροσώπων των εργοδοτών ή των εργαζοµένων ή
των εργαζοµένων της Δ.ΥΠ.Α. ειδικά για τις περ. ζ), η) ή
θ) της παρ. 1.

7. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν επιτρέπε-
ται να συνάπτουν οποιασδήποτε µορφής σύµβαση µε το
Δηµόσιο ή µε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρ-
θρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), από την οποία γεννά-
ται οποιοδήποτε όφελος υπέρ αυτών ή τρίτων. Η ως άνω
απαγόρευση ισχύει και για συζύγους ή συµβιούντες κα-
τά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181),
καθώς και για τα προστατευόµενα τέκνα αυτών, για συµ-
βάσεις που συνάπτονται µε τη Δ.ΥΠ.Α.. Η απαγόρευση
της παρούσας ισχύει και για οποιασδήποτε µορφής εται-
ρεία ή επιχείρηση, στην οποία τα πρόσωπα αυτά συµµε-
τέχουν ως κύριος µέτοχος ή ως οµόρρυθµος, ετερόρ-
ρυθµος ή περιορισµένης ευθύνης εταίρος ή διατηρούν
την ιδιότητα ανώτατου διοικητικού στελέχους. Η παρά-
βαση της παρούσας συνεπάγεται την έκπτωση από την
αντίστοιχη θέση, που επέρχεται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται µετά από πρόταση
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του Διοικητή, τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου εκπί-
πτουν από τη θέση τους σε περίπτωση σοβαρής παράβα-
σης των νόµων και κανονισµών, που διέπουν τη λειτουρ-
γία της Δ.ΥΠ.Α. ή σε περίπτωση ζηµίας, η οποία επήλθε
στη Δ.ΥΠ.Α. εξαιτίας της παραµέλησης των καθηκόντων
τους, καθώς επίσης και αν, χωρίς αποχρώντα λόγο, α-
πουσιάζουν επί τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συµβουλίου ή επί οκτώ (8) συνεδριάσεις ε-
ντός του ιδίου έτους.

Άρθρο 10
Αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου

Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει τις παρακάτω αρµοδιό-
τητες:
α) Εξειδικεύει, µαζί µε τον Διοικητή, τις κυβερνητικές

πολιτικές που σχετίζονται µε τους σκοπούς της Δ.ΥΠ.Α.,
σχεδιάζει την υλοποίηση των στόχων της Δ.ΥΠ.Α. και ει-
σηγείται προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων τις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις
που είναι απαραίτητες προς τον σκοπό αυτόν,
β) υποβάλλει πρόταση για την κατάρτιση και την τρο-

ποποίηση του Οργανισµού της Δ.ΥΠ.Α. στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258),
γ) εγκρίνει και τροποποιεί τον προϋπολογισµό της

Δ.ΥΠ.Α., καθώς και τις οικονοµικές καταστάσεις της
Δ.ΥΠ.Α., 
δ) αποφασίζει την άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων και

µέσων, καθώς και τη συµβιβαστική, δικαστική ή εξώδικη,
επίλυση διαφορών µεταξύ της Δ.ΥΠ.Α. και τρίτων,
ε) διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία της

Δ.ΥΠ.Α., συµπεριλαµβανοµένων και των ακινήτων του
Δηµοσίου που παραχωρούνται κατά κυριότητα σε αυτήν
για τους σκοπούς του άρθρου 3, και µεριµνά για την α-
ξιοποίησή τους προς εξυπηρέτηση των σκοπών της µε
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε ανέγερση νέων κοινωνι-
κών κατοικιών µε δαπάνες της Δ.ΥΠ.Α., ανακατασκευή ή
ανακαίνιση υφισταµένων ακινήτων για χρήση κοινωνικής
κατοικίας, µεταβίβαση ακινήτων µε το σύστηµα της αντι-
παροχής ή εκµίσθωσης,
στ) αποφασίζει για την υλοποίηση έργων, την προµή-

θεια προϊόντων και υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων και
των µελετών, και ασκεί τις αρµοδιότητες της Δ.ΥΠ.Α. ως
αναθέτουσας αρχής, 
ζ) αποφασίζει για την αγορά και µίσθωση ακινήτων και

κινητών πραγµάτων και την απόκτησή τους κατά χρήση,
µε κάθε πρόσφορη µορφή σύµβασης, προς εξυπηρέτηση
των σκοπών της Δ.ΥΠ.Α.,
η) διαχειρίζεται τους πόρους από τους λογαριασµούς

της Δ.ΥΠ.Α., 
θ) µεριµνά για την περαίωση των εκκρεµών υποθέσε-

ων των καταργηθέντων Οργανισµών Εργατικής Κατοι-
κίας και Εργατικής Εστίας των οποίων καθολικός διάδι-
κος είναι η Δ.ΥΠ.Α., και
ι) αποφασίζει για θέµατα που παραπέµπονται σε αυτό

από τον Διοικητή ή τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων.

Άρθρο 11
Λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται, λειτουργεί
και λαµβάνει αποφάσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 13 έως
15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄
45), περί συλλογικών οργάνων της διοίκησης, πλην των
ζητηµάτων συγκρότησης και λειτουργίας του που ρυθµί-
ζονται µε τον παρόντα νόµο. 

2. Ο Διοικητής ή ο Υποδιοικητής που τον αναπληρώνει
ασκεί όλες τις αρµοδιότητες του Προέδρου του Διοικητι-
κού Συµβουλίου και εισηγείται τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης. Μπορεί να αναθέτει την εισήγησή του σε Υπο-
διοικητή ή άλλο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ή σε
προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, ο οποί-
ος παρευρίσκεται κατά τη συζήτηση του θέµατος που ει-
σηγείται.

3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου πα-
ρευρίσκεται, µετά από πρόσκληση του Διοικητή, οποιοσ-
δήποτε µπορεί να παράσχει πληροφορίες ή διευκρινίσεις
προς το Διοικητικό Συµβούλιο σχετικά µε ένα υπό συζή-
τηση θέµα.

Άρθρο 12
Αρµοδιότητες του Συµβουλίου 

των Κοινωνικών Εταίρων

1. Το Συµβούλιο των Κοινωνικών Εταίρων είναι συλλο-
γικό όργανο που λειτουργεί ως όργανο διοίκησης της
Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), στο οποίο
εκπροσωπούνται οι κοινωνικοί εταίροι. Έχει ως βασική
αρµοδιότητα την υποβολή γνώµης προς το Διοικητικό
Συµβούλιο της Δ.ΥΠ.Α. ως προς τη διάθεση ή διαχείριση
των κονδυλίων του άρθρου 15 που αποδίδονται στη
Δ.ΥΠ.Α.. 

2. Το Συµβούλιο των Κοινωνικών Εταίρων µπορεί να
διατυπώνει γνώµες αυτεπαγγέλτως ή εάν προσκληθεί
προς τούτο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ή το Διοικητικό Συµβούλιο της Δ.ΥΠ.Α. για
ζητήµατα αρµοδιότητας της Δ.ΥΠ.Α. και, ιδίως:
α) Την επαγγελµατική κατάρτιση και την απόκτηση δε-

ξιοτήτων από το εργατικό δυναµικό,
β) τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης,
γ) την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε κλαδικό

και περιφερειακό επίπεδο για τη διαµόρφωση πολιτικών
που αποσκοπούν στην αύξηση της απασχόλησης και την
αντιµετώπιση της ανεργίας,
δ) τη στεγαστική πολιτική της Δ.ΥΠ.Α.,
ε) ζητήµατα που σχετίζονται µε το κοινωνικό πρόγραµ-

µα της Δ.ΥΠ.Α., όπως ο κοινωνικός τουρισµός και η µέρι-
µνα των παιδιών του εργατικού δυναµικού.

Άρθρο 13
Σύνθεση, διορισµός και θητεία του Συµβουλίου 

των Κοινωνικών Εταίρων

1. Το Συµβούλιο Κοινωνικών Εταίρων αποτελείται από
δεκατρία (13) µέλη µε τους αναπληρωτές τους. Από τα
µέλη αυτά:
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α) Πέντε (5) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, υποδει-
κνύονται από τη Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλά-
δος (Γ.Σ.Ε.Ε.),
β) ένα (1) µέλος, µε τον αναπληρωτή του, υποδεικνύε-

ται από τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών
(Σ.Ε.Β.),
γ) ένα (1) µέλος, µε τον αναπληρωτή του, υποδεικνύε-

ται από την Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιο-
τεχνών Εµπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.),
δ) ένα (1) µέλος, µε τον αναπληρωτή του, υποδεικνύε-

ται από την Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και Επι-
χειρηµατικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.),
ε) ένα (1) µέλος, µε τον αναπληρωτή του, υποδεικνύε-

ται από τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος
(Σ.Β.Β.Ε.),
στ) ένα (1) µέλος, µε τον αναπληρωτή του, υποδει-

κνύεται από τον Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επι-
χειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και
ζ) τρία (3) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, ορίζονται

από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Η πρόσκληση για τον ορισµό των µελών των περ. (α)

έως (στ) της παρ. 1 γίνεται από τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τα µέλη του Συµβουλίου
των Κοινωνικών Εταίρων διορίζονται µε απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τριε-
τή θητεία. Με την απόφαση αυτή ορίζεται και ποιο από
τα µέλη που προτείνονται από την Γ.Σ.Ε.Ε. έχει την ευ-
θύνη να συγκαλέσει το Συµβούλιο, προκειµένου να συ-
γκροτηθεί σε σώµα, σύµφωνα µε το άρθρο 14.

Άρθρο 14
Συγκρότηση σε σώµα και λειτουργία 

του Συµβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων

1. Μετά από τον ορισµό των µελών του, το Συµβούλιο
των Κοινωνικών Εταίρων συνέρχεται σε συνεδρίαση,
προκειµένου να εκλέξει τον Πρόεδρό του, ο οποίος έχει
θητεία διάρκειας δεκαοκτώ (18) µηνών. Ως Πρόεδρος
του Συµβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων για τους πρώ-
τους δεκαοκτώ (18) µήνες της θητείας του Συµβουλίου
εκλέγεται ένα από τα µέλη που προτείνονται από τη
Γ.Σ.Ε.Ε., ενώ για το υπόλοιπο της θητείας ένα από τα µέ-
λη που προτείνονται από τις οργανώσεις των περ. (β) έ-
ως (στ) της παρ. 1 του άρθρου 13.

2. Το Συµβούλιο των Κοινωνικών Εταίρων εκλέγει και
δύο Αντιπροέδρους, έναν από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και έναν από
τις οργανώσεις των περ. (β) έως (στ) της παρ. 1 του άρ-
θρου 13, που αναπληρώνουν τον Πρόεδρο και ασκούν
τις αρµοδιότητες που τους αναθέτει το Συµβούλιο των
Κοινωνικών Εταίρων.

3. Η λειτουργία του Συµβουλίου των Κοινωνικών Εταί-
ρων διέπεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999, Α΄ 45).

Άρθρο 15
Διαδοχή Ενιαίου Λογαριασµού για την 

Εφαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών 

1. Από την 1η.1.2023 καταργείται ο λογαριασµός µε
την επωνυµία «Ενιαίος Λογαριασµός για την Εφαρµογή
Κοινωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.), ο οποίος δηµιουρ-
γήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013

(Α΄ 88) και οι πόροι του, οι οποίοι απαριθµούνται στις
περ. (α) έως (η) της παρ. 4 του άρθρου 34 του
ν. 4144/2013 και συνεισπράττονται από τον Ηλεκτρονικό
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) µαζί µε
τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζοµένων,
διατίθενται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του παρόντος.
Τα αποθεµατικά του καταργούµενου λογαριασµού που έ-
χουν σχηµατισθεί µέχρι την 31η.12.2022 παραµένουν
στη Δ.ΥΠ.Α. και αξιοποιούνται για την επίτευξη των σκο-
πών της.

2. Ο πόρος της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 34 του
ν. 4144/2013, ήτοι η εισφορά 0,81% της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 του ν. 2434/1996 (Α΄ 198), όπως αυτή κάθε φορά
διαµορφώνεται, διατίθεται ως εξής:
α) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) παρακρατείται

από τον e-ΕΦΚΑ ως πόρος αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο
42 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115),
β) ποσοστό δύο και ήµισυ τοις εκατό (2,5%) αποδίδε-

ται στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της
Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.),
γ) ποσοστό δύο και ήµισυ τοις εκατό (2,5%) αποδίδε-

ται στον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
και
δ) το υπολειπόµενο ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό

(65%) αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασµό Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης (Ε.Λ.Ε.Κ.), ο οποίος συστήνεται και λει-
τουργεί σύµφωνα µε την παρ. 5.

3. Ποσοστό πενήντα και τριάντα πέντε εκατοστά τοις
εκατό (50,35%) του πόρου της περ. β) της παρ. 4 του άρ-
θρου 34 του ν. 4144/2013 διατίθεται ως εξής:
α) ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πόρου παρα-

κρατείται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. ως πόρος αυτού, σύµφωνα
µε το άρθρο 42 του ν. 3863/2010,
β) ποσοστό τριάντα πέντε εκατοστών τοις εκατό

(0,35%) του πόρου αποδίδεται προς τον Οργανισµό Με-
σολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.),
γ) ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του πόρου αποδί-

δεται στον Ε.Λ.Ε.Κ., ο οποίος συστήνεται και λειτουργεί
σύµφωνα µε την παρ. 5.

4. Το υπολειπόµενο ποσοστό σαράντα εννέα και εξή-
ντα πέντε εκατοστών τοις εκατό (49,65%) του πόρου της
περ. β), καθώς και το σύνολο των πόρων των περ. (γ) έ-
ως (η) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 αποδί-
δεται στη Δ.ΥΠ.Α. και διατίθεται για την εκπλήρωση των
σκοπών της και, ιδίως: 
α) για τη διευθέτηση των ανειληµµένων υποχρεώσεων

του καταργούµενου Ε.Λ.Ε.Κ.Π., 
β) για τους σκοπούς της υποπερ. (εε) της περ. (β) της

παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013,
γ) για την εξυπηρέτηση λοιπών σκοπών και την άσκη-

ση συναφών αρµοδιοτήτων της Δ.ΥΠ.Α., 
δ) για την κάλυψη δαπανών αποζηµίωσης που χορη-

γείται στο προσωπικό της Δ.ΥΠ.Α. για τη διενέργεια των
ελέγχων προγραµµάτων και παροχών της.

5. Συστήνεται ειδικός λογαριασµός µε την επωνυµία
«Ειδικός Λογαριασµός Επαγγελµατικής Κατάρτισης»
(Ε.Λ.Ε.Κ.). Ο λογαριασµός αυτός συστήνεται σε νοµικό
πρόσωπο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύεται και
λειτουργεί σύµφωνα µε τις προβλέψεις της εκάστοτε ι-
σχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργα-
σίας από τους κοινωνικούς εταίρους που συµβάλλονται
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σε αυτήν. Κύριοι πόροι του λογαριασµού είναι οι προβλε-
πόµενοι στην περ. (δ) της παρ. 2 και την περ. (γ) της παρ.
3, οι οποίοι αποδίδονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.. Με απόφα-
ση του Διοικητικού Συµβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., µετά από
σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου των Κοινωνικών Εταί-
ρων, δύναται να αποφασίζεται ως πρόσθετος πόρος του
Ε.Λ.Ε.Κ. µέρος του ποσού που καταβάλλεται σύµφωνα
µε την παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235)
για την κάλυψη της απώλειας εσόδων από τη µείωση
των εσόδων που προκαλείται από την εφαρµογή της
παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4756/2020, περί µείωσης
των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζοµέ-
νου. Η διαχείριση, λειτουργία και παρακολούθηση του
λογαριασµού γίνονται από το νοµικό πρόσωπο της πα-
ρούσας που συνιστάται από τους κοινωνικούς εταίρους
µε τους εξής περιορισµούς:
α) Ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%)

των ετησίων πόρων του λογαριασµού διατίθενται για την
ανάπτυξη δράσεων και προγραµµάτων σχετικών µε την
επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς και για κάθε άλλη πρω-
τοβουλία ή ενέργεια που εξυπηρετεί την ενίσχυση της ε-
παγγελµατικής κατάρτισης και επανακατάρτισης και την
αναβάθµιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού. 
β) Το υπόλοιπο ποσό διατίθεται για: 
βα) την εν γένει κάλυψη υποδοµών, ινστιτούτων ερευ-

νητικών και εκπαιδευτικών κέντρων, τα οποία έχουν ι-
δρυθεί ή ιδρύονται µε τη συµµετοχή της Γ.Σ.Ε.Ε., του
Σ.Ε.Β., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε., του Σ.Ε.Τ.Ε. και
του Σ.Β.Β.Ε.,
ββ) την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών των

συνδικαλιστικών οργανώσεων, της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Εθνι-
κής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µε.Α.),
βγ) την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του συσταθέ-

ντος νοµικού προσώπου.
6. Εάν η ίδρυση του νοµικού προσώπου της παρ. 5 δεν

έχει ολοκληρωθεί µέχρι την 1η.1.2023, ο ειδικός λογα-
ριασµός του πρώτου εδαφίου συστήνεται στη Δ.ΥΠ.Α.
και η διαχείρισή του γίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο
της Δ.ΥΠ.Α., µετά από γνώµη του Συµβουλίου των Κοι-
νωνικών Εταίρων, µέχρι να αποκτήσει νοµική προσωπι-
κότητα το νοµικό πρόσωπο, οπότε και ο λογαριασµός µε-
ταφέρεται σε αυτό και η απόδοση των πόρων της περ.
(δ) της παρ. 2 και της περ. (γ) της παρ. 3 γίνεται απευθεί-
ας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. προς αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ -

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 16
Ορισµοί

Στον παρόντα ισχύουν οι παρακάτω ορισµοί:
α) Αναζητών εργασία θεωρείται όποιος είναι ικανός

και διαθέσιµος για εργασία, αναζητεί ενεργά εργασία
και:
αα) Εισέρχεται στην αγορά εργασίας ή 
αβ) πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3

του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), ήτοι µετά από τη λύση ή τη λή-
ξη της εργασιακής σχέσης του αναζητεί εργασία, αποδέ-
χεται να απασχοληθεί σε εργασία που του προσφέρεται

από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. στον ευρύτερο
επαγγελµατικό του κλάδο, ή δέχεται να παρακολουθή-
σει προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή µετεκ-
παίδευσης και γενικά επωφελείται από κάθε περίπτωση
δυνατότητας για απασχόληση κατά την έννοια της παρ.
1 του άρθρου 3 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), ή 
αγ) είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, α-

σφαλισµένος ή µη σε οικεία ασφαλιστικά ταµεία, που
δεν ασκεί ελευθέριο ή άλλο επάγγελµα κατά την παρ. 1
του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) ή είναι ελεύθε-
ρος επαγγελµατίας υπαγόµενος στην υποχρεωτική α-
σφάλιση του τέως Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων
Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.), του τέως Ενιαίου Ταµείου Α-
σφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
(Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.) και του τέως Ενιαίου Ταµείου Ασφά-
λισης Αυτοαπασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), ο οποίος έχει
προχωρήσει σε διακοπή επαγγέλµατος, κατά την παρ. 2
του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ή
αδ) είναι ήδη εργαζόµενος και επιθυµεί να αναζητήσει

διαφορετική θέση είτε στην επιχείρηση που εργάζεται
είτε σε άλλη επιχείρηση. 
Δεν θεωρούνται αναζητούντες εργασία όποιοι υπάγο-

νται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1545/1985, ήτοι ό-
ποιοι απασχολούνται ή ασκούν οποιοδήποτε ελευθέριο ή
άλλο επάγγελµα ή είναι επιχειρηµατίες ή η κύρια απα-
σχόλησή τους είναι οι γεωργικές, δασικές ή κτηνοτροφι-
κές εργασίες, εκτός από τους υπαγοµένους στην ασφά-
λιση του τέως Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενι-
αίου Ταµείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), οι
σύζυγοι ή τα παιδιά που απασχολούνται σε επιχείρηση ή
εκµετάλλευση του ή της συζύγου, του πατέρα ή της µη-
τέρας, οι µαθητευόµενοι των επαγγελµατικών σχολών,
οι πρακτικά ασκούµενοι χωρίς σχέση εξαρτηµένης εργα-
σίας, όποιοι συνταξιοδοτούνται από το Δηµόσιο ή από ο-
ποιοδήποτε συνταξιοδοτικό οργανισµό κύριας ή επικου-
ρικής ασφάλισης, µε εξαίρεση όσους λαµβάνουν σύντα-
ξη λόγω θανάτου, όποιοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνά-
µεις, και όποιοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας
ή υποβάλλονται σε µέτρα ασφαλείας ή σε ποινικό σω-
φρονισµό µε αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα, µέσα
σε σωφρονιστικά ή αναµορφωτικά ή θεραπευτικά κατα-
στήµατα, καθώς και οι απασχολούµενοι στα προγράµµα-
τα προεργασίας και απόκτησης εργασιακής εµπειρίας
της παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 3693/2008 (Α΄ 174) περί
του προγράµµατος «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ» και του άρθρου 83
του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), περί προγραµµάτων απόκτη-
σης εργασιακής εµπειρίας σε συνεργασία µε εργοδότες
του ιδιωτικού τοµέα και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επι-
χειρήσεις.
β) Κατάλληλη θέση εργασίας: θέση εργασίας που αντι-

στοιχεί στην επαγγελµατική ειδικότητα, τις γνώσεις, δε-
ξιότητες, ικανότητες, καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα, τους επαγγελµατικούς στόχους και τον τόπο
µόνιµης κατοικίας του αναζητούντος εργασία. 
Για τον προσδιορισµό της λαµβάνονται υπόψη οι γνώ-

σεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες, καθώς και τα τυπι-
κά και ουσιαστικά προσόντα που ο αναζητών εργασία ή-
δη κατέχει ή πρόκειται να αποκτήσει δια της συµµετοχής
σε προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρ-
τισης, καθώς και η πιο πρόσφατη και παλαιότερη απα-
σχόλησή του και οι αντίστοιχες αποδοχές του. 
γ) Ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο Δράσης: ψηφιακό αρχείο

που υλοποιείται κατά τη διάρκεια της εξατοµικευµένης
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προσέγγισης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 63
του ν. 4837/2021 (Α΄ 178), και καταρτίζεται κατά τη δια-
δικασία του άρθρου 17 του παρόντος. Σε αυτό αποτυπώ-
νονται οι επαγγελµατικοί στόχοι του αναζητούντος ερ-
γασία και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προχωρή-
σει, προκειµένου να εξεύρει κατάλληλη θέση εργασίας
ή, αν αυτό καταστεί ανέφικτο, άλλη διαθέσιµη θέση ερ-
γασίας που προσιδιάζει, όσο είναι δυνατόν, στις ατοµι-
κές του ιδιότητες.
δ) Ψηφιακό Μητρώο Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλη-

σης (Δ.ΥΠ.Α.): ψηφιακό µητρώο, στο οποίο καταχωρίζο-
νται οι αναζητούντες εργασία για όσο χρόνο διατηρούν
την ιδιότητα αυτή, πλην των αναζητούντων εργασία που
είναι ήδη εργαζόµενοι της υποπερ. αδ) της περ. α) της
παρ. 1, καθώς και η πλήρωση των εισοδηµατικών κριτη-
ρίων που τίθενται στο άρθρο 19 ως προϋπόθεση για την
καταβολή επιπλέον επιδοµάτων, παροχών και διευκο-
λύνσεων. Εκτός από το Ψηφιακό Μητρώο αυτής της πε-
ρίπτωσης, η Δ.ΥΠ.Α. τηρεί και άλλα Μητρώα που σχετί-
ζονται µε την εκπλήρωση των σκοπών της, όπως αυτοί
περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 3.
ε) Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α.: ψηφιακή κάρτα ή έντυπο

σε άµεση ηλεκτρονική διασύνδεση µε το Ψηφιακό επίδο-
µα Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., το οποίο διαθέτει ο αναζητών εργα-
σία που είναι εγγεγραµµένος σε αυτό, προκειµένου να
επιβεβαιώνει την εγγραφή και παραµονή του στο Ψηφια-
κό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., καθώς και τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 19, αν αυτές συντρέχουν.
στ) Επιδόµατα και χρηµατικές ενισχύσεις προς ανέρ-

γους: το επίδοµα ανεργίας των άρθρων 3 έως 10 του
ν. 1545/1985 και 14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197),
το επίδοµα ανεργίας ειδικών κατηγοριών επιδοτούµε-
νων ανέργων της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995
(Α΄ 185), το ειδικό εποχιακό βοήθηµα του άρθρου 22 του
ν. 1836/1989 (Α΄ 79), το επίδοµα µακροχρονίως ανέργου
της περ. ΙΙΙ της υποπαρ. 1. της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώ-
του του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και η ενίσχυση της παρ. 2
του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). 

Άρθρο 17
Ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο Δράσης

1. Το Ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο Δράσης υλοποιείται στο
πλαίσιο της διαδικασίας της εξατοµικευµένης προσέγγι-
σης του άρθρου 63 του ν. 4837/2021 (Α΄ 178) και καταρ-
τίζεται επί προτυποποιηµένης µορφής. Στο Ψηφιακό Α-
τοµικό Σχέδιο Δράσης αποτυπώνονται οι επαγγελµατι-
κοί στόχοι του αναζητούντος εργασία σε συνάρτηση µε
τη µέχρι τότε απασχόλησή του και τις αποδοχές του, τις
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που ήδη κατέχει και
αυτές που πρέπει να αποκτήσει, καθώς και τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα του, τον τόπο διαµονής και δρα-
στηριοποίησής του, την αναπηρία ή τη χρόνια πάθησή
του και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία, προκειµένου να
διευκολυνθεί η πρόσβασή του στην αγορά εργασίας. Πε-
ριλαµβάνει τις επιµέρους διαδοχικές ενέργειες, ιδίως τη
συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση και τις ειδικές
ενέργειες αναζήτησης εργασίας, οι οποίες συνοδεύο-
νται από συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, και αποσκο-
πούν στην εύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας ή, εάν
αυτό είναι ανέφικτο, θέσης εργασίας που προσιδιάζει, ό-
σο είναι δυνατόν, στις ατοµικές ιδιότητες του αναζητού-

ντος εργασία. Καταρτίζεται από τον εργασιακό σύµβου-
λο της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. σε
συνεργασία µε τον αναζητούντα εργασία και συναποφα-
σίζεται από αυτούς. Με το Ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο Δρά-
σης εξειδικεύεται, κατά τρόπο δεσµευτικό, η συνεργα-
σία µεταξύ του αναζητούντος εργασία και της Δ.ΥΠ.Α.
και ο τρόπος ένταξης του αναζητούντος εργασία στην α-
γορά εργασίας. Μετά από την κατάρτισή του, η Δ.ΥΠ.Α.
αναζητεί και προτείνει προς τον αναζητούντα εργασία
θέσεις εργασίας, προγράµµατα και δράσεις συνεχιζόµε-
νης επαγγελµατικής κατάρτισης και παρέχει εξειδικευ-
µένες συµβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επαγ-
γελµατικού προσανατολισµού προς αυτόν, σύµφωνα µε
τις περ. (β) και (γ) της παρ. 1 του άρθρου 20 µε βάση το
Ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο Δράσης.

2. Τρεις (3) µήνες µετά από την έκδοση της απόφασης
της παρ. 3 του άρθρου 79, µε την οποία ορίζονται το
πρότυπο, η διαδικασία για την κατάρτιση και την αναθε-
ώρηση του Ψηφιακού Ατοµικού Σχεδίου Δράσης, η συ-
χνότητα της αναθεώρησης του Ψηφιακού Ατοµικού Σχε-
δίου Δράσης και κάθε άλλο σχετικό θέµα, το ατοµικό
σχέδιο δράσης συντάσσεται και αναθεωρείται µόνο ψη-
φιακά.

3. Η πρόσκληση προς τον αναζητούντα εργασία για
την κατάρτιση του ψηφιακού ατοµικού σχεδίου δράσης
αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ των υποχρεώσεων
του άρθρου 21 που εξειδικεύονται µε την απόφαση της
παρ. 4 του άρθρου 79.

4. Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του
άρθρου 79, η Δ.ΥΠ.Α. εκκινεί τη διαδικασία για την κα-
τάρτιση ψηφιακών ατοµικών σχεδίων δράσης κατά προ-
τεραιότητα για όσους είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα
Ανεργίας για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ε-
τών πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος. Στα πρόσω-
πα αυτά που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο Δρά-
σης, χορηγείται εφάπαξ χρηµατική παροχή ύψους τρια-
κοσίων (300) ευρώ, εφόσον δεν λαµβάνουν κάποιο επί-
δοµα ή χρηµατική ενίσχυση της περ. (α) της παρ. 1 του
άρθρου 20. Η παροχή αυτή χορηγείται µόνο µία φορά.

5. Η κατάρτιση του Ψηφιακού Ατοµικού Σχεδίου Δρά-
σης είναι προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς, τους οι-
κοδόµους και τους απασχολούµενους σε τουριστικά και
άλλα εποχικά επαγγέλµατα και τους εργάτες που απα-
σχολούνται στα µηχανοκίνητα µέσα αλιείας (µηχανότρα-
τες, πεζότρατες, γρι γρι) και στα σµυριδορυχεία των
περ. (β) και (γ) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985
(Α΄ 91), αντίστοιχα, που καθίστανται βραχυχρόνια άνερ-
γοι για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) συνεχόµενους µή-
νες.

Άρθρο 18
Ψηφιακό Μητρώο Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
- Ψηφιακή Κάρτα Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

1. Στο Ψηφιακό Μητρώο Δηµόσιας Υπηρεσίας Απα-
σχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), το οποίο είναι προσβάσιµο µέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
(ΕΨΠ-gov.gr), εγγράφονται οι αναζητούντες εργασία,
πλην όσων είναι ήδη εργαζόµενοι. Η εγγραφή στο Ψη-
φιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. γίνεται µετά από αίτηση του ανα-
ζητούντος εργασία και γεννά τις υποχρεώσεις της
Δ.ΥΠ.Α. και του αναζητούντος εργασία που περιγράφο-
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νται στα άρθρα 19 και 20 αντίστοιχα.
2. Το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. είναι ψηφιακό αρχείο

που τηρείται στη Δ.ΥΠ.Α. και περιλαµβάνει ιδίως τα πα-
ρακάτω στοιχεία για κάθε εγγεγραµµένο, τα οποία συνι-
στούν το ψηφιακό του προφίλ:
α) Στοιχεία ταυτοποίησης (όνοµα/επώνυµο/πατρώνυ-

µο/µητρώνυµο/ΑΦΜ/ΑΜΚΑ),
β) διεύθυνση κατοικίας,
γ) ηµεροµηνία γέννησης,
δ) οικογενειακή κατάσταση (γάµος/σύµφωνο συµβίω-

σης/διαζύγιο/διάσταση/τέκνα-γονική µέριµνα ή επιµέ-
λεια αυτών),
ε) εάν ο εγγεγραµµένος δικαιούται ή λαµβάνει επίδο-

µα, παροχή, βοήθηµα ή διευκόλυνση που χορηγείται
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία σε ανέργους και αναζητού-
ντες εργασία, 
στ) ύπαρξη ή µη ατοµικού σχεδίου δράσης και ηµερο-

µηνία σύνταξης και της πιο πρόσφατης επικαιροποίησης
αυτού,
ζ) προτάσεις που έγιναν από τη Δ.ΥΠ.Α. για κατάλλη-

λες θέσεις εργασίας, 
η) διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε σχέση

µε την εφαρµογή του παρόντος και της προνοιακής νο-
µοθεσίας,
θ) άλλα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η τήρηση

των υποχρεώσεων της Δ.ΥΠ.Α. για σύµπραξη στην κα-
τάρτιση και αναθεώρηση του Ψηφιακού Ατοµικού Σχεδί-
ου Δράσης, προώθηση εξατοµικευµένων συµβουλευτι-
κών υπηρεσιών και πρόταση θέσεων εργασίας, και των
αναζητούντων εργασία, για αποδοχή των προσφερόµε-
νων θέσεων εργασίας, συµµετοχή σε προγράµµατα και
δράσεις συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και
συνεργασία µε τον εργασιακό σύµβουλο, όπως αυτές α-
ποτυπώνονται στα άρθρα 19 και 20, αντίστοιχα, και εξει-
δικεύονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου της Δ.ΥΠ.Α. που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ.
4 του άρθρου 79 και το Ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο Δρά-
σης.

3. Τα στοιχεία των περ. (α) έως (δ) της παρ. 2 συµπλη-
ρώνονται και ενηµερώνονται µε ευθύνη του αναζητού-
ντος εργασία. Η Δ.ΥΠ.Α. έχει το δικαίωµα να επαληθεύ-
σει, αυτεπαγγέλτως, την ακρίβεια των στοιχείων που έ-
χουν δηλωθεί στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α.. Τα στοι-
χεία των περ. (ε) έως (ι) της παρ. 2 συµπληρώνονται και
επικαιροποιούνται αυτεπαγγέλτως από τη Δ.ΥΠ.Α..

4. Η Δ.ΥΠ.Α. έχει την ευθύνη για την ορθή τήρηση του
Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. και την άµεση επικαιροποί-
ησή του, ιδίως σε σχέση µε τη διατήρηση ή την απώλεια
της ιδιότητας του αναζητούντος εργασία.

5. Κάθε δήλωση προς δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα από
πρόσωπο που αιτείται οιασδήποτε φύσεως παροχές, επι-
δόµατα ή βοηθήµατα που συναρτώνται µε την ιδιότητα
του ανέργου ή του αναζητούντος εργασία, θεωρείται ότι
περιλαµβάνει εξουσιοδότηση προς τον φορέα να ελέγ-
ξει την εγγραφή και την παραµονή του αιτούντος στο
Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και την ακρίβεια των στοιχεί-
ων της δήλωσης που αντιστοιχούν στα στοιχεία της παρ.
2 µε αντιπαραβολή προς τα αντίστοιχα στοιχεία που τη-
ρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α.. Ο έλεγχος γίνε-
ται από τη Δ.ΥΠ.Α. κατόπιν αιτήµατος του φορέα, στον
οποίο και κοινοποιείται το αποτέλεσµα του ελέγχου.

6. Σε κάθε αναζητούντα εργασία της παρ. 1 του άρ-
θρου 16, πλην όσων είναι ήδη εργαζόµενοι, παρέχεται η

Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α.. Η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. δια-
συνδέεται µε το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α.. Με τη δια-
σύνδεση αυτή, επιβεβαιώνεται ότι ο κάτοχος της Ψηφια-
κής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. είναι εγγεγραµµένος σ’ αυτό, ή ότι
είναι δικαιούχος επιδοµάτων, παροχών και βοηθηµάτων
από τη Δ.ΥΠ.Α.. Μπορεί να παρέχεται υπό µορφή ψηφια-
κής εφαρµογής σε κινητά τηλέφωνα ή κάρτας που περιέ-
χει επεξεργαστή, ο οποίος επιτρέπει την επιβεβαίωση
της ισχύος της, ή µε οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο
τρόπο. 

7. Η έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου
Δ.ΥΠ.Α. γίνεται αφού ολοκληρωθεί η µετάπτωση σε αυ-
τό των υφισταµένων Μητρώων Ανεργίας που τηρεί η
Δ.ΥΠ.Α.. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ο-
ποία εκδίδεται µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου της Δ.ΥΠ.Α., διαπιστώνονται η ολοκλήρωση της
µετάπτωσης και η έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού
Μητρώου Δ.ΥΠ.Α..

9. Με το παρόν άρθρο δεν επηρεάζονται οι προϋποθέ-
σεις για την καταβολή των επιδοµάτων και χρηµατικών
ενισχύσεων της περ. (στ) του άρθρου 16 που ορίζονται
στις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 19
Εισοδηµατικές προϋποθέσεις για παροχές 
προς ανέργους και αναζητούντες εργασία

Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 8 του
άρθρου 18, µε την οποία διαπιστώνεται η έναρξη λει-
τουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α., κάθε επίδο-
µα, παροχή, βοήθηµα ή διευκόλυνση που χορηγείται
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία σε ανέργους και αναζητού-
ντες εργασία, οι οποίοι δεν είναι ήδη εργαζόµενοι, πλην
των επιδοµάτων και χρηµατικών ενισχύσεων προς ανέρ-
γους που προβλέπονται στην περ. (α) του άρθρου 20, χο-
ρηγείται σε αναζητούντες εργασία που είναι εγγεγραµ-
µένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., εφόσον πληρούν
τα εισοδηµατικά κριτήρια της περ. (α) του άρθρου 2 της
υπό στοιχεία A. 1243/15.11.2021 κοινής απόφασης του
Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυ-
πουργού Οικονοµικών (Β΄ 5298), ήτοι έχουν ετήσιο συ-
νολικό οικογενειακό εισόδηµα, ανεξάρτητα από την πη-
γή προέλευσής του, πραγµατικό και τεκµαρτό, έως δεκα-
τέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ, εφόσον είναι άγαµοι ή
σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ εφόσον πρόκειται για έγγαµο ή µέρος
συµφώνου συµβίωσης, προσαυξανόµενο κατά τρεις χι-
λιάδες (3.000) ευρώ για κάθε τέκνο, ή είκοσι τρεις χιλιά-
δες (23.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για µογονεϊκή οι-
κογένεια, προσαυξανόµενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000)
ευρώ για κάθε τέκνο µετά το πρώτο, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στην απόφαση. Δεν λαµβάνονται υπόψη τα
περιουσιακά κριτήρια της περ. (β) του άρθρου 2 της ανω-
τέρω απόφασης. Τα κριτήρια του παρόντος δεν απαιτεί-
ται να συντρέχουν για όσους είναι εγγεγραµµένοι στο
Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστηµα µέχρι
δώδεκα (12) µήνες. Πόροι που εξοικονοµούνται από την
εφαρµογή των κριτηρίων του παρόντος κατευθύνονται
υποχρεωτικά σε άλλες δράσεις προστασίας των αναζη-
τούντων εργασία.
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Άρθρο 20
Υποχρεώσεις Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

προς αναζητούντες εργασία

1. Η Δ.ΥΠ.Α. προσφέρει στους αναζητούντες εργασία
που είναι εγγεγραµµένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α.
τις εξής παροχές και υπηρεσίες:
α) Καταβολή επιδοµάτων και χρηµατικών ενισχύσεων

προς τους ανέργους και, ειδικότερα, καταβολή του επι-
δόµατος ανεργίας των άρθρων 3 έως 10 του
ν. 1545/1985 (Α΄ 91) και 14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954
(Α΄ 197) και της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995
(Α΄ 185), καθώς και του ειδικού εποχιακού βοηθήµατος
του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79), του επιδόµατος
µακροχρονίως ανέργου της περ. ΙΙΙ της υποπαρ. 1. της
παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)
και της ενίσχυσης της παρ. 2 του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011 (Α΄ 152), 
β) αναζήτηση και πρόταση θέσεων εργασίας, καθώς

και προγραµµάτων και δράσεων συνεχιζόµενης επαγ-
γελµατικής κατάρτισης, µε σκοπό την περαιτέρω ανα-
βάθµιση δεξιοτήτων ή την επανειδίκευση του αναζητού-
ντος εργασία, ιδίως αυτών που είναι σύµφωνες µε το
Ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο Δράσης του, 
γ) προώθηση εξατοµικευµένων συµβουλευτικών υπη-

ρεσιών και υπηρεσιών επαγγελµατικού προσανατολι-
σµού, 
δ) σύµπραξη στη σύνταξη και αναθεώρηση του Ψηφια-

κού Ατοµικού Σχεδίου Δράσης,
ε) ενηµέρωση για τα δικαιώµατα και τις παροχές που

δικαιούνται και συνδέονται µε την ιδιότητα του αναζη-
τούντος εργασία ή του ανέργου και τις συνθήκες στην α-
γορά εργασίας, και 
στ) καταγραφή των αναζητούντων εργασία στο Ψη-

φιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και βεβαίωση της εγγραφής και
της παραµονής τους σ’ αυτό, καθώς και των εισοδηµατι-
κών κριτηρίων του άρθρου 19 που ορίζει τις προϋποθέ-
σεις για την καταβολή επιδοµάτων, παροχών, βοηθηµά-
των ή διευκολύνσεων που χορηγείται σύµφωνα µε τη νο-
µοθεσία σε ανέργους.

2. Η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες των
περ. (β) και (γ) της παρ. 1 και σε αναζητούντες εργασία
που είναι ήδη εργαζόµενοι της υποπερ. (αδ) της περ. (α)
της παρ. 1 του άρθρου 16.

Άρθρο 21
Υποχρεώσεις αναζητούντων εργασία

1. Η ενεργή αναζήτηση εργασίας των αναζητούντων
εργασία που είναι εγγεγραµµένοι στο Ψηφιακό Μητρώο
Δ.ΥΠ.Α. εκπληρώνεται µε τους εξής τρόπους, όπως αυ-
τοί εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου της Δ.ΥΠ.Α. που προβλέπεται στην παρ. 4
του άρθρου 79 και µε το Ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο Δρά-
σης:
α) Αποδοχή προσφερόµενης θέσης εργασίας, εφόσον

αυτή είναι σύµφωνη µε το Ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο Δρά-
σης,
β) συµµετοχή σε προγράµµατα και δράσεις συνεχιζό-

µενης επαγγελµατικής κατάρτισης και απασχόλησης
που υποδεικνύονται από τη Δ.ΥΠ.Α., και
γ) συνεργασία µε τον εργασιακό σύµβουλο, ιδίως κατά

την κατάρτιση ή αναθεώρηση του Ψηφιακού Ατοµικού
Σχεδίου Δράσης.

2. Η τήρηση των υποχρεώσεων αυτών προϋποθέτει
την προηγούµενη τήρηση των υποχρεώσεων της
Δ.ΥΠ.Α. που περιλαµβάνονται στο άρθρο 20, όπως αυτές
εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου της Δ.ΥΠ.Α. που προβλέπεται στην παρ. 4
του άρθρου 79.

Άρθρο 22
Συνέπειες σε παράβαση των υποχρεώσεων 

των αναζητούντων εργασία

1. Εάν ο αναζητών εργασία αρνηθεί τρεις (3) προσφε-
ρόµενες θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε
το Ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο Δράσης και τα ειδικότερα
χαρακτηριστικά του αναζητούντος εργασία που έχουν α-
ποτυπωθεί σ’ αυτό, διακόπτεται η καταβολή των παρο-
χών της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 20 και ο αναζη-
τών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο
Δ.ΥΠ.Α. για δύο (2) έτη.

2. Εάν ο αναζητών εργασία δεν συµµετέχει σε δράση
συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης που του υ-
ποδεικνύεται από τη Δ.ΥΠ.Α., διακόπτεται η καταβολή
παροχών της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 20 και ο α-
ναζητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο
Δ.ΥΠ.Α. για έξι (6) µήνες. Ως συµµετοχή νοείται η παρα-
κολούθηση της δράσης κατάρτισης µέχρι την ολοκλήρω-
σή της και η πιστοποίησή του για την επιτυχή περάτωση
της κατάρτισης. 

3. Αναζητών εργασία που παραλείπει τη σύνταξη Ψη-
φιακού Ατοµικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία µε τον
εργασιακό σύµβουλο εντός των προθεσµιών που τάσσο-
νται µε την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 79 διαγρά-
φεται από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για έξι (6) µή-
νες.

4. Εάν ο αναζητών εργασία δεν εκπληρώνει λοιπές υ-
ποχρεώσεις που σχετίζονται µε τη συνεργασία του µε
τον εργασιακό σύµβουλο, όπως αυτές καταγράφονται
στην απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 79 που εξειδικεύει
τις υποχρεώσεις της Δ.ΥΠ.Α. και των αναζητούντων ερ-
γασία, επέρχονται οι ειδικότερες συνέπειες που προβλέ-
πονται στην απόφαση αυτή. 

Άρθρο 23
Κυρώσεις σε περίπτωση αναληθών δηλώσεων 

για την εγγραφή ή παραµονή στο Ψηφιακό Μητρώο
της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

1. Όποιος ζητήσει να εγγραφεί στο Ψηφιακό Μητρώο
Δ.ΥΠ.Α. ενώ απασχολείται µε σύµβαση ή σχέση εργα-
σίας ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολουµένου ή ανεξαρτή-
τως απασχολουµένου, ασκεί επάγγελµα, κατά παράβα-
ση της προϋπόθεσης της παρ. 1 του άρθρου 30 του
ν. 4144/2013 (Α΄ 88) ή δεν έχει διακόψει το επάγγελµά
του, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011 (Α΄ 152), ή όποιος, ενώ είναι εγγεγραµµέ-
νος στο Μητρώο, αρχίσει να απασχολείται και δεν δηλώ-
σει την απασχόλησή του αµέσως στη Δ.ΥΠ.Α. διαγράφε-
ται αµέσως από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και δεν έ-
χει δικαίωµα επανεγγραφής προτού παρέλθουν έξι (6)
µήνες. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, εντός δώδε-
κα (12) µηνών, χάνει το δικαίωµα επανεγγραφής στο Ψη-
φιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για δύο (2) έτη. Επιδόµατα και
χρηµατικές παροχές προς ανέργους της περ. (στ) του
άρθρου 16 που έχουν καταβληθεί σε µία τέτοια περίπτω-
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ση αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και,
µε πράξη του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., επιβάλλεται διοικητι-
κό πρόστιµο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ, ανάλογα µε τον βαθµό υπαιτιότητας, τη
σοβαρότητα της παράβασης και την τυχόν επανάληψή
της.

2. Οι κυρώσεις της παρ. 1 επιβάλλονται και σε περί-
πτωση που η απασχόληση διαπιστώνεται χωρίς να έχει
δηλωθεί ή αναγγελθεί αρµοδίως.

3. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης του αναζητούντος
εργασία ως προς τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο
Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. ή παράλειψης του αναζητού-
ντος εργασία να επικαιροποιήσει τα στοιχεία αυτά στις
προθεσµίες που προβλέπει η απόφαση της παρ. 4 του
άρθρου 79, µπορεί να επιβληθεί, µε πράξη του Διοικητή
της Δ.ΥΠ.Α., προσωρινή διαγραφή από το Ψηφιακό Μη-
τρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονική διάρκεια ανάλογη µε τη βαρύ-
τητα της παράβασης. Αν, εξαιτίας της ψευδούς δήλωσης
ή παράλειψης, έχουν καταβληθεί επιδόµατα, παροχές ή
καταβληθούν διευκολύνσεις που χορηγούνται σύµφωνα
µε τη νοµοθεσία σε ανέργους και αναζητούντες εργα-
σία, εφαρµόζεται αναλογικά η παρ. 1.

4. Οι διοικητικές κυρώσεις των παρ. 1 και 3 επιβάλλο-
νται µετά από πρόσκληση του διοικουµένου για παροχή
εξηγήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικη-
τικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), περί της προη-
γούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου.

Άρθρο 24
Πιλοτικές δράσεις Δηµόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης σχετικά µε την ανεργία

Στο πλαίσιο των δράσεων που χρηµατοδοτούνται από
το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, υλοποιούνται
από τη Δ.ΥΠ.Α. δράσεις πιλοτικού χαρακτήρα για τη δι-
εύρυνση του πλέγµατος προστασίας των αναζητούντων
εργασία και τη δικαιότερη κατανοµή των επιδοµάτων α-
νεργίας. Η προστασία που παρέχεται µε τις πιλοτικές
δράσεις δεν µπορεί να υπολείπεται αυτής που προβλέ-
πεται στο Εθνικό Σύστηµα Προστασίας από την Ανεργία
του ν. 1545/1985 (Α΄ 91).

Άρθρο 25
Παράταση καταβολής του επιδόµατος ανεργίας

1. Αναζητών εργασία που λαµβάνει το επίδοµα ανερ-
γίας των άρθρων 3 έως 10 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91) και
14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄197) και της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α΄ 185) ή την ενίσχυση της
παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και προ-
σλαµβάνεται σε θέση µισθωτής εργασίας πριν από τη λή-
ξη της ανώτατης διάρκειας που προβλέπεται για το επί-
δοµα ή την ενίσχυση που λαµβάνει, εξακολουθεί να λαµ-
βάνει τις αντίστοιχες παροχές µειωµένες κατά το ήµισυ
µέχρι τη λήξη της αντίστοιχης ανώτατης διάρκειας του
επιδόµατος ή της ενίσχυσης. Οι παραπάνω παροχές δεν
συνεχίζουν να καταβάλλονται σε περίπτωση επαναπρό-
σληψης του αναζητούντος εργασία σε εργοδότη, στον
οποίον είχε απασχοληθεί τα δύο (2) έτη πριν από την έ-
ναρξη λήψης του επιδόµατος ή της ενίσχυσης. Εάν, πριν
από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας του επιδόµατος ή
της ενίσχυσης, λήξει ή λυθεί η σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας, το επίδοµα χορηγείται πλήρες µέχρι τη συ-
µπλήρωση της ανώτατης διάρκειάς του, εφόσον πληρού-

νται και οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 3 έως 10
του ν. 1545/1985 και 14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954 ή της
παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, κατά περίπτωση.

2. Η παράταση καταβολής του επιδόµατος ανεργίας ή
της ενίσχυσης των αυτοαπασχολουµένων που περιγρά-
φεται στην παρ. 1 δεν µπορεί να εφαρµόζεται περισσό-
τερες από µία (1) φορές εντός της ίδιας τριετίας για τον
ίδιο αναζητούντα εργασία.

3. Οι ηµέρες εργασίας, για τις οποίες ο αναζητών ερ-
γασία έχει λάβει το επίδοµα σύµφωνα µε την παρ. 1, δεν
προσµετρώνται στις ηµέρες εργασίας που απαιτούνται
για την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης του
άρθρου 4 του ν. 1545/1985. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 26
Στρατηγική για την Αναβάθµιση των Δεξιοτήτων 
του Εργατικού Δυναµικού και τη Διασύνδεση 

µε την Αγορά Εργασίας

1. Καταρτίζεται Στρατηγική για την Αναβάθµιση των
Δεξιοτήτων του Εργατικού Δυναµικού και τη Διασύνδε-
ση µε την Αγορά Εργασίας (Στρατηγική Δεξιοτήτων Ερ-
γατικού Δυναµικού). Σκοπός της Στρατηγικής Δεξιοτή-
των Εργατικού Δυναµικού είναι, ιδίως, η διαµόρφωση ε-
νός συνεκτικού πλαισίου για τη διάγνωση των αναγκών
της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες, την πρόβλεψη των
αναγκών αυτών στο εγγύς και µεσοπρόθεσµο µέλλον
και την αξιοποίηση και προσαρµογή των δράσεων συνε-
χιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, προκειµένου το
εργατικό δυναµικό να αποκτά ή να αναβαθµίζει δεξιότη-
τες, ώστε να είναι δυνατή η άµεση και επιτυχής διασύν-
δεσή του µε την αγορά εργασίας.

2. Ειδικότεροι στόχοι της Στρατηγικής Δεξιοτήτων Ερ-
γατικού Δυναµικού είναι ιδίως:
α) Η αποτελεσµατική αντιστοίχιση της προσφοράς και

της ζήτησης της αγοράς εργασίας, σε όρους απαιτούµε-
νων δεξιοτήτων,
β) η παρακολούθηση και ο εντοπισµός των σύγχρονων

επαγγελµατικών τάσεων και των δεξιοτήτων που πλη-
ρούν τις απαιτήσεις της εθνικής αγοράς εργασίας µε έµ-
φαση στην ψηφιακή και πράσινη ανάπτυξη,
γ) η ενίσχυση της πρόσβασης όλων των ενδιαφεροµέ-

νων  χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς στα προγράµµα-
τα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και επα-
νακατάρτισης,
δ) η προώθηση της ενεργού συµµετοχής των κοινωνι-

κών εταίρων στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των προ-
γραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης,
ε) η συστηµατική µέτρηση και αξιολόγηση των αποτε-

λεσµάτων της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτι-
σης, καθώς και η διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου των
παρόχων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης
και των προσφερόµενων προγραµµάτων, µε σκοπό τη
βελτίωση της απασχολησιµότητας των ωφελουµένων
και την καλύτερη διασύνδεσή τους µε τις ανάγκες της α-
γοράς εργασίας σε δεξιότητες,
στ) η αξιολόγηση και βελτίωση των µοντέλων χρηµα-

τοδότησης της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτι-
σης διαµέσου της σύνδεσης των αµοιβών των παρόχων
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επαγγελµατικής κατάρτισης µε τις επιδόσεις τους σε ό-
ρους απασχολησιµότητας των ωφελούµενων, µε σκοπό
τη βελτιστοποίηση της αποτελεσµατικής διαχείρισης
των πόρων και της αποδοτικότητας των σχετικών παρεµ-
βάσεων, την επίτευξη διαφάνειας και την απλούστευση
των διαδικασιών,
ζ) η αξιολόγηση του µοντέλου διακυβέρνησης της

Στρατηγικής Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναµικού και η α-
ναβάθµισή του µε την απλούστευσή του και τον βελτιω-
µένο συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ όλων των ε-
µπλεκόµενων φορέων.

3. Η Στρατηγική Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναµικού ε-
γκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων αφού τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση για του-
λάχιστον τριάντα (30) ηµέρες. Αξιολογείται και αναθεω-
ρείται, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο και πάντως µία (1) φορά
τουλάχιστον ανά έτος.

Άρθρο 27
Αποστολή, σύνθεση και λειτουργία 
του Εθνικού Συµβουλίου Δεξιοτήτων 

Εργατικού Δυναµικού

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυνα-
µικού έχει επιτελικό ρόλο σε θέµατα συνεχιζόµενης ε-
παγγελµατικής κατάρτισης, επανειδίκευσης, αναβάθµι-
σης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού και της
διασύνδεσής του µε την αγορά εργασίας και την απα-
σχόληση, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Δεξιοτήτων Ερ-
γατικού Δυναµικού. Ειδικότερα, η αποστολή του είναι:
α) Η κατάρτιση της Στρατηγικής Δεξιοτήτων Εργατι-

κού Δυναµικού,
β) η παρακολούθηση της εφαρµογής της Στρατηγικής

Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναµικού,
γ) η διαρκής παρακολούθηση των θεµάτων που σχετί-

ζονται µε τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση
του εργατικού δυναµικού, την επανειδίκευσή του, την α-
ναβάθµιση των δεξιοτήτων του και τη διασύνδεσή του µε
την αγορά εργασίας και την απασχόληση, και η υποβολή
εισηγήσεων για τη χάραξη της σχετικής πολιτικής στον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή σε άλ-
λα αρµόδια όργανα κατά την κείµενη νοµοθεσία.

2. Το Εθνικό Συµβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυνα-
µικού ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και απαρτίζεται από δεκαεπτά
(17) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους:
α) Τον Διοικητή της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλη-

σης (Δ.ΥΠ.Α.), ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, ο
οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της
Δ.ΥΠ.Α.,
β) τρία (3) µέλη που ορίζονται, µε τους αναπληρωτές

του, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων,
γ) ένα (1) µέλος που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του,

από τον Υπουργό Οικονοµικών,
δ) ένα (1) µέλος που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του,

από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
ε) ένα (1) µέλος που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του,

από τον Παιδείας και Θρησκευµάτων,
στ) ένα (1) µέλος που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή

του, από τον Υπουργό Εσωτερικών,
ζ) ένα (1) µέλος που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του,

από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εκπρο-

σωπεί την Εθνική Συµµαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες
και την Απασχόληση,
η) ένα (1) µέλος που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του,

από τον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού της Προεδρίας
της Κυβέρνησης,
θ) τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Εθνικού Οργανι-

σµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) µε τον αναπληρωτή
του, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,.
ι) τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Εθνικού Συστήµατος

Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) µε τον αναπληρωτή του, ο οποί-
ος ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.ΣΥ.Δ.,
ια) ένα (1) µέλος που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή

του, από την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπη-
ρία (Ε.Σ.Α.µε.Α.), 
ιβ) ένα (1) µέλος που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή

του, από τη Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος
(Γ.Σ.Ε.Ε.) και
ιγ) ένα (1) µέλος που ορίζεται από κοινού από τους

φορείς που εκπροσωπούν τους εργοδότες της παρ. 2
του άρθρου 9.

3. Ως Γραµµατέας του Εθνικού Συµβουλίου Δεξιοτή-
των Εργατικού Δυναµικού ορίζεται, µε τον αναπληρωτή
του, υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευ-
σης (ΠΕ) της Δ.ΥΠ.Α., µε απόφαση του Διοικητή της
Δ.ΥΠ.Α..

4. Στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συµβουλίου Δεξιοτή-
των Εργατικού Δυναµικού µπορούν να παρίστανται, χω-
ρίς δικαίωµα ψήφου, τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτρο-
πής Δεξιοτήτων του άρθρου 28. Επίσης, προσκαλούνται
και συµµετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, άλλοι φορείς
µε αρµοδιότητες αντίστοιχες των θεµάτων που συζητού-
νται κάθε φορά, καθώς και άλλα πρόσωπα που, κατά την
κρίση του, καλεί το Εθνικό Συµβούλιο Δεξιοτήτων Εργα-
τικού Δυναµικού. Κατά τα λοιπά, η λειτουργία του Εθνι-
κού Συµβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναµικού διέ-
πεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999, Α΄ 45).

5. Για την εκπλήρωση της αποστολής του και τη δια-
σφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του, το Εθνικό Συµ-
βούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναµικού συνεργάζεται
µε το Κεντρικό Συµβούλιο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) του άρθρου 5 του
ν. 4763/2020 (Α΄ 254). Το Εθνικό Συµβούλιο Δεξιοτήτων
Εργατικού Δυναµικού και το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. πραγµατοποιούν
κοινή συνεδρίαση τουλάχιστον µία φορά ανά έτος µε
σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και διαθέτουν ελεύθερα
και λαµβάνουν υπόψη τα δεδοµένα, τις εκθέσεις και τα
πορίσµατά τους το ένα προς το άλλο. Στο πλαίσιο της
συνεργασίας τους µπορούν να προχωρήσουν σε από
κοινού διαδικασίες σύναψης συµβάσεων σύµφωνα µε το
άρθρο 42 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

6. Το Εθνικό Συµβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυνα-
µικού συνεργάζεται µε εκπροσώπους της αγοράς, κοι-
νωνικούς εταίρους και τα ινστιτούτα των κοινωνικών ε-
ταίρων, επιµελητήρια, ιδρύµατα, διεθνείς οργανισµούς
και υπηρεσίες, την Εθνική Συµµαχία για τις Ψηφιακές
Δεξιότητες και την Απασχόληση και λοιπούς φορείς του
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Δύναται να λαµβάνει και
να αξιοποιεί δεδοµένα από τη Μονάδα Εµπειρογνωµό-
νων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.) του άρθρου 80
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του ν. 4826/2021 (Α΄ 160). Επίσης, έχει τη δυνατότητα
να αναθέτει τη διενέργεια µελετών και την παροχή λοι-
πών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την εκπλήρω-
ση της αποστολής του.

7. Το Εθνικό Συµβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυνα-
µικού, µε την αρωγή της Επιστηµονικής Επιτροπής Δε-
ξιοτήτων, συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ετήσια έκθεση για τα
πεπραγµένα του και για τον προγραµµατισµό του επόµε-
νου έτους, µε σκοπό την προώθηση των στόχων που τί-
θενται µε τη Στρατηγική Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναµι-
κού. 

8. Το Εθνικό Συµβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυνα-
µικού συνεργάζεται µε τα Κλαδικά Συµβούλια Δεξιοτή-
των της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4763/2020.

Άρθρο 28
Επιστηµονική Επιτροπή Δεξιοτήτων 

Εργατικού Δυναµικού

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυνα-
µικού λαµβάνει συµβουλευτική και επιστηµονική στήριξη
από την Επιστηµονική Επιτροπή Δεξιοτήτων Εργατικού
Δυναµικού.

2. Η Επιστηµονική Επιτροπή Δεξιοτήτων Εργατικού
Δυναµικού ορίζεται για τετραετή θητεία µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και α-
παρτίζεται από τον Πρόεδρο και δέκα (10) µέλη που ορί-
ζονται για τετραετή θητεία, που µπορεί να ανανεώνεται,
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων. Τα µέλη της είναι επιστήµονες µε σχετική ει-
δίκευση, εγνωσµένου κύρους, υπηρετούντες σε ανώτα-
τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ερευνητικά πανεπιστηµιακά
ινστιτούτα ή ινστιτούτα κοινωνικών εταίρων ή ερευνητι-
κά ιδρύµατα, καθώς και ειδικοί επιστήµονες ή τεχνικοί µε
εµπεριστατωµένες γνώσεις και εµπειρία σε σχετικά θέ-
µατα, ιδίως σε θέµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής
κατάρτισης και επανακατάρτισης του εργατικού δυναµι-
κού. Από τα µέλη αυτά, τουλάχιστον δύο (2) προέρχο-
νται από τους υπηρετούντες σε ινστιτούτα της Γενικής
Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και τουλά-
χιστον δύο (2) προέρχονται από τους υπηρετούντες σε
ινστιτούτα των οργανώσεων της παρ. 2 του άρθρου 9
που εκπροσωπούν τους εργοδότες. Με την απόφαση ο-
ρισµού της Επιτροπής ορίζεται και ο Πρόεδρός της. Σε
περίπτωση θανάτου, αποχώρησης ή έκπτωσης οποιουδή-
ποτε µέλους της Επιτροπής πριν από τη λήξη της θητεί-
ας, το µέλος αυτό αντικαθίσταται µε απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το υ-
πόλοιπο της θητείας της Επιτροπής.

3. Η Επιστηµονική Επιτροπή Δεξιοτήτων Εργατικού
Δυναµικού είναι αρµόδια, ιδίως, για:
α) Την επιστηµονική τεκµηρίωση των εισηγήσεων ή

προτάσεων του Εθνικού Συµβουλίου Δεξιοτήτων Εργατι-
κού Δυναµικού µέσω της εκπόνησης ερευνών και µελε-
τών επί των θεµάτων της αρµοδιότητάς του,
β) την παροχή γνωµοδοτήσεων στο Εθνικό Συµβούλιο

Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναµικού κατόπιν αιτήµατός
του επί των θεµάτων αρµοδιότητάς του,
γ) την υποστήριξη του Εθνικού Συµβουλίου Δεξιοτή-

των Εργατικού Δυναµικού στην εφαρµογή της Στρατηγι-
κής Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναµικού,
δ) τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών ποιοτικών

και ποσοτικών στοιχείων, όσον αφορά τα δεδοµένα της

αγοράς εργασίας, καθώς και των υφιστάµενων προγραµ-
µάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, κα-
θώς και των υφιστάµενων δεξιοτήτων του εργατικού δυ-
ναµικού,
ε) τη συστηµατική παρακολούθηση των εξελίξεων σε

διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τη µεταφορά
της τεχνογνωσίας που απορρέει από την παρακολούθη-
ση αυτή στα ελληνικά δεδοµένα,
στ) τη συµµετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα µε

σκοπό την ανταλλαγή επιστηµονικών δεδοµένων και ε-
ναλλακτικών στρατηγικών σχετικά µε τη συνεχιζόµενη
επαγγελµατική κατάρτιση, την επανακατάρτιση και τις
δεξιότητες,
ζ) την υποβοήθηση στην ανάπτυξη των νέων εργαλεί-

ων και µηχανισµών που περιγράφονται στον παρόντα και
στοχεύουν στην εφαρµογή και την προώθηση της ανα-
βάθµισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού και
τη διασύνδεσή τους µε την αγορά εργασίας.

4. Η Επιτροπή υποστηρίζεται διοικητικά από τη
Δ.ΥΠ.Α.. Η λειτουργία της διέπεται από τον Κώδικα Διοι-
κητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

5. Η Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται µε τους φο-
ρείς της παρ. 6 του άρθρου 27.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 29
Μηχανισµός διάγνωσης αναγκών 

της αγοράς εργασίας - Προσθήκη περ. ζ΄ 
στην παρ. 2 άρθρου 80 ν. 4826/2021

Στην παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4826/2021 (Α΄ 160),
περί αρµοδιοτήτων της Μονάδας Εµπειρογνωµόνων Α-
πασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) προστίθεται περ. ζ) στο δεύτερο εδάφιο, β) προστίθε-
ται τρίτο εδάφιο, και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Η Μ.Ε.Κ.Υ. υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και έχει ως αποστολή
την υποστήριξη του έργου του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων στον σχεδιασµό και την άσκηση
πολιτικών αρµοδιότητας του Υπουργείου. Η Μ.Ε.Κ.Υ. α-
σκεί τις εξής συµβουλευτικές και γνωµοδοτικές αρµο-
διότητες:
α) συµβάλλει στη διαµόρφωση των πολιτικών απασχό-

λησης, κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και κοινωνικών
υποθέσεων µε στόχο την εκπλήρωση της αποστολής του
Υπουργείου,
β) διερευνά και αξιολογεί εναλλακτικές προτάσεις πο-

λιτικής και αναλύει τα οικονοµικά και ανταποδοτικά τους
αποτελέσµατα, τα κίνητρα που αυτές διαµορφώνουν για
απασχόληση, καθώς και τις συνέπειες των πολιτικών στη
βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος και στην ενί-
σχυση της κοινωνικής συνοχής,
γ) παρακολουθεί και αναλύει, λαµβάνοντας υπόψη το

ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, τις µεταβολές στην
εγχώρια αγορά εργασίας, καθώς και τη µακροπρόθεσµη
βιωσιµότητα του εθνικού ασφαλιστικού συστήµατος, ι-
δίως υπό το πρίσµα των δηµογραφικών µεταβολών,
δ) επισηµαίνει και αξιολογεί τις προκλήσεις και τους

κινδύνους στο πεδίο αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και εισηγείται µέτρα
πολιτικής µε στόχο τη βέλτιστη διαχείρισή τους,
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ε) συµβάλλει στη διαµόρφωση των θέσεων πολιτικής
του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνείς
οργανισµούς και δύναται να συµµετέχει στην εκπροσώ-
πηση της χώρας σε αυτούς,
στ) γνωµοδοτεί για κάθε άλλο θέµα πολιτικής και διαρ-

θρωτικών µεταρρυθµίσεων στο πεδίο αρµοδιοτήτων του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που
παραπέµπεται σε αυτήν από τον Υπουργό, και 
ζ) διαγιγνώσκει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε

δεξιότητες, παρούσες και µελλοντικές, και προτείνει ε-
νεργητικές και παθητικές πολιτικές της αγοράς εργα-
σίας στο πλαίσιο του µηχανισµού διάγνωσης αναγκών
της αγοράς εργασίας. Προς επίτευξη των σκοπών της, η
Μ.Ε.Κ.Υ. λαµβάνει υπόψη τα στοιχεία που της παρέχο-
νται από τους κοινωνικούς εταίρους και από επιµελητή-
ρια, ιδρύµατα, διεθνείς οργανισµούς και υπηρεσίες, την
Εθνική Συµµαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Α-
πασχόληση και λοιπούς φορείς του δηµόσιου και ιδιωτι-
κού τοµέα και παραγγέλλει στην «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Το-
µέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονοµίας» την προ-
κήρυξη και εκπόνηση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµ-
µάτων, καθώς και στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την προκή-
ρυξη και εκπόνηση χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων
του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης στο πλαίσιο υλο-
ποίησης των σκοπών της.   

Άρθρο 30
Πρόσβαση σε στοιχεία - Προσθήκη άρθρου 80Α 

στον ν. 4826/2021

Στον ν. 4826/2021 (Α΄ 160) προστίθεται άρθρο 80Α ως
εξής:

«Άρθρο 80
Πρόσβαση σε στοιχεία - Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Η Μ.Ε.Κ.Υ. έχει πρόσβαση στα στοιχεία όλων των
πληροφοριακών συστηµάτων του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που αυτό ε-
ποπτεύει, όπως του πληροφοριακού συστήµατος ΕΡΓΑ-
ΝΗ και κάθε µετεξέλιξής του και των πληροφοριακών
συστηµάτων της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
(Δ.ΥΠ.Α.) και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), καθώς και στα δεδοµένα
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υ-
πουργείου Τουρισµού, του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
µάτων  τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση
της αποστολής της στο πλαίσιο του µηχανισµού διάγνω-
σης αναγκών της αγοράς εργασίας. Επίσης, λαµβάνει ό-
λα τα σχετικά διαθέσιµα στοιχεία από την Ελληνική Στα-
τιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και τη Γενική Γραµµατεία Πληρο-
φοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης.

2. Η πρόσβαση στα στοιχεία της παρ. 1 µπορεί να πα-
ραχωρείται και σε τρίτους, οι οποίοι συνεργάζονται µε ο-
ποιαδήποτε µορφή µε τη Μ.Ε.Κ.Υ., στον βαθµό που είναι
απαραίτητο για την πραγµατοποίηση των σκοπών της
συνεργασίας.

3. Η Μ.Ε.Κ.Υ. συνεκτιµά κάθε διαθέσιµο στοιχείο, πλη-
ροφορία ή γνώµη που εισφέρεται από τους κοινωνικούς

εταίρους σε εθνικό, τοµεακό ή τοπικό επίπεδο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων προσδιορίζεται η µεθοδολογία, στη βά-
ση της οποίας γίνεται η συνεργασία της περ. (ζ) της παρ.
2 του άρθρου 80 µεταξύ της Μ.Ε.Κ.Υ., κοινωνικών εταί-
ρων και λοιπών φορέων µε σκοπό τη συλλογή στοιχείων
και την ανταλλαγή απόψεων.»

Άρθρο 31
Μεθοδολογία διάγνωσης αναγκών 

της αγοράς εργασίας - Προσθήκη άρθρου 80Β 
στον ν. 4826/2021

Στον ν. 4826/2021 (Α΄ 160) προστίθεται άρθρο 80Β ως
εξής:

«Άρθρο 80Β
Μεθοδολογία διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας

1. Η διάγνωση των αναγκών για δεξιότητες στην αγο-
ρά εργασίας γίνεται σε εθνικό, τοµεακό και τοπικό επίπε-
δο µε τη µελέτη των διαθέσιµων στοιχείων και τη συνερ-
γασία µε τους κοινωνικούς εταίρους. Η διάγνωση των α-
ναγκών για δεξιότητες στην αγορά εργασίας περιλαµβά-
νει τουλάχιστον: 
α) την αποτύπωση των τρεχουσών αναγκών σε δεξιό-

τητες σε σχέση µε τις προσφερόµενες δεξιότητες από
το εργατικό δυναµικό, 
β) την πρόβλεψη για τις ανάγκες που θα προκύψουν

στο άµεσο µέλλον και µεσοπρόθεσµα, βάσει της δυναµι-
κής που αναπτύσσουν οι διάφορες οικονοµικές δραστη-
ριότητες,
γ) την παρακολούθηση των εξελίξεων στο περιεχόµε-

νο των επαγγελµάτων και των τεχνολογικών εξελίξεων
που επιδρούν στην απασχόληση, και
δ) την αποτύπωση της συµµετοχής των επιχειρήσεων

και των εργαζοµένων και ανέργων σε προγράµµατα κα-
τάρτισης. 

2. Η Μ.Ε.Κ.Υ. πραγµατοποιεί τις έρευνες και εξάγει τα
πορίσµατα για τις ανάγκες δεξιοτήτων στην αγορά ερ-
γασίας κατόπιν προγραµµατισµού που γίνεται σε συνερ-
γασία µε τη Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)
ή για την αντιµετώπιση ειδικών ή έκτακτων αναγκών
στον τοµέα της κατάρτισης.

3. Οι έρευνες διενεργούνται και τα πορίσµατα συντάσ-
σονται σε εθνικό, τοπικό, τοµεακό ή κλαδικό επίπεδο ή
σε συνδυασµό των ανωτέρω ή σε όποιο άλλο επίπεδο
κριθεί πρόσφορο, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της
παρ. 2. Για την προτεραιοποίηση των ερευνών λαµβάνο-
νται υπόψη η ανεργία ή η προοπτική άµεσης ή µεσοπρό-
θεσµης απώλειας θέσεων εργασίας στην αντίστοιχη πε-
ριοχή ή κλάδο ή τοµέα, η ανάγκη προσαρµογής στις ε-
περχόµενες αλλαγές στην τεχνολογία, καθώς και η προ-
οπτική απώλειας θέσεων εργασίας εν όψει αυτών, οι α-
νάγκες που προκύπτουν από την προσαρµογή στην κλι-
µατική αλλαγή και τη µετάβαση στην κυκλική οικονοµία,
καθώς και ειδικές συνθήκες, όπως η δίκαιη µετάβαση στη
µεταλιγνιτική εποχή για τις περιοχές που επηρεάζονται
από αυτήν.

4. Η Μ.Ε.Κ.Υ. συλλέγει τα στοιχεία που απαιτούνται
για την εξαγωγή συµπερασµάτων και µεριµνά για τη σύ-
νταξη των σχετικών µελετών. Οι µελέτες και τα πορίσµα-

16



τα αυτών διαβιβάζονται στη Δ.ΥΠ.Α. και τεκµηριώνουν
την ειδικότερη κατάρτιση που περιέχεται σε προσκλή-
σεις, τις οποίες εκδίδει η Δ.ΥΠ.Α. Διαβιβάζονται επίσης
στο Εθνικό Συµβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναµικού
και συνεκτιµώνται στο πλαίσιο της κατάρτισης και της α-
ναθεώρησης της Στρατηγικής Δεξιοτήτων Εργατικού
Δυναµικού.»

Άρθρο 32
Διαδοχή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας 

και Ανθρώπινου Δυναµικού - Ανάθεση καθηκόντων 
διαχειριστικής αρχής του Ταµείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους στον Οργανισµό 

Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης - Τροποποίηση περ. 3 παρ. Α΄ 

άρθρου 45 ν. 4314/2014 και παρ. 6 
άρθρου 15 ν. 4756/2020

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γείται το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επω-
νυµία «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυ-
ναµικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) που συστάθηκε µε το άρθρο 88 του
ν. 3996/2011 (Α΄ 170) και επέρχονται οι συνέπειες που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

2. Το Ελληνικό Δηµόσιο, εκπροσωπούµενο από τον Υ-
πουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθίστα-
ται καθολικός διάδοχος του καταργούµενου νοµικού
προσώπου και υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις αυτού µε την επιφύλαξη των ειδικότε-
ρων διατάξεων του παρόντος άρθρου. Το Υπουργείο Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υποκαθιστά το
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. σε κάθε µνηµόνιο συνεργασίας που έχει συνα-
φθεί µε άλλο Υπουργείο ή δηµόσιο φορέα.

3. Οι εκκρεµείς δίκες του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. συνεχίζονται από
το Ελληνικό Δηµόσιο, εκπροσωπούµενο από τον Υπουρ-
γό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να επέρ-
χεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποια-
δήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Απαιτή-
σεις, υποχρεώσεις, και πάσης φύσεως εκκρεµείς υποθέ-
σεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος µεταφέρονται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων. 

4. Ο Οργανισµός Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) αναλαµάνει, µετά την
κατάργηση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., τη διαχείριση των πάσης φύ-
σεως έργων και δράσεων που σχετίζονται µε τη διαχείρι-
ση προγραµµάτων του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και του προγράµµατος «Στέ-
γαση και Εργασία για τους άστεγους», συνεχίζει όλες
τις εκκρεµείς διαδικασίες που σχετίζονται µε την ανάθε-
ση και την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων ως προς τα
προγράµµατα αυτά και καθίσταται καθολικός διάδοχος
ως προς όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που α-
πορρέουν από τις ανωτέρω πράξεις, δράσεις και προ-
γράµµατα, καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογα-
ριασµών για τη χρηµατοδότησή τους, και υποκαθίσταται
σε κάθε αντίστοιχη συµβατική σχέση, συµπεριλαµβανο-
µένων των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου µε
αντικείµενο την υποστήριξη για τα προγράµµατα αυτά.
Οι αρµοδιότητες του προηγούµενου εδαφίου ασκούνται
από τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικής - Οικονοµικής Υποστήριξης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Ο.Π.Ε.Κ.Α..  Η διαχεί-
ριση των λοιπών έργων, δράσεων και προγραµµάτων

που χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισµούς, καθώς και η
συνέχιση εκκρεµών διαδικασιών που σχετίζονται µε την
ανάθεση και την εκτέλεση των συναφών δηµοσίων συµ-
βάσεων γίνεται από την Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τοµέα Απα-
σχόλησης και Κοινωνικής Οικονοµίας.

5. α) Το προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές και
προσωποπαγείς θέσεις του καταργούµενου νοµικού
προσώπου, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης ε-
ντολής που υπηρετούν µέχρι τη δηµοσίευση του παρό-
ντος σε αυτό, µεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µε τη θέση που κα-
τέχουν, µε την ίδια σχέση εργασίας, στον κλάδο ή ειδι-
κότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας. Με απόφαση
του Υπηρεσιακού Γραµµατέα του Υπουργείου Εργασίας
το µεταφερόµενο προσωπικό τοποθετείται στις µονάδες
του Υπουργείου Εργασίας. Με την ίδια απόφαση στο
προσωπικό αυτό µπορούν να ανατεθούν προσωρινά κα-
θήκοντα σχετιζόµενα µε εκκρεµότητες του καταργούµε-
νου νοµικού προσώπου, όπως η διοικητική υποστήριξη
στη διαδικασία και η εκπροσώπηση στις δίκες που αφο-
ρούν την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων πο-
σών από ευρωπαϊκά προγράµµατα. Με απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το µετα-
φερόµενο προσωπικό, µετά την τοποθέτησή του, µπορεί
να διατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία του Υ-
πουργείου και, ιδίως, στη Μονάδα Εµπειρογνωµόνων
του άρθρου 80 του ν. 4826/2021 (Α΄160) και τη Γενική
Γραµµατεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης ή να αποσπά-
ται κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) στον Ορ-
γανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), βάσει των προσόντων και των κα-
θηκόντων που ασκούσε, καθώς και των αναγκών των πα-
ραπάνω µονάδων ή φορέων. 
β) Το προσωπικό του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. που υπηρετεί σε οργα-

νικές και προσωποπαγείς θέσεις και στελεχώνει τη Δια-
χειριστική Αρχή του άρθρου 12 της υπό στοιχεία
16905/4347/16.5.2016 απόφασης του Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (Β΄ 1362), καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρό-
νου, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, µεταφέρεται
αυτοδικαίως στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. µε τη θέση που κατέχει,
την ίδια σχέση εργασίας, στον κλάδο ή ειδικότητα της ί-
διας εκπαιδευτικής βαθµίδας.
γ) Το µεταφερόµενο στο Υπουργείο Εργασίας και Κοι-

νωνικών Υποθέσεων και στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. προσωπικό, κα-
τατάσσεται σε βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις περί χρόνου που αναγνωρίζε-
ται στο Δηµόσιο.
δ) Αποσπάσεις ή διαθέσεις του προσωπικού του

Ε.Ι.Ε.Α.Δ. που έχουν γίνει πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν.

6. Η περ. 3 της παρ. Α΄ του άρθρου 45 του
ν. 4314/2014 (Α΄ 265) περί των καθηκόντων της Διαχειρι-
στικής Αρχής του άρθρου 32 του Κανονισµού ΕΕ
223/2014 L 72/1 τροποποιείται ως προς τον Οργανισµό
που αναλαµβάνει τα εν λόγω καθήκοντα και διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«3. Τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του άρ-
θρου 32 του Κανονισµού, καθώς και εκείνων που περι-
λαµβάνονται σε άλλα άρθρα αυτού ή/και του Συµπληρω-
µατικού, αναλαµβάνει ο Οργανισµός Προνοιακών Επιδο-
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µάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), ο οποί-
ος εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων.»

7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 15 του
ν. 4756/2020 (Α΄ 256) περί του προγράµµατος «Στέγαση
και Εργασία για τους αστέγους» τροποποιείται ως προς
τον φορέα, στον οποίον ανατίθενται η διαχείριση και η
παρακολούθηση του προγράµµατος, και διαµορφώνεται
ως εξής:

«6. Στον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ανατίθεται η διαχεί-
ριση και παρακολούθηση του προγράµµατος. Για τον
σκοπό αυτόν χρηµατοδοτείται µε τη µεταφορά των ανα-
γκαίων πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στον
προϋπολογισµό του.»

8. Τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του καταρ-
γούµενου φορέα περιέρχονται στο Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς την τήρηση οποιουδή-
ποτε τύπου ή οποιασδήποτε πράξης ή συµβολαίου. Η α-
κίνητη περιουσία του φορέα που µεταβιβάζεται µε το πα-
ρόν άρθρο στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων, µεταγράφεται ατελώς στα βιβλία µεταγρα-
φών του οικείου υποθηκοφυλακείου ή κτηµατολογικού
γραφείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Άρθρο 33
Επιδοτούµενη συνεχιζόµενη 
επαγγελµατική κατάρτιση

1. Επιδοτούµενη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρ-
τιση είναι αυτή που παρέχεται σε πλαίσιο προγράµµα-
τος, το οποίο χρηµατοδοτείται ή επιδοτείται, εν µέρει ή
εν όλω, από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς ή διεθνείς πόρους.
Στο παρόν Κεφάλαιο δεν θεωρείται επιδοτούµενη συνε-
χιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση αυτή που χρηµατο-
δοτείται από τον Ε.Λ.Ε.Κ. της παρ. 5 του άρθρου 15 ούτε
αυτή που παρέχεται στο πλαίσιο προγραµµάτων επιµόρ-
φωσης και κατάρτισης που απευθύνονται σε υπαλλή-
λους του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

2. Η επιδοτούµενη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κα-
τάρτιση παρέχεται κατόπιν πρόσκλησης που εκδίδει η
Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) ή κάθε αρµό-
διος φορέας αφού διαγνωσθεί η σχετική ανάγκη στην α-
γορά εργασίας σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Δ΄.

3. Η επιδοτούµενη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κα-
τάρτιση παρέχεται µόνο από επιλέξιµους παρόχους επι-
δοτούµενης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης
του άρθρου 36 προς ωφελούµενους επιδοτούµενης συ-
νεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης του άρθρου 34.

4. Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση µπορεί να είναι επι-
δοτούµενη υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 41.

5. Η Δ.ΥΠ.Α. προκηρύσσει τα επιδοτούµενα προγράµ-
µατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης βάσει
των αναγκών εργασίας που έχουν διαγνωσθεί από τη
Μ.Ε.Κ.Υ. και στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Δεξιο-
τήτων Εργατικού Δυναµικού, τηρεί τους ατοµικούς λο-
γαριασµούς δεξιοτήτων και το µητρώο των επιλέξιµων
παρόχων επιδοτούµενης συνεχιζόµενης επαγγελµατι-

κής κατάρτισης και αξιολογεί τους παρόχους επιδοτού-
µενης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης. Επι-
δοτούµενα προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατι-
κής κατάρτισης προκηρύσσονται και από άλλους αρµόδι-
ους φορείς.

Άρθρο 34
Προσκλήσεις επιδοτούµενης συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης - Προϋποθέσεις 

συµµετοχής και πληρωµής

1. Οι προσκλήσεις για προγράµµατα επιδοτούµενης
συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης περιλαµβά-
νουν και τις ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούν οι ωφελούµενοι, ώστε να συµµετάσχουν στη
συγκεκριµένη κατάρτιση, σε συνάρτηση µε τους στό-
χους αυτής.

2. Δεν µπορεί να επιδοτηθεί ως ωφελούµενος σε πρό-
γραµµα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης ό-
ποιος έχει καταρτισθεί στο ίδιο αντικείµενο τα τελευταία
δύο (2) έτη πριν από τη δηµοσίευση της σχετικής πρό-
σκλησης, καθώς και όποιος έχει εξαντλήσει τα χρηµατι-
κά ποσά που αντιστοιχούν στην κατάρτισή του, σύµφω-
να µε τον ατοµικό λογαριασµό δεξιοτήτων. 

3. Οι προσκλήσεις για προγράµµατα επιδοτούµενης
συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης προβλέπουν
τα στάδια και τις προϋποθέσεις για την καταβολή της ο-
ριζόµενης επιδότησης στους ωφελουµένους της κατάρ-
τισης. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να προβλέπε-
ται η καταβολή ποσοστού επιδότησης για ωφελούµενο
που δεν έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση του προ-
γράµµατος και δεν επιτρέπεται η καταβολή ποσοστού α-
νώτερου του εβδοµήντα τοις εκατό (70%), αν ο ωφελού-
µενος που έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση δεν έ-
χει πιστοποιηθεί επιτυχώς για την περάτωση του προ-
γράµµατος.

Άρθρο 35
Ατοµικός λογαριασµός δεξιοτήτων

1. Για κάθε καταρτιζόµενο τηρείται ατοµικός λογαρια-
σµός δεξιοτήτων, στον οποίο µπορούν να πιστώνονται
δικαιώµατα επιδοτούµενης συνεχιζόµενης επαγγελµατι-
κής κατάρτισης, τα οποία αντιστοιχούν σε πιστωτικές
µονάδες που εξαργυρώνονται σε υπηρεσίες συνεχιζόµε-
νης επαγγελµατικής κατάρτισης, συµβουλευτικής και
καθοδήγησης ή πιστοποίησης. Τα δικαιώµατα συνεχιζό-
µενης επαγγελµατικής κατάρτισης δύνανται να παρέχο-
νται µέσω επιταγών κατάρτισης (vouchers) ή µε άλλον
πρόσφορο τρόπο.

2. Ο ατοµικός λογαριασµός δεξιοτήτων περιλαµβάνει,
ιδίως:
α) τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυ-

τοποίηση του κατόχου του,
β) κάθε µορφής εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει λά-

βει ο κάτοχος του λογαριασµού, 
γ) το σύνολο της επιδοτούµενης κατάρτισης που έχει

λάβει, ανεξαρτήτως εάν περαίωσε επιτυχώς την κατάρ-
τιση αυτή ή όχι,
δ) τα ποσά της επιδότησης που αντιστοιχούν στο σύ-

νολο της κατάρτισης που έχει λάβει, καθώς και σε κάθε
επιµέρους επιδοτούµενη επαγγελµατική κατάρτιση στην
οποία έχει συµµετάσχει,
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ε) τα διαθέσιµα δικαιώµατα επιδοτούµενης συνεχιζό-
µενης επαγγελµατικής κατάρτισης του κατόχου του λο-
γαριασµού. 

3. Η διαχείριση του ατοµικού λογαριασµού δεξιοτήτων
υλοποιείται µέσα από ειδική πλατφόρµα στην οποία δια-
θέτουν διαπιστευµένη πρόσβαση οι καταρτιζόµενοι, οι
εργοδότες τους στην περίπτωση της ενδοεπιχειρησια-
κής κατάρτισης και οι εργασιακοί σύµβουλοι της Δηµό-
σιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για λόγους α-
ντιστοίχισης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.

4. Ο ατοµικός λογαριασµός δεξιοτήτων λειτουργεί και
ως ψηφιακό αρχείο. Αξιοποιείται από τον κάτοχό του και
ως µέσο απόδειξης για την κατοχή υφιστάµενων και την
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τις αρµόδιες αρχές,
προκειµένου να διαπιστωθεί εάν και πότε ο κάτοχος του
λογαριασµού είναι δικαιούχος επιδοτούµενης συνεχιζό-
µενης επαγγελµατικής κατάρτισης ή για να υποστηρι-
χθεί στην προσπάθειά του να ενταχθεί ή να επανεντα-
χθεί στην αγορά εργασίας.

Άρθρο 36
Επιλεξιµότητα και πληρωµή παρόχων επιδοτούµενης

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης

1. Στα προγράµµατα επιδοτούµενης κατάρτισης επι-
τρέπεται να συµµετέχουν µόνο πάροχοι που είναι εγγε-
γραµµένοι στο Πληροφοριακό Σύστηµα υποστήριξης των
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης του άρθρου 61 του
ν. 4763/2020 (Α΄ 254) και πληρούν τις ειδικότερες προϋ-
ποθέσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και αυτές που τί-
θενται µε κάθε σχετική πρόσκληση.

2. Ειδικότερες προϋποθέσεις για να καταστεί ένα Κέ-
ντρο Διά Βίου Μάθησης επιλέξιµος πάροχος επιδοτού-
µενης κατάρτισης είναι οι εξής:
α) Να διαθέτει ολοκληρωµένο σύστηµα για την ανά-

πτυξη εκπαιδευτικού υλικού, επιλογή και εκπαίδευση εκ-
παιδευτών, εποπτεία πρακτικής άσκησης, υλοποίηση
προγραµµάτων e-learning, σύγχρονης ή ασύγχρονης εκ-
παίδευσης ή υβριδικής µορφής, εσωτερική αξιολόγηση
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και παρακολούθηση εκ-
παιδευοµένων µετά το πέρας της κατάρτισης και προώ-
θησή τους στην απασχόληση,
β) να αξιολογείται θετικά, στο πλαίσιο της αξιολόγη-

σης που προβλέπεται στο άρθρο 38, µε την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 37. 

3. Δεν µπορούν να είναι επιλέξιµοι, πάροχοι για τους
οποίους συντρέχουν τα κωλύµατα του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), µετά την έκδοση της απόφασης
της παρ. 10 του άρθρου 79 του παρόντος που εξειδικεύ-
ει τα κριτήρια για την επιλεξιµότητα των παρόχων επιδο-
τούµενης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης.

4. Mετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 10 του άρ-
θρου 79, δεν µπορούν να είναι επιλέξιµοι, πάροχοι που
είχαν συµµετάσχει σε προγράµµατα επιδοτούµενης κα-
τάρτισης που προκηρύχθηκαν τα τελευταία πέντε (5) έ-
τη, εφόσον:
α) δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς τον

φορέα που είχε προκηρύξει το πρόγραµµα ή
β) δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς τους

καταρτιζόµενους ή
γ) δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς τους

διδάσκοντες στο πρόγραµµα κατάρτισης. Ο φυσικός ή η-
λεκτρονικός έλεγχος, καθώς και ο έλεγχος των δικαιο-
λογητικών που τεκµηριώνουν την εκπλήρωση των παρα-

πάνω υποχρεώσεων, ιδίως όταν η εκπλήρωση αυτή είναι
προϋπόθεση για να λάβουν οι πάροχοι τη χρηµατοδότη-
ση από το πρόγραµµα στο οποίο συµµετέχουν, διενερ-
γείται από τη Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

5. Οι προσκλήσεις για προγράµµατα επιδοτούµενης
συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης προβλέπουν
τα στάδια και τις προϋποθέσεις για την καταβολή της ο-
ριζόµενης αµοιβής στους παρόχους της κατάρτισης. Σε
κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να προβλέπεται η κα-
ταβολή προς τον πάροχο ποσοστού αµοιβής ανά ωφε-
λούµενο ανώτερου του σαράντα τοις εκατό (40%), αν ο
ωφελούµενος δεν έχει ολοκληρώσει την παρακολούθη-
ση του προγράµµατος, και ποσοστού ανώτερου του ε-
βδοµήντα τοις εκατό (70%), αν ο ωφελούµενος δεν έχει
πιστοποιηθεί επιτυχώς για την περάτωση του προγράµ-
µατος.

Άρθρο 37
Μητρώο επιλέξιµων παρόχων επιδοτούµενης 
συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης

1. Η Δ.ΥΠ.Α. τηρεί µητρώο επιλέξιµων παρόχων επιδο-
τούµενης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης
κατά την έννοια του άρθρου 56 του ν. 4872/2021
(Α΄ 247). Στο µητρώο εγγράφονται, µετά από αίτησή
τους, όσοι πάροχοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 36.

2. Η Δ.ΥΠ.Α. διαγράφει παρόχους από το µητρώο, ε-
φόσον δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις των παρ.
1 και 2 του άρθρου 36 για τη συµµετοχή τους σε προ-
γράµµατα επιδοτούµενης συνεχιζόµενης επαγγελµατι-
κής κατάρτισης ή εφόσον προκύψει λόγος αποκλεισµού
λόγω µη ικανοποίησης των προϋποθέσεων των παρ. 3 έ-
ως 5 του άρθρου 36. Επίσης, διαγράφει παρόχους, οι ο-
ποίοι δεν τηρούν βασικούς όρους των προσκλήσεων επι-
δοτούµενης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτι-
σης, στις οποίες συµµετέχουν, όπως προκύπτει από ε-
λέγχους της παρ. 4 του άρθρου 36.

3. Σε περίπτωση που προκύψει λόγος αποκλεισµού
των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36, το Διοικητικό Συµβούλιο
της Δ.ΥΠ.Α. αποφασίζει το χρονικό διάστηµα αποκλει-
σµού που κυµαίνεται από έξι (6) µήνες έως πέντε (5) έτη,
εφαρµόζοντας την αρχή της αναλογικότητας και λαµβά-
νοντας υπόψη, ιδίως, τη σοβαρότητα του αδικήµατος ή
παραπτώµατος, τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη διά-
πραξή του, τη διάρκειά του, πιθανή υποτροπή, την πρό-
θεση ή τον βαθµό αµέλειας του παρόχου και τα µέτρα
που αυτός λαµβάνει προς αποφυγή διάπραξης παρόµοι-
ων αδικηµάτων ή παραπτωµάτων στο µέλλον.

4. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση ενός παρόχου κα-
τέστη αρνητική, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 38,
ο πάροχος διαγράφεται από το Μητρώο και επιτρέπεται
να εγγραφεί εκ νέου σε αυτό µετά την παρέλευση δύο
(2) ετών από τη διαγραφή του. Εάν, µετά τη συµµετοχή
του στο επόµενο πρόγραµµα επιδοτούµενης κατάρτισης,
η αξιολόγησή του παραµείνει αρνητική, ο πάροχος δια-
γράφεται εκ νέου από το Μητρώο για άλλα δύο (2) έτη. 

Άρθρο 38
Πλαίσιο αξιολόγησης και λογοδοσίας επιλέξιµων 

παρόχων επιδοτούµενης συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης

1. Η αξιολόγηση των παρόχων επιδοτούµενης συνεχι-

19



ζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης γίνεται βάσει της
επίδοσης του αξιολογούµενου παρόχου σε κάθε πρό-
γραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης, στο οποίο συµµε-
τέχουν και είναι ανεξάρτητη από τους ελέγχους της
παρ. 4 του άρθρου 36. Στα ορόσηµα της αξιολόγησης πε-
ριλαµβάνονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) το ποσοστό των άνεργων καταρτισθέντων που βρή-

κε εργασία εντός τριών (3), έξι (6) και δώδεκα (12) µη-
νών µετά τη λήξη της κατάρτισης ή, αν πρόκειται για ερ-
γαζοµένους που καταρτίσθηκαν, το ποσοστό αυτών που
διατήρησε την ιδιότητα του εργαζοµένου στα αντίστοιχα
χρονικά διαστήµατα,
β) η αξιολόγηση του παρόχου από τους καταρτισθέ-

ντες και, στην περίπτωση της κατάρτισης εργαζοµένων,
από τους εργοδότες,
γ) τα ποσοστά των καταρτισθέντων που ολοκλήρωσαν

την κατάρτιση και πιστοποιήθηκαν.
2. Η αξιολόγηση της παρ. 1 καταλήγει σε βαθµολογία

για την επίδοση του παρόχου στο πρόγραµµα επιδοτού-
µενης κατάρτισης, η οποία εκφράζεται σε αριθµητική
κλίµακα, ως εξής: (1) κακή, (2) ανεπαρκής, (3) ικανοποιη-
τική, (4) πολύ καλή, (5) άριστη. Οι βαθµοί 1-2 αντιστοι-
χούν σε αρνητική αξιολόγηση, οι βαθµοί 3-4 σε επαρκή
θετική αξιολόγηση και ο βαθµός 5 σε άριστη θετική αξιο-
λόγηση. Δεν µπορεί να βαθµολογηθεί µε βαθµό 3 ή µε-
γαλύτερο η επίδοση παρόχου σε πρόγραµµα συνεχιζό-
µενης επαγγελµατικής κατάρτισης, πλην των περιπτώ-
σεων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, αν δεν συντρέ-
χουν τουλάχιστον τρεις (3) από τις εξής πέντε (5) προϋ-
ποθέσεις:
α) τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των ά-

νεργων καταρτισθέντων βρήκε εργασία εντός δώδεκα
(12) µηνών, 
β) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) των ερ-

γαζόµενων καταρτισθέντων διατήρησε την ιδιότητα του
εργαζοµένου για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών,
γ) το πρόγραµµα έχει αξιολογηθεί θετικά από τουλάχι-

στον το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) των καταρτι-
σθέντων,
δ) το πρόγραµµα έχει αξιολογηθεί θετικά από τουλάχι-

στον το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) των εργοδο-
τών, όταν πρόκειται για πρόγραµµα κατάρτισης εργαζο-
µένων, και
ε) έχει πιστοποιηθεί τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκα-

τό (80%) των καταρτισθέντων που έχουν περαιώσει την
παρακολούθηση του προγράµµατος.

Άρθρο 39
Πιστοποίηση Συνεχιζόµενης 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης

1. Η πιστοποίηση των καταρτισθέντων στο πλαίσιο της
συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης διενεργείται
από ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης, οι οποίοι είναι:
α) Διαπιστευµένοι σύµφωνα µε το Πρότυπο ISO/IEC

17024 ή
β) πιστοποιηµένοι βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαι-

σίου ιδίως του άρθρου 50 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), να
χορηγούν πιστοποιητικά ή 
γ) εταιρείες λογισµικού ή τεχνολογίας, οι οποίες πα-

ρέχουν σχετικές πιστοποιήσεις που είναι διεθνώς ανα-
γνωρισµένες στην αγορά εργασίας. Η πρόσκληση για
πρόγραµµα επιδοτούµενης συνεχιζόµενης επαγγελµατι-
κής κατάρτισης δύναται να προβλέπει ότι η πιστοποίηση

των καταρτιζόµενων γίνεται αποκλειστικά από Φορέα
Πιστοποίησης, ο οποίος επιλέγεται για τον σκοπό αυτόν,
σύµφωνα µε την κατά περίπτωση εφαρµοστέα διαδικα-
σία ανάθεσης του ν.4412/2016 ( Α΄ 147).

2. Με την πιστοποίηση βεβαιώνεται ότι ο καταρτισθείς
απέκτησε σε επαρκή βαθµό τις γνώσεις ή δεξιότητες
που σχετίζονται µε το αντικείµενο της κατάρτισης που
παρακολούθησε.

Άρθρο 40
Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες

1. Υπό την εποπτεία του Εθνικού Συµβουλίου Δεξιοτή-
των ιδρύεται  Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες, στον η-
λεκτρονικό ιστότοπο skills.gov.gr, µε σκοπό την άµεση
και αποτελεσµατική πρόσβαση όλων σε ένα ευέλικτο και
χωρίς αποκλεισµούς µοντέλο αναβάθµισης δεξιοτήτων,
και είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr). Η παραγωγική
λειτουργία, καθώς και η τεχνολογική ανάπτυξη, εξέλιξη
και υποστήριξή της πραγµατοποιούνται µε την αρωγή
των αρµόδιων υπηρεσιών της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απα-
σχόλησης, και σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

2. Η Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες αποτελεί το κε-
ντρικό σηµείο παροχής ηλεκτρονικών ψηφιακών υπηρε-
σιών και πληροφοριών σχετικά µε τη συνεχιζόµενη ε-
παγγελµατική κατάρτιση, την αναβάθµιση των δεξιοτή-
των και την επανειδίκευση του εργατικού δυναµικού. Τις
πληροφορίες αυτές συγκεντρώνει υποχρεωτικά από ό-
λους τους παρόχους συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κα-
τάρτισης, καθώς και εν γένει από όλους τους εµπλεκό-
µενους φορείς. Σκοπός της λειτουργίας της Ψηφιακής
Πύλης για τις Δεξιότητες είναι η βελτίωση της πρόσβα-
σης και της εξυπηρέτησης του καταρτιζοµένου στις υπη-
ρεσίες κατάρτισης και επανακατάρτισης, η εύρυθµη λει-
τουργία και υποστήριξη των παρεχόµενων υπηρεσιών α-
ναβάθµισης των δεξιοτήτων, καθώς και ο συντονισµός
των δράσεων φορέων, που παρέχουν τέτοιου είδους υ-
πηρεσίες.

3. Η Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες, µε σκοπό την
παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών προς τους αποδέ-
κτες της, είναι διασυνδεδεµένη µε τον Ατοµικό Λογαρια-
σµό Δεξιοτήτων του άρθρου 35, µε την Εθνική Ακαδηµία
Ψηφιακών Ικανοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, καθώς και µε κάθε άλλο εργαλείο ή µηχανι-
σµό που αναπτύσσεται για τους σκοπούς του Κεφαλαίου
Ε΄.

Άρθρο 41
Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση

Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση µπορεί να ενταχθεί σε
πρόγραµµα επιδοτούµενης συνεχιζόµενης επαγγελµατι-
κής κατάρτισης, εφόσον αφορά αντικείµενο, το οποίο
περιλαµβάνεται σε πρόσκληση για πρόγραµµα επιδοτού-
µενης κατάρτισης που έχει προκηρύξει η Δηµόσια Υπη-
ρεσία Απασχόλησης και παρέχεται από πάροχο που είναι
εγγεγραµµένος στο Μητρώο του άρθρου 37.

Άρθρο 42
Αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού

1. Στις προσκλήσεις για επιδοτούµενη συνεχιζόµενη
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επαγγελµατική κατάρτιση δύναται να προβλέπεται ότι το
εκπαιδευτικό υλικό ή µέρος αυτού που οι πάροχοι πρό-
κειται να δηµιουργήσουν και να αξιοποιήσουν για την κα-
τάρτιση καθίσταται, µετά από το πέρας αυτής, δηµόσια
προσβάσιµο χωρίς περαιτέρω αντάλλαγµα για τους πα-
ρόχους.

2. Το εκπαιδευτικό υλικό της παρ. 1 κατατίθεται σε η-
λεκτρονικό αποθετήριο, κατά τρόπον ώστε να µπορεί να
µεταφορτωθεί από κάθε ενδιαφερόµενο. Το ηλεκτρονικό
αποθετήριο τηρείται από τη Δηµόσια Υπηρεσία Απασχό-
λησης. Το εκπαιδευτικό υλικό του ηλεκτρονικού αποθε-
τηρίου µπορεί να αξιοποιείται από την Εθνική Ακαδηµία
Ψηφιακών Ικανοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, χωρίς περαιτέρω αντάλλαγµα για τους παρό-
χους, για την ανάπτυξη µαζικών ανοικτών διαδικτυακών
µαθηµάτων, τα οποία είναι δωρεάν προσβάσιµα σε κάθε
ενδιαφερόµενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 43
Εκµετάλλευση προσοδοφόρων ακινήτων 
της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

1. Η Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) δύνα-
ται, µε απόφαση του Διοικητικού του Συµβουλίου, να εκ-
µισθώνει ακίνητά της, τα οποία δεν προορίζονται για ά-
µεση στεγαστική συνδροµή των δικαιούχων, προς οικο-
νοµικούς φορείς που έχουν εµπειρία διαχείρισης και α-
νάπτυξης ακινήτων, µε σκοπό τον προσπορισµό εσόδων
που θα ενισχύσουν τις πολιτικές αρµοδιότητάς της µε
σκοπό την ενίσχυση του εργατικού δυναµικού. Το µίσθω-
µα µπορεί να ορίζεται σε µηνιαίο σταθερό ποσό, που δύ-
ναται να αναπροσαρµόζεται ετησίως, λαµβανοµένου υ-
πόψη του δείκτη τιµών καταναλωτή, ή σε ποσοστό επί
των εσόδων που αποφέρει η εκµετάλλευση του ακινή-
του ή σε συνδυασµό των δύο τρόπων ορισµού του µι-
σθώµατος. Το µίσθωµα µπορεί να συµψηφίζεται µε τις
δαπάνες που απαιτούνται για την αποκατάσταση ή βελ-
τίωση του ακινήτου. Η εκµίσθωση της παρούσας γίνεται
κατόπιν φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας µετά από
δηµόσια πρόσκληση της Δ.ΥΠ.Α., στην οποία τίθεται
προθεσµία όχι µικρότερη των τριάντα (30) ηµερών για
την υποβολή δικαιολογητικών συµµετοχής.

2. Η Δ.ΥΠ.Α. δύναται, µε απόφαση του Διοικητικού του
Συµβουλίου, να εκµισθώνει αδόµητα ακίνητά της, τα ο-
ποία δεν προορίζονται για άµεση στεγαστική συνδροµή
των δικαιούχων, προς οικονοµικούς φορείς που έχουν τη
σχετική εµπειρία, µε σκοπό τον προσπορισµό εσόδων
που θα ενισχύσουν τις πολιτικές αρµοδιότητάς της µε
σκοπό την ενίσχυση του εργατικού δυναµικού, για χρονι-
κό διάστηµα που δύναται να υπερβαίνει τα είκοσι (20) έ-
τη. Το µίσθωµα µπορεί να ορίζεται σε µηναίο σταθερό
ποσό, που δύναται να αναπροσαρµόζεται ετησίως, λαµ-
βανοµένου υπόψη του δείκτη τιµών καταναλωτή, ή σε
ποσοστό επί των εσόδων που αποφέρει η εκµετάλλευση
του ακινήτου ή σε συνδυασµό των δύο τρόπων ορισµού
του µισθώµατος. Στην περίπτωση τέτοιας µίσθωσης ο µι-
σθωτής αναλαµβάνει να οικοδοµήσει µε δικές του δαπά-
νες το ακίνητο, στον βαθµό που εξαντλείται ο νόµιµος
συντελεστής δόµησης. Ο µισθωτής της παρούσας επιλέ-
γεται κατόπιν φανερής δηµοπρασίας, στην οποία συµµε-
τέχουν όσοι υποψήφιοι µισθωτές έχουν υποβάλει πρότα-

ση για την ανοικοδόµηση του ακινήτου, η οποία είναι α-
ποδεκτή από το Διοικητικό Συµβούλιο της Δ.ΥΠ.Α.. Η
πρόταση υποβάλλεται κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης
της Δ.ΥΠ.Α., η οποία θέτει προθεσµία όχι µικρότερη των
εκατόν είκοσι (120) ηµερών για την υποβολή δικαιολογη-
τικών συµµετοχής και σχεδίου ανοικοδόµησης του ακι-
νήτου.

3. Οι µισθώσεις του παρόντος διενεργούνται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Διαδικασιών για τη Σύ-
ναψη Μισθώσεων. Στον Κανονισµό αυτό ορίζεται κάθε α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για τη διαδικασία, τις προσκλήσεις
και τις φανερές δηµοπρασίες που είναι απαραίτητη για
τη σύναψη των µισθώσεων του παρόντος άρθρου και, ι-
δίως:
α) ο τύπος της πρόσκλησης,
β) τα κριτήρια επιλογής του τρόπου µε τον οποίον ορί-

ζεται το µίσθωµα στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2,
γ) τα κριτήρια χρηµατοοικονοµικής και επαγγελµατι-

κής επάρκειας που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι µι-
σθωτές, 
δ) οι εγγυήσεις που πρέπει να παρέχονται για τη συµ-

µετοχή στο διαγωνισµό και την κατάρτιση της µισθωτι-
κής σύµβασης,
ε) η δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικής διαδικα-

σίας ως προς την υποβολή δικαιολογητικών και τη διε-
νέργεια της δηµοπρασίας, καθώς και οι σχετικές τεχνι-
κές λεπτοµέρειες και
στ) η διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας.
4. Για τις εκµισθώσεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρ-

µόζεται το Κεφαλαίο Β΄ του Τµήµατος ΙΙΙ του π.δ.
715/1979 (Α΄ 212).

5. Η Δ.ΥΠ.Α. µπορεί να αναπτύσσει και να εκµεταλλεύ-
εται τα ακίνητά της και µε άλλες µορφές συµπράξεων µε
ιδιώτες και, ιδίως, µε τις διαδικασίες που προβλέπονται
στους νόµους 3389/2005 (Α΄ 232) και 4413/2016 (Α΄
148).

Άρθρο 44
Απόκτηση ακινήτων και προώθηση συµπράξεων 
προς επίτευξη των σχετικών µε τη στεγαστική 

συνδροµή σκοπών της Δηµόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης

Η Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) δύναται
να αποκτά αδόµητα και δοµηµένα ακίνητα που είναι απα-
ραίτητα για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της και την ε-
πίτευξη των σκοπών της, όπως αυτοί προβλέπονται από
την κείµενη νοµοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να συ-
µπράττει µε δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την ανέ-
γερση ακινήτων µε σκοπό την προώθηση των δηµοσίων
πολιτικών σχετικά µε τη στεγαστική προστασία του ερ-
γατικού δυναµικού και των οικογενειών αυτού.

Άρθρο 45
Διευθυντές και Υποδιευθυντές Μονάδων 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - 

Τροποποίηση άρθρου 65 ν. 4837/2021

1. Στον τίτλο του άρθρου 65 του ν. 4837/2021 (Α΄ 178)
περί Διευθυντών Μονάδων Επαγγελµατικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης του Οργανισµού Απασχόλησης Ερ-
γατικού Δυναµικού, προστίθεται αναφορά στους Υποδι-
ευθυντές των Μονάδων και ο τίτλος διαµορφώνεται ως
εξής: 
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«Άρθρο 65
Διευθυντές και Υποδιευθυντές Μονάδων 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

2. Στο άρθρο 65 του ν. 4837/2021 προστίθενται παρ. 5
και 6 ως εξής:

«5. Ο Υποδιευθυντής των Μονάδων Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α. δύναται να εί-
ναι µόνιµος εκπαιδευτικός της δηµόσιας εκπαίδευσης
κατηγορίας ΠΕ ή, ελλείψει αυτού, κατηγορίας ΤΕ, να
διαθέτει τουλάχιστον τετραετή εκπαιδευτική υπηρεσία
στην επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση, όπως και
γνώση και εµπειρία σε διδακτικές µεθόδους της επαγ-
γελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, να µπορεί να
παρακολουθεί και να εποπτεύει την εκπαιδευτική διαδι-
κασία, καθώς και να συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγη-
σής της. Η παρ. 4 περί του καθορισµού των ειδικότερων
όρων και προϋποθέσεων στη διαδικασία επιλογής Διευ-
θυντών εφαρµόζεται αναλόγως και στη διαδικασία επι-
λογής Υποδιευθυντών των Μονάδων Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α..

6. Η επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντών και υπο-
διευθυντών στις Μονάδες Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α. πραγµατοποιείται για τριετή
θητεία. Η υπηρεσία στη θέση του Διευθυντή ή Υποδιευ-
θυντή Μονάδας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης της Δ.ΥΠ.Α., ως προς την οργανική θέση που
κατείχε, θεωρείται συνεχής, λογίζεται ως χρόνος άσκη-
σης διδακτικών καθηκόντων εφόσον πρόκειται για µόνι-
µο εκπαιδευτικό της δηµόσιας εκπαίδευσης και ως χρό-
νος άσκησης διοίκησης εκπαιδευτικής µονάδας.»

Άρθρο 46
Ζητήµατα σχολών Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

- Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 29Α ν. 4521/2018

1. Η παρ. 2 του άρθρου 29Α του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
περί κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικού προσωπικού
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τροπο-
ποιείται, προκειµένου στις ειδικότητες εκπαιδευτικού
προσωπικού της Δ.ΥΠ.Α. που προβλέπονται στον κλάδο
ΤΕ.04 Παραδοσιακών Εφαρµοσµένων Τεχνών να προ-
στεθεί η ειδικότητα ΤΕ.04.06 Ωρολογοποιΐας, και η παρ.
2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Στον κλάδο ΤΕ και ΔΕ του εκπαιδευτικού προσωπι-
κού της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, προβλέπο-
νται, πέραν του άρθρου 29, και οι παρακάτω κλάδοι µε
τις αντίστοιχες ειδικότητες:

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕ.03 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕ.03.01 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
ΤΕ.03.02 ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ -
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

ΤΕ.04 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΕ.04.01 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕ.04.02 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΩΝ ΤΕ.04.03 ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΤΕ.04.04 ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΥ
ΤΕ.04.05 ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΥ
ΤΕ.04.06 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΪΑΣ

ΔΕ.03 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΕ.03.01 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΕΧΝΩΝ ΔΕ.03.02 ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΔΕ.03.03 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
ΔΕ.03.04 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΪΑΣ

ΔΕ.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕ.04.01 ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ - 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
ΔΕ.04.02 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

ΔΕ.05 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΔΕ.05.01 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΔΕ.05.02 ΒΑΦΕΑ
ΔΕ.05.03 ΧΑΛΚΟΥΡΓΟΥ
ΔΕ.05.04 ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ
ΔΕ.05.05 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΔΕ 05.06 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ -
ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΕ 05.07 ΓΕΩΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΕ.05.08 ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΥ
ΔΕ.05.09 ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΔΕ.05.10 ΔΕΡΜΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗ
ΔΕ.05.11 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΔΕ.06 ΕΙΔΙΚΟ ΔΕ.06.01 ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΣ».

2. Τα κατασκευαζόµενα είδη και οι παρεχόµενες υπη-
ρεσίες που παράγονται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών
σκοπών και της παρεχόµενης ψυχοκοινωνικής και συµ-
βουλευτικής βοήθειας της Σχολής Επαγγελµατικής Κα-
τάρτισης Α.µε.Α. Αθηνών και του Εκπαιδευτικού Κέ-
ντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων µε
Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (ΕΚΕΚ Α.µε.Α. Θεσσα-
λονίκης), δύνανται να προσφέρονται δωρεάν ή να διατί-
θενται κατόπιν καταβολής τιµήµατος, σε φορείς του δη-
µόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, σε µη κερδοσκο-
πικά σωµατεία Α.µε.Α., σε σχολικές µονάδες Α.µε.Α. ή
µη, σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ένταξης α-
τόµων µε αναπηρία, καθώς και σε φυσικά ή νοµικά πρό-
σωπα. Κάθε έσοδο από την ως άνω δραστηριότητα διατί-
θεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών
των Σχολών του πρώτου εδαφίου. Υπεύθυνος για τη δια-
χείριση των εσόδων αυτών είναι ο εκάστοτε Διευθυντής
των Σχολών. 

Άρθρο 47
Μετακλητοί υπάλληλοι Δηµόσιας 

Υπηρεσίας Απασχόλησης

1. Οι έξι (6) θέσεις που έχουν συσταθεί µε το
π.δ. 274/1996 (Α΄ 196) στα γραφεία Αντιπροέδρων του
Ο.Α.Ε.Δ. µεταφέρονται στα γραφεία των Υποδιοικητών
της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανά δύο (2) στο
γραφείο εκάστου Υποδιοικητή.

2. Η κατοχή θέσεων µετακλητών υπαλλήλων που προ-
βλέπονται στο άρθρο 41 του π.δ. 11/2022 (Α΄ 25) δεν συ-
νεπάγεται την αυτοδίκαιη αποβολή της ιδιότητας του δι-
κηγόρου κατά το άρθρο 7 του Κώδικα Δικηγόρων
(ν. 4194/2013, Α΄ 208).
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 48
Προθεσµία για την εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης
και διαδικασία ταχείας (fast-track) απονοµής σύνταξης

1. Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφά-
λισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) εκδίδει πράξη απονοµής κύριας σύ-
νταξης ή απορρίπτει τη σχετική αίτηση, αν δεν πληρού-
νται οι προϋποθέσεις για τη απονοµή της, εντός προθε-
σµίας τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησης. 

2. Μετά από την πάροδο της προθεσµίας της παρ. 1, η
πράξη απονοµής της σύνταξης εκδίδεται µε βάση τα δε-
δοµένα του ασφαλιστικού ιστορικού που τηρούνται στο
Πληροφοριακό Σύστηµα «ΑΤΛΑΣ», το οποίο είναι προ-
σβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµό-
σιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), ή σε άλλα µηχανογραφικά
συστήµατα του e-Ε.Φ.Κ.Α., χωρίς να απαιτείται επαλή-
θευση των δεδοµένων αυτών από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. πριν α-
πό την έκδοση της πράξης. Η αναγνώριση επιπλέον α-
σφαλιστικού χρόνου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρ-
θρου 17 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), περί της αναγνώρισης
χρόνου ασφάλισης που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστο-
ποιηθεί ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδοµένο του Πλη-
ροφοριακού Συστήµατος «ΑΤΛΑΣ», γίνεται χωρίς έλεγ-
χο των φυσικών παραστατικών που αποδεικνύουν τον
χρόνο αυτό. Ο επιπλέον ασφαλιστικός χρόνος δύναται
να θεµελιώνεται και µε βεβαιώσεις πιστοποιηµένων ε-
παγγελµατιών που διαπιστώνουν χρόνο ασφάλισης,
σύµφωνα µε την υποπερ. α) της περ. β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 255 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68). 

3. Η διαδικασία της παρ. 2 εφαρµόζεται και σε όλες τις
αιτήσεις για απονοµή κύριας σύνταξης που έχουν υπο-
βληθεί µέχρι την 31η.3.2022 και είναι εκκρεµείς κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος. Ειδικά για τις αιτήσεις αυτές,
δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020, γί-
νονται δεκτές, χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση των
φυσικών παραστατικών που θεµελιώνουν τον επιπλέον
ασφαλιστικό χρόνο. Στις περιπτώσεις του προηγούµε-
νου εδαφίου, επί του σώµατος της πράξης απονοµής σύ-
νταξης συµπεριλαµβάνεται ειδοποίηση στους ασφαλι-
σµένους ότι είναι υποχρεωµένοι να διατηρήσουν, διαθέ-
σιµα για έλεγχο, τα φυσικά παραστατικά που δεν έχουν
προσκοµίσει στον e-Ε.Φ.Κ.Α., για χρονικό διάστηµα δέκα
(10) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

4. Η πράξη απονοµής επικουρικής σύνταξης εκδίδεται
εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία
απονοµής κύριας σύνταξης. Η απόφαση για τη χορήγηση
εφάπαξ παροχής εκδίδεται εντός  προθεσµίας έξι (6) µη-
νών από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτη-
σης.

5. Οι προθεσµίες των παρ. 1 έως 4 δεν ισχύουν για τις
διεθνείς συντάξεις.

Άρθρο 49
Έλεγχος µετά από την έκδοση της πράξης απονοµής

σύνταξης µε την ταχεία διαδικασία

1. Οι πράξεις απονοµής σύνταξης που εκδίδονται µε
τη διαδικασία ταχείας απονοµής σύνταξης των παρ. 2 και
3 του άρθρου 48 ελέγχονται εντός τριών (3) ετών από
την έκδοσή τους. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχός τους α-
ποκλείεται µετά από την πάροδο πέντε (5) ετών από την
έκδοσή τους. 

2. Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι το ασφαλιστικό ι-
στορικό που έχει ληφθεί υπόψη για την έκδοση της πρά-
ξης απονοµής σύνταξης είναι εσφαλµένο, η πράξη µε-
ταρρυθµίζεται αναλόγως ή ανακαλείται, κατά περίπτω-
ση.

3. Αν ο έλεγχος πραγµατοποιηθεί µετά από την πάρο-
δο τριών (3) ετών από την έκδοση της πράξης απονοµής
σύνταξης και από αυτόν προκύψει ότι εχώρησε αχρεώ-
στητη καταβολή συντάξεων προς τον συνταξιούχο, η α-
νάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων
καταλαµβάνει µόνο τις συντάξεις που αντιστοιχούν στα
τρία (3) τελευταία έτη πριν από τον σχετικό καταλογι-
σµό.

4. Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι ο ασφαλιστικός
χρόνος που έχει ληφθεί υπόψη για την έκδοση της πρά-
ξης απονοµής σύνταξης είναι µεγαλύτερος από τον
πραγµατικό χρόνο ασφάλισης µέχρι δύο (2) έτη, ο ασφα-
λισµένος δύναται να καλύψει τις αντίστοιχες ασφαλιστι-
κές εισφορές, εντός ενός (1) έτους από την κοινοποίηση
του αποτελέσµατος του ελέγχου, κατ’ επιλογήν του είτε
µε καταβολή, είτε µε παρακράτηση από την καταβαλλό-
µενη σύνταξη, είτε µε συνδυασµό των δύο τρόπων. Η κά-
λυψη των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται σύµφωνα µε
την αξία τους κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αί-
τησης από τον ασφαλισµένο. Εναλλακτικά, ο ασφαλι-
σµένος δύναται να επιλέξει την εφάπαξ καταβολή, ε-
ντός ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση του αποτελέ-
σµατος του ελέγχου, ποσού ίσου µε το καταβλητέο πο-
σό για αναγνώριση του αντίστοιχου χρόνου ασφάλισης,
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992
(Α΄ 165), περί αναγνώρισης χρόνου φοίτησης σε ανώτε-
ρες ή ανώτατες σχολές.  Αν ο ασφαλισµένος επιλέξει να
καλύψει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, σύµ-
φωνα µε το πρώτο και δεύτερο εδάφιο, ή να καταβάλει
το ποσό για αναγνώριση του αντίστοιχου χρόνου ασφά-
λισης, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο, η πράξη απονοµής
σύνταξης δεν ανακαλείται ούτε µεταρρυθµίζεται.

5. Ειδικά οι δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του
ν. 4670/2020 (Α΄ 43), περί της αναγνώρισης χρόνου α-
σφάλισης που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως
έγκυρος και δεν αποτελεί δεδοµένο του Πληροφοριακού
Συστήµατος «ΑΤΛΑΣ», οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη
για την έκδοση πράξεων απονοµής σύνταξης, σύµφωνα
µε την παρ. 3 του άρθρου 48, επί εκκρεµών αιτηµάτων
που είχαν υποβληθεί µέχρι την 31η.3.2022, χωρίς προ-
σκόµιση των  φυσικών παραστατικών που θεµελιώνουν
τον επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο, ελέγχονται εντός πέ-
ντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε
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κάθε περίπτωση, ο έλεγχός τους αποκλείεται µετά από
την πάροδο δέκα (10) ετών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Αν, κατά τον έλεγχο, ο συνταξιούχος δεν α-
νταποκριθεί σε πρόσκληση του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) να προσκοµί-
σει τα φυσικά παραστατικά που θεµελιώνουν τον επιπλέ-
ον χρόνο συνταξιοδότησης, η καταβολή της σύνταξης α-
ναστέλλεται µέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, µε α-
πόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Αν από τον έλεγχο
προκύψει ότι εχώρησε αχρεώστητη καταβολή συντάξε-
ων προς τον συνταξιούχο εξαιτίας του συνυπολογισµού
επιπλέον χρόνου ασφάλισης, χωρίς αυτός να τεκµηριώ-
νεται µε φυσικά παραστατικά, η ανάκτηση των αχρεω-
στήτως καταβληθεισών συντάξεων καταλαµβάνει το σύ-
νολο των συντάξεων που έχουν καταβληθεί ως αποτέλε-
σµα του εσφαλµένου συνυπολογισµού επιπλέον χρόνου
ασφάλισης. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παρ. 1 έως
4.

6. Η εφαρµογή του παρόντος δεν αποκλείει τον έλεγ-
χο σε περίπτωση που η πράξη απονοµής σύνταξης εκδό-
θηκε βάσει πλαστών ή αναληθών στοιχείων, τα οποία υ-
ποβλήθηκαν από τον ασφαλισµένο µε γνώση της πλα-
στότητας ή της αναλήθειάς τους.

7. Το πλήθος και το αποτέλεσµα των ελέγχων, καθώς
και ο οικονοµικός αντίκτυπος από τη διαδικασία ταχείας
απονοµής σύνταξης ανά ηµερολογιακό έτος αποτυπώ-
νονται σε ειδική ετήσια απολογιστική έκθεση, η οποία
συντάσσεται µέχρι την 30ή Ιουνίου του εποµένου έτους.

Άρθρο 50
Ηλεκτρονική υποβολή παραστατικών για αναγνώριση

επιπλέον χρόνου ασφάλισης - Τροποποίηση 
παρ. 4 άρθρου 17 ν. 4670/2020

Στην παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43),
περί των φυσικών παραστατικών που αποδεικνύουν χρό-
νο ασφάλισης που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί
ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδοµένο του Πληροφο-
ριακού Συστήµατος «ΑΤΛΑΣ», επέρχονται οι εξής τροπο-
ποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε, ε-
ντός της ίδιας προθεσµίας, να επιτρέπεται και η ηλε-
κτρονική επισύναψη των φυσικών παραστατικών που
τεκµηριώνουν τον επιπλέον χρόνο ασφάλισης στην αίτη-
ση συνταξιοδότησης ή σε άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρ-
µες που παρέχει προς τον σκοπό αυτόν ο Ηλεκτρονικός
Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), β)
προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, και η παρ. 4 του
άρθρου 17 διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση που ασφαλισµένος έχει στην κατοχή
του φυσικά παραστατικά που αποδεικνύουν χρόνο α-
σφάλισης που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως
έγκυρος και δεν αποτελεί δεδοµένο του Πληροφοριακού
Συστήµατος «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούται να καταχωρεί τον ε-
πιπλέον χρόνο στην ηλεκτρονική αίτηση και, σε προθε-
σµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή ηλεκτρο-
νικής αίτησης, να προσκοµίζει τα φυσικά παραστατικά
στο υποκατάστηµα του τόπου κατοικίας για έλεγχο, πι-
στοποίηση και ψηφιοποίηση ή να τα επισυνάπτει ηλε-
κτρονικά στην αίτηση συνταξιοδότησης ή σε άλλες ηλε-
κτρονικές πλατφόρµες που παρέχει προς τον σκοπό αυ-
τό ο e-Ε.Φ.Κ.Α.. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής επισύνα-
ψης, ο ασφαλισµένος υποχρεούται να διατηρεί τα παρα-
στατικά αυτά για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών. Σε

περίπτωση µη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων, ο
επιπλέον χρόνος δεν λαµβάνεται υπόψη για την επεξερ-
γασία της αίτησης και, αν έχει εκδοθεί πράξη απονοµής
σύνταξης, αυτή µεταρρυθµίζεται αναλόγως ή ανακαλεί-
ται, κατά περίπτωση.»

Άρθρο 51
Αξιοποίηση δηµοσίων εγγράφων και συγκριτικών 

στοιχείων και χρήση σύγχρονων εργαλείων 
αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης δεδοµένων και 
διαδικασιών για τη διαπίστωση του χρόνου 

ασφάλισης και την επιτάχυνση της διαδικασίας 
απονοµής συντάξεων - Τροποποίηση περ. α΄

παρ. 1 άρθρου 14 και παρ. 1 άρθρου 33 
ν. 4387/2016

1. Κατά την εξέταση αίτησης συνταξιοδότησης ή την
αναπροσαρµογή της καταβαλλόµενης σύνταξης, ο χρό-
νος ασφάλισης του αιτούντος αναγνωρίζεται µε βάση
κάθε διαθέσιµο έγγραφο που είναι πρόσφορο να αποδεί-
ξει την ασφαλιστέα ιδιότητα και τον χρόνο αυτής και, ι-
δίως, µε βάση τα έγγραφα και τις διαδικασίες του παρό-
ντος άρθρου.

2. Για ασφαλισµένους στο πρώην Ίδρυµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών
(Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) και στα πρώην ταµεία που είχαν εντα-
χθεί σε αυτό, ο χρόνος ασφάλισης αποδεικνύεται και α-
πό την αντίστοιχη περίοδο ασφάλισης κλάδου ασθένει-
ας, όπως απεικονίζεται στα ασφαλιστικά βιβλιάρια, χω-
ρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης αναγνώρισης του
χρόνου αυτού. Στον χρόνο ασφάλισης του κλάδου ασθε-
νείας της παρούσας παραγράφου δεν περιλαµβάνεται ο
χρόνος ασφάλισης του ασφαλισµένου ως εµµέσως α-
σφαλισθέντος ούτε ο χρόνος ασφάλισης µόνο για τον
κίνδυνο ατυχήµατος.

3. Για ασφαλισµένους πρώην πολιτικούς και στρατιωτι-
κούς υπαλλήλους, που αιτούνται συνταξιοδότηση µε βά-
ση τις διατάξεις της διαδοχικής ή της παράλληλης ασφά-
λισης, όταν τελευταίος φορέας ασφάλισης δεν ήταν το
Δηµόσιο, ο χρόνος επιπλέον απασχόλησης σε οποιαδή-
ποτε υπηρεσία του Δηµοσίου που ζητούν να αναγνωρι-
σθεί σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 17 του
ν. 4670/2020 (Α΄ 43), αποδεικνύεται και από σχετική βε-
βαίωση της υπηρεσίας αυτής, από την οποία προκύπτουν
ο χρόνος υπηρεσίας, η ασφάλιση και η καταβολή των ει-
σφορών για τον ασφαλισµένο.

4. Για πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους, οι ο-
ποίοι συνταξιοδοτούνται µε τις διατάξεις της διαδοχικής
ασφάλισης κατόπιν προηγούµενης ασφάλισής τους σε
τέως ασφαλιστικό φορέα πλην του Δηµοσίου, ο χρόνος
προηγούµενης απασχόλησής τους που έχει ληφθεί υπό-
ψη για την κατάταξή τους σε µισθολογικά κλιµάκια και έ-
χει αποτυπωθεί στο Δελτίο Ατοµικής και Υπηρεσιακής
Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) ή στην ηλεκτρονική εφαρµογή e-
Δ.Α.Υ.Κ. θεωρείται χρόνος ασφάλισης, χωρίς να απαιτεί-
ται περαιτέρω επαλήθευσή του πριν από την έκδοση της
πράξης απονοµής σύνταξης.

5. Κατά τη διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων
συνταξιοδότησης από το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης
Δηµοσίων Υπαλλήλων µε τις διατάξεις της διαδοχικής α-
σφάλισης, ο συνολικός χρόνος επικουρικής ασφάλισης
ασφαλισµένων στο πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αντλείται υπο-
χρεωτικά από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστη-
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µα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

6. Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85), περί της αναπροσαρµογής και προστασίας των
καταβαλλοµένων συντάξεων σε πολιτικούς και στρατιω-
τικούς υπαλλήλους, τροποποιείται, ώστε οι ήδη κατα-
βαλλόµενες συντάξεις να αναπροσαρµόζονται αποκλει-
στικά µε µηχανογραφικές διαδικασίες, και διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«α. Σε εφαρµογή των ενιαίων κανόνων του e-Ε.Φ.Κ.Α.
και των θεµελιωδών αρχών του άρθρου 1, οι ήδη κατα-
βαλλόµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύ-
ριες συντάξεις αναπροσαρµόζονται αποκλειστικά µε µη-
χανογραφικές διαδικασίες, σύµφωνα µε τα άρθρα 7, 8,
13 και 14, βάσει των διατάξεων των επόµενων παραγρά-
φων.».

7. Στην παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4387/2016, περί
της αναπροσαρµογής και προστασίας των καταβαλλόµε-
νων συντάξεων σε φορείς πλην Δηµοσίου, πρώην Οργα-
νισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και πρώην Ναυ-
τικού Αποµαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.), επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ώστε
οι ήδη καταβαλλόµενες συντάξεις να αναπροσαρµόζο-
νται αποκλειστικά µε µηχανογραφικές διαδικασίες, β)
προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, και η παρ. 1 του
άρθρου 33 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Οι ήδη καταβαλλόµενες, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, κύριες συντάξεις, πλην όσων χορηγού-
νται από τον πρώην Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων
(Ο.Γ.Α.) και όσων χορηγούνται από το πρώην Ναυτικό Α-
ποµαχικό Ταµείο (Ν.Α.Τ.) και δεν έχουν επανυπολογι-
σθεί ή υπολογισθεί δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου 23α
του κ.ν. 792/1978 (Α΄ 220), αναπροσαρµόζονται αποκλει-
στικά µε µηχανογραφικές διαδικασίες, σύµφωνα µε την
ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 14, σε συνδυασµό µε τα
άρθρα 7, 8, 27, 28, 30 και 12, βάσει των ειδικότερων ρυθ-
µίσεων της επόµενης παραγράφου. Αν δεν υπάρχουν
διαθέσιµα αναλυτικά µηχανογραφικά στοιχεία που είναι
αναγκαία για την αναπροσαρµογή για κάθε ασφαλισµέ-
νο, αυτή µπορεί να γίνεται µε χρήση στατιστικών µεθό-
δων που βασίζονται σε συγκρίσιµα στοιχεία ασφάλισης.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων, η οποία εκδίδεται µετά από πρόταση του Διοι-
κητικού Συµβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), ορίζονται οι ειδικό-
τερες προϋποθέσεις για την αναπροσαρµογή σύνταξης
µε βάση στατιστικές µεθόδους που βασίζονται σε συ-
γκρίσιµα στοιχεία ασφάλισης, οι κλάδοι ασφάλισης και
τα πρώην Ταµεία που έχουν ενταχθεί στον e-Ε.Φ.Κ.Α., ε-
πί των οποίων εφαρµόζεται η αναπροσαρµογή µε βάση
στατιστικές µεθόδους, οι περιπτώσεις υποχρεωτικής ε-
φαρµογής της, καθώς  και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια.».

8. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονοµής συ-
ντάξεων, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αξιοποιεί σύγχρονα µηχανογραφι-
κά εργαλεία, ιδίως τεχνολογία ροµποτικής αυτοµατοποί-
ησης διαδικασιών (Robotic Process Automation - R.P.A.),
καθώς και µεθόδους αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης δε-
δοµένων.

Άρθρο 52
Διαπίστωση οφειλών και ποσοστού αναπηρίας - 

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 ν. 4554/2018

Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130),
περί της έναρξης του δικαιώµατος σύνταξης γήρατος και
περί της υποβολής και επεξεργασίας της σχετικής αίτη-
σης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην περ. α)
προστίθενται πέµπτο, έκτο, έβδοµο, όγδοο και ένατο ε-
δάφιο, β) προστίθεται περ. ε) και η παρ. 2 του άρθρου 1
διαµορφώνεται ως εξής:

«2. α) Το δικαίωµα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την
πρώτη του επόµενου της υποβολής της αίτησης συντα-
ξιοδότησης µήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ηµε-
ροµηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από την
πρώτη ηµέρα του µήνα που έπεται εκείνου κατά τον ο-
ποίο πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. Τα δι-
καιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για τη
συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται µέχρι την
τελευταία ηµέρα του πρώτου (1ου) µήνα που έπεται του
µήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Αν από
τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι απα-
ραίτητες για τη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, όπως
αυτές προσδιορίζονται για κάθε κατηγορία ασφαλισµέ-
νων του e-ΕΦΚΑ, πραγµατοποιήθηκαν σε επόµενο ηµε-
ρολογιακό της αίτησης συνταξιοδότησης µήνα, ως χρό-
νος έναρξης του δικαιώµατος σύνταξης ορίζεται η πρώ-
τη του επόµενου της συµπλήρωσης των απαραίτητων
προϋποθέσεων µήνα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία
του δεύτερου και τρίτου εδαφίου για την υποβολή των α-
παιτούµενων δικαιολογητικών, µε υπαιτιότητα του ασφα-
λισµένου, η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος α-
πορρίπτεται και εκδίδεται σχετική απόφαση. Ο έλεγχος
οφειλών, προκειµένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι
προϋποθέσεις σε σχέση µε τα όρια οφειλών του άρθρου
61 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), γίνεται ηλεκτρονικά κατά
την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Αν διαπι-
στωθεί ότι ο ασφαλισµένος έχει οφειλές που υπερβαί-
νουν τα όρια του άρθρου 61 του ν. 3863/2010, του χορη-
γείται προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της αί-
τησης για να εξοφλήσει το σύνολο ή µέρος των οφειλών
του, ώστε αυτές να µειωθούν κάτω από τα όρια αυτά. Η
δίµηνη προθεσµία εµφαίνεται στο αποδεικτικό κατάθε-
σης της αίτησης συνταξιοδότησης που εκδίδεται από το
ηλεκτρονικό σύστηµα του e-ΕΦΚΑ και επέχει θέση γνω-
στοποίησης της σχετικής οφειλής µε ηµεροµηνία κοινο-
ποίησης προς τον ασφαλισµένο την ηµεροµηνία υποβο-
λής της ηλεκτρονικής αίτησης. Αν ο ασφαλισµένος προ-
χωρήσει στην εξόφληση αυτή εντός της δίµηνης προθε-
σµίας, συνεχίζεται η επεξεργασία της αίτησής του και η
πράξη απονοµής σύνταξης ανατρέχει στην πρώτη ηµέρα
του πρώτου µήνα που έπεται του  µήνα υποβολής της αί-
τησης συνταξιοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτη-
ση συνταξιοδότησης απορρίπτεται.
β) Για τα πρόσωπα για τα οποία απαιτείται από την κεί-

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

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

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

απόδειξη ποσοστού αναπηρίας, η επεξεργασία της αίτη-
σης συνταξιοδότησης αρχίζει µόλις προσκοµισθεί ή λη-
φθεί µε οποιονδήποτε τρόπο η βεβαίωση του αρµόδιου
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) περί του πο-
σοστού αναπηρίας. Η πράξη απονοµής σύνταξης ανα-
τρέχει στην πρώτη ηµέρα του πρώτου µήνα που έπεται
του µήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.»

Άρθρο 53
Αναγνώριση υπολειπόµενου χρόνου για τη λήψη 

σύνταξης - Συµπλήρωση χρόνου
µε προαιρετική ασφάλιση

1. Ασφαλισµένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης που
εντάχθηκαν στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), πλην του Οργανισµού Γεωργι-
κών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), οι οποίοι συµπληρώνουν το ε-
ξηκοστό έβδοµο (67ο) έτος της ηλικίας τους µέχρι την
31η.12.2022 και έχουν πραγµατοποιήσει από τέσσερις
χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (4.350) έως τέσσερις χιλιά-
δες τετρακόσιες ενενήντα εννέα (4.499) ηµέρες πραγ-
µατικής ασφάλισης αθροιστικά σε έναν ή περισσότερους
από τους φορείς αυτούς, έχουν διακόψει οριστικά την α-
πασχόληση και την πραγµατική ή προαιρετική ασφάλισή
τους, δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, δεν
έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από καµία πηγή στην Ελλά-
δα ή στο εξωτερικό και δεν δικαιούνται σύνταξη από ο-
ποιαδήποτε αιτία σύµφωνα µε τις καταστατικές διατά-
ξεις των φορέων που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ή µε
διατάξεις που εφαρµόζονται στο Δηµόσιο ή στην Τράπε-
ζα της Ελλάδος ή από ασφαλιστικούς φορείς του εξωτε-
ρικού, δύνανται να αναγνωρίσουν µέχρι εκατόν πενήντα
(150) ηµέρες ασφάλισης, προκειµένου να θεµελιώσουν
δικαίωµα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος σύµ-
φωνα µε τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις της
συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας των φορέων στους οποί-
ους ήταν ασφαλισµένοι. Η αναγνώριση γίνεται µε την ε-
φάπαξ καταβολή εκ µέρους του ασφαλισµένου των ει-
σφορών ασφαλισµένου και εργοδότη που αντιστοιχούν
στις αναγνωριζόµενες ηµέρες ασφάλισης µε βάση το ι-

σχύον κατά την αναγνώριση ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου
εργάτη. Το δικαίωµα αυτό αποκλείεται, εάν οι ασφαλι-
σµένοι έχουν αναγνωρίσει πάνω από πέντε (5) έτη πλα-
σµατικού χρόνου ασφάλισης.

2. Ασφαλισµένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης που
εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και έχουν ασφαλισθεί για
τουλάχιστον πεντακόσιες (500) ηµέρες εργασίας εντός
ηµερολογιακής περιόδου πέντε (5) ετών πριν από την η-
µεροµηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης δύ-
νανται να ζητήσουν την προαιρετική συνέχιση της ασφά-
λισής τους σύµφωνα µε τα άρθρα 18 ή 37 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85), κατά περίπτωση, για χρονικό διά-
στηµα µέχρι τρία (3) έτη από την υποβολή της αίτησης,
προκειµένου να συµπληρωθεί ο ελάχιστος συνολικός α-
ριθµός ηµερών ασφάλισης για τη συµπλήρωση των προ-
ϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. Στην περί-
πτωση αυτή δεν ελέγχεται η συνδροµή της προϋπόθε-
σης της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4387/2016, περί µη
αναπηρίας του ασφαλισµένου. Αν συντρέχουν οι λοιπές
προϋποθέσεις για την απονοµή σύνταξης, εκδίδεται
πράξη απονοµής σύνταξης, η οποία περιλαµβάνει την α-
ποδοχή της αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφά-
λισης, τον χρόνο της προαιρετικής συνέχισης, το κατα-
βλητέο ποσό, την ηµεροµηνία συµπλήρωσης των προϋ-
ποθέσεων για τη λήψη σύνταξης γήρατος και την ηµερο-
µηνία έναρξης της συνταξιοδότησης, η οποία είναι η
πρώτη ηµέρα του εποµένου µήνα από την ηµεροµηνία
συµπλήρωσης των προϋποθέσεων για τη λήψη σύνταξης
γήρατος. Η αίτηση της παρούσας παραγράφου µπορεί
να υποβληθεί και αν, κατά την εξέταση αίτησης συντα-
ξιοδότησης, διαπιστωθεί ότι υπολείπονται µέχρι τρία (3)
έτη για τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδό-
τησης γήρατος. Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται
και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που είναι εκκρεµείς
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 54
Αναγνώριση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης - 

Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 2 άρθρου 15 ν. 4387/2016 
και περ. α) και β) παρ. 3 άρθρου 34 ν. 4387/2016

1. Στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85), περί της ασφάλισης προσώπων
που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των ε-
ντασσόµενων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) φορέων, τοµέων και κλά-
δων, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις, προ-
στίθεται τρίτο εδάφιο, και η περ. β΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 15 διαµορφώνεται ως εξής:

«β. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην α-
σφάλιση των εντασσόµενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων,
τοµέων και κλάδων, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόµιµες προ-
ϋποθέσεις, συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον e-
Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση
για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλισή των εντασσό-
µενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων και κλάδων.
Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές
εισφορές στους εντασσόµενους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορείς,
τοµείς και κλάδους, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόµιµες προ-
ϋποθέσεις ασφάλισης, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης
στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές
δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση
διαγραφής. Σε κάθε περίπτωση, εισφορές που καταβλή-
θηκαν και εισπράχθηκαν λογίζεται ότι αντιστοιχούν σε
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ασφαλιστικό χρόνο, αν δεν έχει αµφισβητηθεί από τον e-
Ε.Φ.Κ.Α. η ορθή υπαγωγή του ασφαλισµένου στον α-
σφαλιστικό φορέα που τις εισέπραξε εντός πενταετίας
από την καταβολή τους.»

2. Στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 34 του
ν. 4387/2016, περί των προσώπων που έχουν υπαχθεί κα-
λόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόµενων στον e-
Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών, λό-
γω απασχόλησης ή ιδιότητας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι
νόµιµες προϋποθέσεις, πλην των πολιτικών και στρατιω-
τικών υπαλλήλων και των ασφαλισµένων του πρώην Ορ-
γανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις: α) η υποπερ. αα) τροποποιείται,
ώστε ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί καλόπιστα
να λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και
οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές να µην επιστρέφο-
νται, ανεξάρτητα από το εάν ο χρόνος ασφάλισης έχει
διανυθεί µέχρι τις 31.12.2016 και από το εάν τα εν λόγω
πρόσωπα συνεχίζουν από την 1η.1.2017 να υπάγονται
στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. λόγω της ίδιας απασχό-
λησης ή ιδιότητας, β) η υποπερ. αγ) καταργείται, και η
περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 34 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:  

«α) αα) Ο χρόνος ασφάλισης προσώπων που έχουν υ-
παχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόµενων
στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων, κλάδων και λογαρια-
σµών, λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας, ενώ δεν συνέτρε-
χαν οι νόµιµες προϋποθέσεις, λογίζεται ως χρόνος α-
σφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές
εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί
απόφαση διαγραφής.
αβ) Από την ηµεροµηνία διαπίστωσης από τα αρµόδια

όργανα της µη συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων
υπαγωγής και συνέχισης της ασφάλισης, τα ανωτέρω
πρόσωπα υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των ε-
ντασσόµενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων, κλάδων
και λογαριασµών βάσει της ασκούµενης δραστηριότητας
ή της ιδιότητας.
αγ) [Καταργείται]».
3. Η περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016

αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Σε κάθε περίπτωση, εισφορές που καταβλήθηκαν

και εισπράχθηκαν λογίζεται ότι αντιστοιχούν σε ασφαλι-
στικό χρόνο, αν δεν έχει αµφισβητηθεί από τον e-
Ε.Φ.Κ.Α. η ορθή υπαγωγή του ασφαλισµένου στον α-
σφαλιστικό φορέα που τις εισέπραξε εντός πενταετίας
από την καταβολή τους.»

Άρθρο 55
Επίδοµα εορτών Πάσχα 2022 εργαζοµένων 

σε αναστολή σύµβασης εργασίας 
λόγω φυσικών καταστροφών

1. Εάν η σύµβαση εργασίας των εργαζοµένων σε πε-
ριοχές που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές
που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου
2021 και για την προστασία των οποίων εκδόθηκε η υπ’
αριθµ. 60622/17.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
(Β΄ 3816), τίθεται σε αναστολή εντός του χρονικού δια-
στήµατος από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Απριλίου
2022, το ποσό εκ του επιδόµατος εορτών Πάσχα, καθώς
και οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοι-
χούν στο χρονικό διάστηµα αναστολής της σύµβασης

εργασίας καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογι-
σµό. Το επίδοµα εορτών Πάσχα του έτους 2022 υπολογί-
ζεται επί του ποσού της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού και
καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόµενους.

2. Για τα ζητήµατα που δεν ρυθµίζονται από την
παρ. 1, εφαρµόζεται συµπληρωµατικά η υπ’ αριθµ.
19040/7.12.1981 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µικών και Εργασίας (Β΄ 742).

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορί-
ζονται η διαδικασία καταβολής του επιδόµατος εορτών
Πάσχα για το έτος 2022 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-
µέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 56
Δυνατότητα λειτουργίας και απασχόλησης 
προσωπικού την ηµέρα Κυριακή και κατά 
τις ηµέρες αργίας - Προσθήκη περ. ιβ) 

στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966

Στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 179),
περί δυνατότητας λειτουργίας και απασχόλησης προσω-
πικού την ηµέρα Κυριακή και κατά τις ηµέρες αργίας,
προστίθεται περ. ιβ) ως εξής:

«ιβ) Των πάσης φύσεως φροντιστηρίων ή κέντρων ξέ-
νων γλωσσών, ειδικώς σε περιπτώσεις διεξαγωγής δια-
γωνισµάτων ή εξετάσεων.»

Άρθρο 57
Παράταση ισχύος συµβάσεων έκτακτου προσωπικού

του άρθρου 207 ν. 4820/2021 

Η ισχύς των συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου
207 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130), περί προσλήψεων προ-
σωπικού ορισµένου χρόνου παρατείνεται από τη λήξη
της έως την άρση της αναστολής καθηκόντων του προ-
σωπικού το οποίο αντικαθιστούν και όχι πέραν της
31ης.12.2022.   

Άρθρο 58
Δράση «Δηµιουργία χώρων φύλαξης βρεφών 
εντός επιχειρήσεων» - Σκοπός και αντικείµενο 

1. Θεσπίζεται Δράση µε τον τίτλο «Δηµιουργία χώρων
φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων» («Δράση»). Φο-
ρέας υλοποίησης της Δράσης είναι η Γενική Γραµµατεία
Δηµογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας
των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων, µε χρηµατοδότηση που προέρχεται από πό-
ρους του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. 

2. Σκοπός της Δράσης είναι η εναρµόνιση της οικογε-
νειακής και επαγγελµατικής ζωής και η ενδυνάµωση της
συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας µέσω:
α) της παροχής συµπληρωµατικών υπηρεσιών φροντίδας
βρεφών και της δηµιουργίας φιλικότερων εργασιακών
χώρων για τους νέους γονείς και, ιδίως, για τις γυναίκες
και β) της δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στον
τοµέα φροντίδας βρεφών. 

3. Αντικείµενο της Δράσης είναι η χρηµατοδότηση ε-
κατόν είκοσι (120) επιχειρήσεων για τη δηµιουργία και
τον εξοπλισµό χώρου φύλαξης παιδιών των εργαζοµέ-
νων, ηλικίας από έξι (6) µηνών έως δύο (2) ετών και έξι
(6) µηνών, εντός της εγκατάστασης στην οποία ασκούν
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την δραστηριότητά τους, καθώς και για τη στελέχωση
του χώρου µε έως δύο (2) βρεφονηπιοκόµους/βοηθούς
βρεφονηπιοκόµων ή επαγγελµατίες συναφών ειδικοτή-
των, για χρονικό διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24) µηνών,
µε την υποχρέωση διατήρησης του χώρου και των θέσε-
ων του προσωπικού για άλλους είκοσι τέσσερις (24) µή-
νες, µετά από τη λήξη της περιόδου χρηµατοδότησης. 

Άρθρο 59
Δικαιούχοι και ωφελούµενοι της Δράσης 

µε τον τίτλο «Δηµιουργία χώρων φύλαξης 
βρεφών εντός επιχειρήσεων» - Ελάχιστες 

προϋποθέσεις ένταξης

1. Δικαιούχοι της Δράσης µε τον τίτλο «Δηµιουργία
χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων» («Δρά-
ση») είναι: 
α) Κάθε ιδιωτική επιχείρηση - εργοδότης του ιδιωτικού

τοµέα, που ασκεί τακτική οικονοµική δραστηριότητα και
απασχολεί, µε οποιοδήποτε συµβατικό καθεστώς, εκατό
(100) τουλάχιστον άτοµα ή στην εγκατάσταση της οποί-
ας απασχολούνται, µε οποιοδήποτε συµβατικό καθε-
στώς, εκατό (100) τουλάχιστον άτοµα, και
β) περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις - εργοδότες

του ιδιωτικού τοµέα, που ασκούν τακτική οικονοµική
δραστηριότητα στους χώρους µιας ευρύτερης εγκατά-
στασης, εντός της οποίας απασχολούνται, µε οποιοδή-
ποτε συµβατικό καθεστώς, εκατό (100) τουλάχιστον ά-
τοµα. 

2. Ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσε-
ων της παρ. 1 στη Δράση είναι οι εξής:
α) Η επιχείρηση να κατατάσσεται στην Γ΄ Κατηγορία

(χαµηλής) επικινδυνότητας σύµφωνα µε το άρθρο 10 του
Κώδικα νόµων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζο-
µένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) (ν. 3850/2010, Α΄ 84).
Επιχείρηση που κατατάσσεται στη Β΄ ή Α΄ Κατηγορία

(µεσαίας ή υψηλής επικινδυνότητας) του ανωτέρω Κώδι-
κα ή, παρότι ανήκει στην Γ΄ Κατηγορία, περιλαµβάνει ε-
πιµέρους εργασίες και εκµεταλλεύσεις υψηλότερης επι-
κινδυνότητας, δύναται να ενταχθεί στη Δράση, εφόσον
ο χώρος φύλαξης λειτουργεί σε εγκατάσταση που δεν ε-
πηρεάζεται από την παραγωγική διαδικασία της επιχεί-
ρησης και είναι απαλλαγµένος, σύµφωνα µε την έκθεση
επαγγελµατικού κινδύνου, από έκθεση σε φυσικούς, χη-
µικούς ή βιολογικούς παράγοντες. Εάν πρόκειται για
βιοµηχανία ή βιοτεχνία, δύναται να ενταχθεί στη Δράση
εφόσον, πέραν των ανωτέρω, δεν υφίσταται σε απόστα-
ση πεντακοσίων (500) µέτρων άλλη βιοµηχανική ή βιοτε-
χνική εγκατάσταση. 
Επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα εµπίπτει

στις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 172058/2016 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης (Β΄ 354) δύνανται να ενταχθούν απο-
κλειστικά για τις εγκαταστάσεις, στις οποίες στεγάζο-
νται διοικητικές υπηρεσίες και εφόσον αυτές βρίσκονται
εκτός των προβλεπόµενων ζωνών επιπτώσεων.
β) Η επιχείρηση να τηρεί τη νοµοθεσία για την υγεία

και την ασφάλεια των εργαζοµένων και, ιδίως, τις διατά-
ξεις του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., καθώς και των αποφάσεων που εκδί-
δονται κατ’ εξουσιοδότησή του, και να µην έχει επιβλη-
θεί σε βάρος της οποιαδήποτε κύρωση για παράβαση της
ανωτέρω νοµοθεσίας για δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν
από την υποβολή της αίτησης για ένταξη στη Δράση. 

γ) Η επιχείρηση να έχει σε ισχύ όλες τις άδειες που α-
παιτούνται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για τη
νόµιµη άσκηση της δραστηριότητάς της και για τη λει-
τουργία της εγκατάστασης στην οποία πρόκειται να δη-
µιουργηθεί ο χώρος φύλαξης.
δ) Ο χώρος φύλαξης να πληροί τις απαιτήσεις που

προβλέπονται στο παρόν, στις αποφάσεις που εκδίδο-
νται κατ’ εξουσιοδότησή του και στους όρους της σχετι-
κής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Οι προϋποθέσεις των περ. α) έως δ) πρέπει να πληρού-

νται καθ’ όλη τη διάρκεια της Δράσης.
3. Ωφελούµενοι της Δράσης είναι γονείς παιδιού, ηλι-

κίας από έξι (6) µηνών έως δύο (2) ετών και έξι (6) µη-
νών, που απασχολούνται µε οποιοδήποτε συµβατικό κα-
θεστώς, στην εγκατάσταση, στην οποία δηµιουργείται ο
χώρος φύλαξης, ανεξάρτητα από λοιπές παροχές που
δικαιούνται να λάβουν ή λαµβάνουν από τον εργοδότη
για τη φροντίδα του παιδιού. 
Η χρήση των υπηρεσιών του χώρου φύλαξης από τους

ωφελούµενους γονείς δεν εµπίπτει στις παροχές του
εργοδότη που συνυπολογίζονται για τον καθορισµό της
αµοιβής τους.

4. Η Γενική Γραµµατεία Δηµογραφικής και Οικογενεια-
κής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδίδει δηµόσια
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την οποία
καλούνται οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και εργοδό-
τες να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής. 

Άρθρο 60
Οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση του χώρου 
φύλαξης στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 

«Δηµιουργία χώρων φύλαξης βρεφών 
εντός επιχειρήσεων»

1. Κατά την παραµονή του βρέφους στον χώρο φύλα-
ξης, του παρέχονται η βασική καθηµερινή φροντίδα, η η-
µερήσια διατροφή και απασχόληση κατά τον χρόνο ερ-
γασίας του γονέα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις και τις ο-
δηγίες του. Ο γονέας µεριµνά για την προµήθεια του α-
παραίτητου ρουχισµού και των απαραίτητων γευµάτων
του παιδιού, κατά την παραµονή του στον χώρο φύλα-
ξης.

2. Ο χώρος φύλαξης πρέπει να πληροί τις κείµενες α-
παιτήσεις πυρασφάλειας και πυροπροστασίας και να δια-
θέτει κατάλληλο φυσικό φωτισµό και αερισµό. Στον χώ-
ρο φύλαξης πρέπει να εξασφαλίζονται η υγεία και η α-
σφάλεια του προσωπικού, η υγεία και η ασφαλής πρό-
σβαση και παραµονή των παιδιών. 

3. Η στελέχωση του χώρου φύλαξης γίνεται από βρε-
φονηπιοκόµους ή βοηθούς βρεφονηπιοκόµων ή επαγ-
γελµατίες συναφών ειδικοτήτων, όπως ενδεικτικά ειδι-
κότητας προσχολικής αγωγής ή αγωγής και φροντίδας
κατά την πρώιµη παιδική ηλικία. 

4. Ο χώρος φύλαξης λειτουργεί κατά τις ηµέρες και ώ-
ρες λειτουργίας της εγκατάστασης εντός της οποίας
βρίσκεται, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των απα-
σχολουµένων σε αυτή ατόµων.

5. Τον έλεγχο για την τήρηση των κανόνων υγείας και
ασφάλειας της εργασίας στον χώρο φύλαξης ασκεί το
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας. Τον έλεγχο για την ασφα-
λή παραµονή των βρεφών και νηπίων στον χώρο φύλα-
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ξης, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρ.
14 του άρθρου 79, ασκούν οι αρµόδιες υπηρεσίες της οι-
κείας Περιφερειακής Ενότητας, που προβλέπονται στο
άρθρο 1 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213). Ο υγειονοµικός έλεγ-
χος ασκείται σύµφωνα µε την υπό στοιχεία
Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας
(Β΄ 2161).

6. Τον έλεγχο για την τήρηση των όρων και προϋποθέ-
σεων ένταξης στη Δράση, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο,
την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 14 του άρθρου
79 και τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρο-
ντος, ασκεί το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και κάθε άλλο αρµόδιο
όργανο που προβλέπεται στην κείµενη ευρωπαϊκή και ε-
θνική νοµοθεσία ως προς τις δράσεις και τα έργα του Τα-
µείου Ανάκαµψης. 

Άρθρο 61
Καταβολή αξιών τοποθέτησης (vouchers) Κέντρων 

Δηµιουργικής Απασχόλησης Ατόµων µε Αναπηρία και
τροφείων Κέντρων Διηµέρευσης Ηµερήσιας Φροντίδας 

1. Η καταβολή των αξιών τοποθέτησης («vouchers»)
των τέκνων των ωφελούµενων µητέρων/κηδεµόνων της
συγχρηµατοδοτούµενης δράσης «Εναρµόνιση Οικογε-
νειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» («Δράση») για υπη-
ρεσίες που παρέχονται από την κατηγορία δοµών/φορέ-
ων Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Ατόµων µε Α-
ναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. Α.µε.Α.) της υπ’ αριθµ.
78812/14.7.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β΄ 3116), τα οποία
δεν συµµετέχουν στη συγχρηµατοδοτούµενη δράση, λό-
γω µη τήρησης της υποχρέωσης εµβολιασµού κατά του
κορωνοϊού COVID-19 της παρ. 1β του άρθρου 206 του ν.
4820/2021 (Α΄ 130) ή µη ολοκλήρωσης του προβλεπόµε-
νου κύκλου εµβολιασµού, εκτελείται προς τους ανωτέ-
ρω φορείς/δοµές από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Α-
νάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. 

2. Για την καταβολή της παρ. 1, οι ανωτέρω δοµές/φο-
ρείς Κ.Δ.ΑΠ. Α.µε.Α., επιπλέον των υποχρεώσεων που υ-
πέχουν από τη συµµετοχή τους στην υλοποίηση της
Δράσης, υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. κατάσταση των
παιδιών και ατόµων µε αναπηρία που συµµετέχουν στην
εκάστοτε δοµή/φορέα Κ.Δ.ΑΠ. Α.µε.Α. στο πλαίσιο της
Δράσης, στην οποία αναφέρονται ανά µήνα και για την
περίοδο που αναφέρεται στην παρ. 8, το ονοµατεπώνυ-
µό τους, το πατρώνυµο και το µητρώνυµό τους, καθώς
και ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.) ή ο Προσωρινός Αριθµός Μητρώου Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή ο Προσωρινός Αριθµός Α-
σφάλισης και Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού
(Π.Α.Α.Υ.Π.Α.). Στην κατάσταση του πρώτου εδαφίου
προσδιορίζονται τα παιδιά και τα άτοµα µε αναπηρία,
στα οποία παρασχέθηκαν οι σχετικές υπηρεσίες, τα ο-
ποία δηλώθηκαν στα παρουσιολόγια της Δράσης, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 10 της υπ’ αριθµ. 78812/15.7.2021 κοι-
νής υπουργικής απόφασης, και επιδοτήθηκαν από τη
Δράση αυτή, συµπεριλαµβανοµένων και όλων όσοι έλα-
βαν εξαίρεση από τον υποχρεωτικό εµβολιασµό, σύµφω-

να µε την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 κοι-
νή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας (Β΄ 3794), καθώς και εκείνα που, αν και εντά-
χθηκαν στη Δράση, δεν έλαβαν τις υπηρεσίες αυτές, δεν
δηλώθηκαν στα τηρούµενα παρουσιολόγια και δεν επι-
δοτήθηκαν από τη Δράση, λόγω µη τήρησης της υποχρέ-
ωσης της παρ. 1β του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 ή λό-
γω µη ολοκλήρωσης του προβλεπόµενου κύκλου εµβο-
λιασµού τους. 

3. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. υποβάλλει ηλεκτρονικά τις καταστά-
σεις της παρ. 2 στην ανώνυµη εταιρεία µη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑ-
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυµη Εται-
ρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.», προκει-
µένου η τελευταία να διασταυρώσει από το τηρούµενο
σε αυτή Εθνικό Μητρώο Ασθενών από COVID-19 και το
Εθνικό Μητρώο Εµβολιασµών κατά του COVID-19, την
τήρηση ή µη της υποχρέωσης της παρ. 1β του άρθρου
206 του ν. 4820/2021, ή τη συνδροµή λόγων απαλλαγής
από τον εµβολιασµό είτε λόγω νόσησης του υπόχρεου
είτε λόγω απαλλαγής του σύµφωνα µε την υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 κοινή απόφαση, καθώς και
κατά περίπτωση, τον χρόνο ολοκλήρωσης του κύκλου
εµβολιασµού των τέκνων των ωφελούµενων
µητέρων/κηδεµόνων των δοµών/φορέων Κ.Δ.ΑΠ.
Α.µε.Α. της Δράσης. 

4. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. διαβιβάζει ηλεκτρονικά και µε κρυ-
πτογράφηση στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. τα αποτελέσµατα της δια-
σταύρωσης των στοιχείων των παρ. 2 και 3, προσδιορί-
ζοντας τον χρόνο ολοκλήρωσης του κύκλου εµβολια-
σµού (α΄ και β΄ εµβολιαστικής δόσης) ή τον µη εµβολια-
σµό, καθώς και κατά περίπτωση τον χρόνο νόσησης κάθε
παιδιού ή ατόµου µε αναπηρία. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α., µε βάση τα
αποτελέσµατα της ανωτέρω διασταύρωσης, καθορίζει
τον αριθµό των τέκνων των ωφελούµενων µητέρων/κη-
δεµόνων της Δράσης, για τα οποία δεν τηρήθηκε καθό-
λου η υποχρέωση της παρ. 1β του άρθρου 206 του ν.
4820/2021 ή τα οποία δεν ολοκλήρωσαν τον κύκλο εµβο-
λιασµού τους, και προβαίνει σε υπολογισµό της αναλο-
γούσας ανά µήνα αξίας τοποθέτησης εκάστου, για το
διάστηµα των µηνών στους οποίους αφορά η περίοδος
της παρ. 8. Η κάλυψη των αξιών τοποθέτησης εκ µέρους
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. λαµβάνει χώρα µε απευθείας χρηµατοδό-
τησή της από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων, κατόπιν αιτήµατός της, στο οποίο περιλαµβά-
νονται ο αριθµός των τέκνων των ωφελούµενων µητέ-
ρων/κηδεµόνων, καθώς και τα αναλογούντα ποσά της α-
ξίας τοποθέτησης αυτών ανά µήνα, όπως καθορίζονται
σύµφωνα µε την παρούσα. Η αντίστοιχη αξία τοποθέτη-
σης δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις
οποίες η δοµή/φορέας Κ.Δ.ΑΠ. Α.µε.Α. παρείχε σχετικές
υπηρεσίες σε τέκνα ωφελούµενων µητέρων/κηδεµόνων,
ενόσω δεν είχαν τηρήσει την υποχρέωση της παρ. 1β
του άρθρου 206 του ν. 4820/2021.

5. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υπο-
βάλλονται σε επεξεργασία κατά την εφαρµογή του πα-
ρόντος, είναι τα ακόλουθα: α) ονοµατεπώνυµο, β) πα-
τρώνυµο, γ) µητρώνυµο, δ) Αριθµός Μητρώου Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθµός Μη-
τρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρι-
νός Αριθµός Ασφάλισης και Υγειονοµικής Περίθαλψης
Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), ε) ηµεροµηνία διενέργειας α-
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παιτούµενων δόσεων εµβολιασµού, στ) ηµεροµηνία διά-
γνωσης της νόσησης ως λόγου εξαίρεσης από τον εµβο-
λιασµό κατά την κείµενη νοµοθεσία, ζ) απόφαση απαλ-
λαγής από την υποχρεωτικότητα διενέργειας εµβολια-
σµού και η) Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ε-
φόσον έχει χορηγηθεί.

6. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµέ-
νων για την εφαρµογή του παρόντος είναι η έκδοση βε-
βαίωσης εµβολιασµού, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του ν.
4820/2021, των τέκνων ωφελούµενων µητέρων ή κηδε-
µόνων των δοµών ή φορέων Κ.Δ.ΑΠ. Α.µε.Α., ως προϋ-
πόθεση για τον υπολογισµό του ισόποσου ανά περίπτω-
ση των αξιών τοποθέτησης («vouchers») για τη χρονική
περίοδο της παρ. 8, καθώς και για την καταβολή ή µη
στους φορείς αυτούς των αξιών τοποθέτησης της συγ-
χρηµατοδοτούµενης δράσης σύµφωνα µε το παρόν. 

7. Η εφαρµογή του παρόντος καλύπτει τη περίοδο από
την 1η.10.2021 έως την 31η.1.2022 και τελεί υπό τον ό-
ρο της µη διπλής χρηµατοδότησης των αξιών τοποθέτη-
σης των παιδιών και ατόµων µε αναπηρία που συµµετέ-
χουν στο πρόγραµµα αυτό. 

8. Οι φορείς που αποζηµιώνονται από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µέσω του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την λειτουργία Κέντρων Διηµέρευσης-Η-
µερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.), και οι οποίοι κατά οποι-
ονδήποτε από τους µήνες Σεπτέµβριο 2021 έως και Ια-
νουάριο 2022 εξυπηρέτησαν λιγότερους ωφελουµένους
από αυτούς για τους οποίους αποζηµιώθηκαν για τον µή-
να Ιούνιο 2021, αποζηµιώνονται στο ύψος της αποζηµίω-
σης που έλαβαν τον µήνα Ιούνιο 2021. 

9. Για τους µήνες Ιανουάριο έως και Απρίλιο 2022, η
χρηµατοδότηση των φορέων/δοµών παροχής υπηρεσιών
φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και
ατόµων µε αναπηρία του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ.
78812/14.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης εκτελεί-
ται κανονικά για το σύνολο των ενεργοποιηµένων αξιών
τοποθέτησης, ανεξαρτήτως της µείωσης της προσέλευ-
σής τους είτε λόγω λήψης εκ µέρους της δηµόσιας αρ-
χής µέτρων υγειονοµικής προστασίας του πληθυσµού
για την καταπολέµηση ή τον περιορισµό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 είτε λόγω αδυναµίας συµµετο-
χής των βρεφών και των παιδιών στο πρόγραµµα για λό-
γους προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19. Από τη
δυνατότητα αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις δήλωσης
διακοπής συµµετοχής και λήψης των υπηρεσιών, καθώς
και ως προς την κατηγορία Κ.Δ.ΑΠ. Α.µε.Α. οι περιπτώ-
σεις παιδιών ή ατόµων µε αναπηρία, για τα οποία δεν έ-
χει τηρηθεί καθόλου η υποχρέωση της περ. 1β του άρ-
θρου 206 του ν. 4820/2021 ή δεν έχει ολοκληρωθεί ο
προβλεπόµενος κύκλος εµβολιασµού τους. Προϋπόθεση
για την εφαρµογή των προηγούµενων εδαφίων είναι η
λειτουργία των φορέων/δοµών µε το προσωπικό που α-
ναλογεί στις ενεργές αξίες τοποθέτησης («vouchers»)
για τις υπηρεσίες που προβλέπονται από την απόφαση
του πρώτου εδαφίου. 

Άρθρο 62
Θέµατα προσωρινής διοίκησης του Ταµείου 
Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης - 

Τροποποίηση άρθρου 69 ν. 4826/2021

Στο άρθρο 69 του ν. 4826/2021 (Α΄ 160) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις:
α) Στην παρ. 4 περί της Προσωρινής Διοικούσας Επι-

τροπής του Ταµείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Α-
σφάλισης, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«4. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή διενεργεί όλες
τις απαραίτητες πράξεις και προβαίνει σε όλες τις ανα-
γκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες προς τον σκοπό
της έγκαιρης έναρξης και της εύρυθµης λειτουργίας του
Ταµείου και ασκεί όλες τις αρµοδιότητες του Δ.Σ.. Με α-
πόφασή της, µπορεί να εξουσιοδοτεί συνεργάτες της
Μονάδας Υποστήριξης της παρ. 9, εξαιρουµένων των
µετακλητών, να υπογράφουν, µε εντολή της, πράξεις ή
άλλα έγγραφα της αρµοδιότητάς της.»
β) Στην παρ. 10 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ.

10 διαµορφώνεται ως εξής:
«10. Για το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο το Ταµείο

διοικείται από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και το
αργότερο µέχρι την έγκριση του πρώτου του προϋπολο-
γισµού, οι δαπάνες του βαρύνουν τον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται υπό Ειδικό Φο-
ρέα 1033 203 0000000 «Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων». Για το ίδιο χρονικό διάστηµα το Ταµείο ε-
πικουρείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.»
γ) Προστίθεται παρ. 11 ως εξής:
«11. Η Μονάδα Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικού-

σας Επιτροπής συνεχίζει µεταβατικά τη λειτουργία της
για διάστηµα έξι (6) µηνών µετά από τον διορισµό του
πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου, µετονοµαζόµενη εφε-
ξής σε Μονάδα Υποστήριξης του Διοικητικού Συµβουλί-
ου. Με τον διορισµό του Διοικητικού Συµβουλίου η θη-
τεία των ήδη υπηρετούντων στη Μονάδα Υποστήριξης
της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής παρατείνεται αυ-
τοδικαίως για το ως άνω διάστηµα. Κατά τα λοιπά εφαρ-
µόζεται η παρ. 9.»

Άρθρο 63
Θέµατα εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
επί των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης - 

Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 3029/2002 και άρθρων 33 
και 47 ν. 4680/2020

1. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α) της παρ. 2 του άρ-
θρου 8 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160), περί της εποπτείας και
του ελέγχου που ασκεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί
των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.), τρο-
ποποιείται, ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαί-
σιο των αρµοδιοτήτων της να επιβάλλει τις κυρώσεις
που προβλέπονται στις παρ. 1, 2, 3 και 5, και όχι στις
παρ. 1, 2, 4, 5 και 6, του άρθρου 94 του ν. 4099/2012 (Α΄
250) για παραβάσεις της κείµενης νοµοθεσίας γενικώς,
και όχι ειδικώς για παραβάσεις του ν. 3029/2005 ή των α-
ποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, και η
περ. α) της παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρµόδια για την
εποπτεία και έλεγχο της ορθής εφαρµογής των διατάξε-
ων της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 (Α΄ 60),
καθώς και των διατάξεων του άρθρου 22 του
ν. 3846/2010 (A΄ 66), όπως ισχύουν, ιδίως την τήρηση
των προβλεποµένων ορίων επενδύσεων την τήρηση των
κανονισµών επενδύσεων των Ταµείων Επαγγελµατικής
Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) και τον ορισµό θεµατοφύλακα ή/και
εταιρείας διαχείρισης εφόσον το T.E.A. δεν διαχειρίζε-
ται το ίδιο τις επενδύσεις του. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
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ράς στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της επιβάλλει τις κυ-
ρώσεις που προβλέπονται στις παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρ-
θρου 94 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, για παραβάσεις
της κείµενης νοµοθεσίας. Η απόφαση αυτή γνωστοποιεί-
ται ταυτόχρονα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων για τις προβλεπόµενες ενέργειες των
διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002. Με από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από τη δηµο-
σίευση του παρόντος µετά από γνώµη της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς, ρυθµίζονται θέµατα όπως, τα στοιχεία
που κατ’ ελάχιστον περιλαµβάνονται στον κανονισµό ε-
πενδύσεων των T.E.A., η αποτίµηση των περιουσιακών
στοιχείων των T.E.A., το περιεχόµενο και το χρονικό
διάστηµα υποβολής στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της παρούσας ρύθµισης.»

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72),
περί της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε
την οποία καθορίζονται οι λεπτοµέρειες που αφορούν
στον τραπεζικό λογαριασµό στον οποίο τηρούνται δια-
θέσιµα για την κάλυψη τρεχόντων λειτουργικών εξόδων
των Ιδρυµάτων Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παρο-
χών (Ι.Ε.Σ.Π.) - Τ.Ε.Α., επέρχονται οι εξής τροποποιή-
σεις: α) προστίθεται νέο πρώτο εδάφιο, β) τροποποιείται
το παλαιό πρώτο εδάφιο, ως προς το αντικείµενο της ε-
ξουσιοδότησης, και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Τα χρηµατικά διαθέσιµα των Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. φυ-
λάσσονται από θεµατοφύλακα, σύµφωνα µε την παρ. 1.
Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µετά από
γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζεται το
ύψος των χρηµατικών διαθεσίµων που προορίζονται για
την κάλυψη τρεχόντων λειτουργικών εξόδων των
Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α. και δεν φυλάσσονται από τον θεµατοφύ-
λακα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 47 του ν.
4680/2020, περί της εποπτείας και του ελέγχου που α-
σκεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί των Ι.Ε.Σ.Π. - Τ.Ε.Α.,
τροποποιείται, ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της να επιβάλλει τις κυρώ-
σεις που προβλέπονται στις παρ. 1, 2, 3 και 5, και όχι
στις παρ. 1, 2, 4, 5 και 6, του άρθρου 94 του ν. 4099/2012
(Α΄ 250) για παραβάσεις της κείµενης νοµοθεσίας γενι-
κώς, και όχι ειδικώς για παραβάσεις του ν. 4680/2020 ή
των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή
του, και η παρ. 10 διαµορφώνεται ως εξής:

«10. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των αρ-
µοδιοτήτων της, επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπο-
νται στις παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 94 του ν.
4099/2012 (Α΄ 250), όπως ισχύει, για παραβάσεις των
διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας. Η απόφαση αυτή
γνωστοποιείται ταυτόχρονα στο Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.»

Άρθρο 64
Ψηφιακή απονοµή µερίσµατος Μετοχικού Ταµείου 

Πολιτικών Υπαλλήλων - Τροποποίηση 
άρθρου 17 ν. 4670/2020

Στην παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43),
περί του ψηφιακού µετασχηµατισµού της διαδικασίας α-
πονοµής σύνταξης ΑΤΛΑΣ, επέρχονται οι εξής τροποποι-
ήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ώστε σε περί-

πτωση ασφαλισµένου του Δηµοσίου, των νοµικών προ-
σώπων δηµοσίου δικαίου, των Ενόπλων Δυνάµεων, των
Σωµάτων Ασφαλείας και των Οργανισµών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.), η συµπλήρωση του Δελτίου Ατοµικής
και Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) να αποτελεί
προϋπόθεση όχι µόνο για την οριστική παραλαβή της αί-
τησης συνταξιοδότησης και της αίτησης απονοµής εφά-
παξ παροχής και την έναρξη της επεξεργασίας τους, αλ-
λά και για την αίτηση απονοµής µερίσµατος, β) τροπο-
ποιείται το τέταρτο εδάφιο, ώστε, µετά από την οριστι-
κοποίηση του Δ.Α.Υ.Κ., να µην απαιτείται καµία επιπλέον
επιβεβαίωση των δεδοµένων από φυσικά παραστατικά ό-
χι µόνο για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης και
απόφασης εφάπαξ παροχής αλλά και για την έκδοση α-
πόφασης απονοµής µερίσµατος, γ) τροποποιείται το πέ-
µπτο εδάφιο, ώστε Δ.Α.Υ.Κ. που έχουν εκδοθεί πριν από
την 26η.11.2020 και έχουν οριστικοποιηθεί να µην απαι-
τούν καµία επιπλέον επιβεβαίωση των δεδοµένων από
φυσικά παραστατικά όχι µόνο για την έκδοση συνταξιο-
δοτικής απόφασης και απόφασης εφάπαξ παροχής αλλά
και για την έκδοση απόφασης απονοµής µερίσµατος, και
η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση ασφαλισµένου του Δηµοσίου, των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Ε-
νόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και των
Ο.Τ.Α., συµπληρώνεται το Δελτίο Ατοµικής και Υπηρε-
σιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.), το οποίο αποτελεί προϋ-
πόθεση για την οριστική παραλαβή της αίτησης συντα-
ξιοδότησης, της αίτησης απονοµής εφάπαξ παροχής,
της αίτησης απονοµής µερίσµατος και την έναρξη της ε-
πεξεργασίας του. Το Δ.Α.Υ.Κ. συµπληρώνεται ηλεκτρο-
νικά από τον αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας από την
οποία αποχωρεί ο ασφαλισµένος, ο οποίος συγκεντρώ-
νει και καταχωρεί στο Δ.Α.Υ.Κ. και τα στοιχεία προϋπη-
ρεσίας σε άλλους φορείς του Δηµοσίου. Το Δ.Α.Υ.Κ. ορι-
στικοποιείται από τον κατά περίπτωση προϊστάµενο του
αρµόδιου υπαλλήλου. Κατόπιν οριστικοποίησης του
Δ.Α.Υ.Κ., δεν απαιτείται καµία επιπλέον επιβεβαίωση
των δεδοµένων από φυσικά παραστατικά για την έκδοση
συνταξιοδοτικής απόφασης, απόφασης απονοµής µερί-
σµατος και απόφασης εφάπαξ παροχής. Δελτία Ατοµι-
κής Υπηρεσιακής Κατάστασης που έχουν εκδοθεί και
πριν από την 26η.11.2020 και έχουν οριστικοποιηθεί από
τον κατά περίπτωση αρµόδιο προϊστάµενο του υπαλλή-
λου δεν απαιτούν καµία επιπλέον επιβεβαίωση των δε-
δοµένων από φυσικά παραστατικά για την έκδοση συ-
νταξιοδοτικής απόφασης, απόφασης απονοµής µερίσµα-
τος και απόφασης εφάπαξ παροχής. Σε περίπτωση που
ασφαλισµένος διαθέτει χρόνο ασφάλισης που δεν έχει
συµπεριληφθεί σε Δ.Α.Υ.Κ. εκδοθέν πριν τις 26.11.2020
συνυποβάλλει κατά την αίτηση συνταξιοδότησης οποιο-
δήποτε έγγραφο στοιχείο της παρ. 3 του άρθρου 1 του
π.δ. 102/2004 (Α΄ 70).»

Άρθρο 65
Ενίσχυση υποχρεώσεων φορέων κοινωνικής 

προστασίας - Τροποποίηση άρθρων 7 
και 54 ν. 4837/2021

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 4837/2021 (Α΄ 178), περί των κωλυµάτων απασχόλη-
σης προσωπικού σε Φορείς Παιδικής Προστασίας, επέρ-
χονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. α) οι
λέξεις «εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οι-
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κονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής» αντικα-
θίσταται από τις λέξεις «εγκλήµατα που προβλέπονται
στο 19ο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώ-
δικα», β) στην περ. δ) η λέξη «εµπορία» αντικαθίσταται
από τη λέξη «διακίνηση», γ) προστίθεται περ. ε) και η
παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Απαγορεύεται η πρόσληψη ή η έναρξη απασχόλη-
σης σε Φορείς Παιδικής Προστασίας, δηµοσίου και ιδιω-
τικού δικαίου, προσώπου που έχει καταδικασθεί αµετά-
κλητα για: α) εγκλήµατα που προβλέπονται στο 19ο κε-
φάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα και τα
εγκλήµατα σχετικά µε την οικογένεια των άρθρων 360
και 360Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), β)
εγκλήµατα του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) για την αντιµετώ-
πιση της ενδοοικογενειακής βίας, γ) εµπορία ανθρώπων
σύµφωνα µε το άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα και τον
ν. 4251/2014 (Α΄ 80), δ) διακίνηση ναρκωτικών σύµφωνα
µε τον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), ε) τα εγκλήµατα των άρ-
θρων 187, 187A, 187B, 299, 306, 308 έως 312 και 324
του Ποινικού Κώδικα. Ειδικότερες διατάξεις που ήδη ι-
σχύουν διατηρούνται σε ισχύ. Η απαγόρευση του πρώ-
του εδαφίου εκτείνεται και στις περιπτώσεις που, κατά
τον χρόνο της πρόσληψης ή της έναρξης απασχόλησης,
εκκρεµεί ποινική δίωξη ή βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τε-
λεσίδικη καταδικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει κατα-
στεί αµετάκλητη.» 

2. Η υπεύθυνη δήλωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3
του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 ως προς τα αδικήµατα
της περ. ε) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του ίδιου άρ-
θρου, προσκοµίζεται από το προσωπικό της παρ. 4 του
άρθρου 7 του ίδιου νόµου εντός τριών (3) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Αν η προθεσµία του προη-
γούµενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, εφαρµόζεται η
παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021.

3. Εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της
παρ. 2, διενεργείται και ο έλεγχος από την αδειοδοτού-
σα αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.
4837/2021, ως προς την πλήρωση της προϋπόθεσης της
περ. ε) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 4837/2021, και υποβάλλεται η σχετική υπεύθυνη δή-
λωση από τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 8
του ν. 4837/2021.

4. Ο έλεγχος της αρνητικής προϋπόθεσης της περ. ε)
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
4837/2021, σύµφωνα µε την παρ. 4 του ίδιου άρθρου και
την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4837/2021, σε συνδυασµό
µε τις παρ. 2 και 3 του παρόντος, καταλαµβάνει και το
προσωπικό που απασχολείται κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος και προσελήφθη µετά την έναρξη ισχύος
του ν. 4837/2021, καθώς και τα πρόσωπα που απέκτησαν
τις ιδιότητες του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρ-
θρου 8 του ν. 4837/2021, µετά την έναρξη ισχύος του. 

5. Στο άρθρο 54 του ν. 4837/2021, περί των υποχρεώ-
σεων των φορέων κοινωνικής πρόνοιας που παρέχουν υ-
πηρεσίες σε ενήλικα άτοµα µε αναπηρία, ηλικιωµένους
και χρονίως πάσχοντες, επέρχονται οι εξής τροποποιή-
σεις: α) προβλέπεται και στους φορείς αυτούς κοινωνι-
κής πρόνοιας η εφαρµογή του άρθρου 4, περί της υπο-
χρέωσης αναφοράς στις αρµόδιες αρχές περιστατικών
κακοποίησης ανηλίκων, του άρθρου 5, περί του ορισµού
Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων, πλην του δευτέρου ε-
δαφίου της παρ. 2, του άρθρου 6, περί της έννοµης προ-

στασίας που περιβάλλει τον Υπεύθυνο Προστασίας Ανη-
λίκων και του άρθρου 10, περί της ενίσχυσης των δεξιο-
τήτων του προσωπικού, του ίδιου νόµου, προβλέπεται δε
ότι η εφαρµογή αυτή είναι αναλογική, β) προστίθενται
παρ. 2 και 3 και το άρθρο 54 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 54
Υποχρεώσεις φορέων κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίοι
παρέχουν υπηρεσίες σε ενήλικα άτοµα µε αναπηρία, 

ηλικιωµένους και χρονίως πάσχοντες

1. Τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 10 και 11 εφαρµόζονται ανα-
λόγως, εκτός από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρ-
θρου 5, στους ακόλουθους φορείς και δοµές:
α) Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης του άρ-

θρου 10 του ν. 2072/1992 (Α΄ 125).
β) Στέγες Υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε ανα-

πηρία του άρθρου 30 του ν. 2072/1992.
γ) Στέγες Αυτόνοµης Διαβίωσης Ατόµων µε Ειδικές Α-

νάγκες της υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996 (Β΄ 825) α-
πόφασης του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄
825).
δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων της παρ. 5 του

άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213).
ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ.

629/1974 (Α΄ 271).
στ) Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν.

4109/2013 (Α΄ 16).
ζ) Ιδρύµατα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρ-

θρου 28 του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας της υ-
πό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 κοινής απόφασης
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας
(Β΄ 4898).
η) Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονι-

σµού Παροχών Υγείας της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.
80157/2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Υγείας.
θ) Ειδικά ιδρύµατα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α΄

2).
ι) Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων της υπό

στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 απόφασης του Υφυ-
πουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1397) και
ια) σε κάθε φορέα κοινωνικής πρόνοιας δηµοσίου και ι-

διωτικού δικαίου, ο οποίος παρέχει οργανωµένες υπηρε-
σίες κοινωνικής φροντίδας, κλειστής ή ανοιχτής περί-
θαλψης σε ενηλίκους µε αναπηρία, σε ηλικιωµένους και
σε χρονίως πάσχοντες. 

2. Κατά την ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων που α-
ναφέρονται στην παρ. 1, ως «κακοποίηση ανηλίκου» νο-
είται η «κακοποίηση ωφελουµένου» και ως «Υπεύθυνος
Προστασίας Ανηλίκων» ο «Υπεύθυνος Προστασίας Ωφε-
λουµένων». Ειδικότερα: 
α. Ως «κακοποίηση ωφελουµένου» νοούνται όλες οι

µορφές σωµατικής ή συναισθηµατικής κακής µεταχείρι-
σης, σεξουαλικής κακοποίησης, παραµέλησης, διάκρι-
σης, αµελούς θεραπευτικής πρόληψης ή αντιµετώπισης,
εκµετάλλευσης για εµπορικούς ή άλλους σκοπούς και εν
γένει κάθε υλική πράξη, ενέργεια ή παράλειψη που έχει
ως αποτέλεσµα να µην εξασφαλίζεται ανεκτό και σύµ-
φωνο µε τις ειδικότερες ανάγκες του κάθε ωφελούµε-
νου επίπεδο περίθαλψης.
β. Ως «Υπεύθυνος Προστασίας Ωφελουµένων» νοεί-
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ται, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 5,το φυσικό
πρόσωπο που ορίζεται σε κάθε φορέα από τους παρατι-
θέµενους στην παρ. 1, το οποίο αναλαµβάνει τη συγκέ-
ντρωση και καταγραφή των αναφορών περιστατικών κα-
κοποίησης, τη διαβίβασή τους στον αρµόδιο Εισαγγελέα
ή στην πλησιέστερη αστυνοµική αρχή ή δυνητικά στις
Κοινωνικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, καθώς και
τη χωρίς χρονοτριβή παράλληλη ενηµέρωση της διοίκη-
σης του φορέα. Με τον ορισµό του, ο Υπεύθυνος Προ-
στασίας Ωφελουµένων ενηµερώνει επαρκώς και αµελ-
λητί όλους τους ωφελούµενους που διαµένουν στον φο-
ρέα σχετικά µε τα στοιχεία του και τα κανάλια επικοινω-
νίας µαζί του.

3. Η απαγόρευση της παρ. 1 του άρθρου 7, περί των
κωλυµάτων απασχόλησης προσωπικού σε φορείς παιδι-
κής προστασίας, επεκτείνεται, κατά την ανάλογη εφαρ-
µογή της στους φορείς και τις δοµές της παρ. 1, και στα
εγκλήµατα των άρθρων 300 (ανθρωποκτονία κατ’ απαί-
τηση) και 301 (συµµετοχή σε αυτοκτονία) του Ποινικού
Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄95).» 

6. Στους φορείς και τις δοµές της παρ. 1 του άρθρου
54 του ν. 4837/2021, η υπεύθυνη δήλωση της αναλόγως
εφαρµοζόµενης παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021
ως προς τα αδικήµατα της περ. ε) του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 7, καθώς και ως προς τα αδικήµα-
τα της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4837/2021, προσκοµί-
ζεται από το προσωπικό της παρ. 4 του άρθρου 7 του
ν. 4837/2021 εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος. Αν η προθεσµία του προηγούµενου
εδαφίου παρέλθει άπρακτη, εφαρµόζεται η παρ. 5 του
άρθρου 7 του ν. 4837/2021. 

7. Εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της
παρ. 6, διενεργείται στους φορείς και τις δοµές της παρ.
1 του άρθρου 54 του ν. 4837/2021 και ο έλεγχος, σύµ-
φωνα µε την παρ. 2 του αναλόγως εφαρµοζόµενου άρ-
θρου 8 του ν. 4837/2021, από την αδειοδοτούσα αρχή ως
προς την πλήρωση της προϋπόθεσης της περ. ε) του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 και της παρ. 3
του άρθρου 54 του ν. 4837/2021, και υποβάλλεται η σχε-
τική υπεύθυνη δήλωση από τα φυσικά πρόσωπα της παρ.
1 του άρθρου 8 του ν. 4837/2021. 

8. Ο έλεγχος της αρνητικής προϋπόθεσης της αναλό-
γως εφαρµοζόµενης περ. ε) του πρώτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 7 και της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν.
4837/2021 στους φορείς και τις δοµές της παρ. 1 του ίδι-
ου άρθρου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 7 και την
παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4837/2021, σε συνδυασµό µε
τις παρ. 6 και 7 του παρόντος άρθρου, καταλαµβάνει και
το προσωπικό που απασχολείται κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος και προσελήφθη µετά την έναρξη ισχύος
του ν. 4837/2021, καθώς και τα πρόσωπα που απέκτησαν
τις ιδιότητες του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρ-
θρου 8 του ν. 4837/2021 µετά την έναρξη ισχύος του.

9. Η απόφαση ορισµού Υπευθύνου Προστασίας Ωφε-
λουµένων στους φορείς και τις δοµές του άρθρου 54 του
ν. 4837/2021 κοινοποιείται στην αρµόδια Διεύθυνση Κοι-
νωνικής Μέριµνας ή, κατά περίπτωση, στο Τµήµα Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δηµόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριµνας της οικείας Περιφέρειας ή Πε-
ριφερειακής Ενότητας εντός δύο (2) µηνών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 66
Ένταξη δηµοτικών παιδικών, βρεφικών 

και βρεφονηπιακών σταθµών στους Φορείς Παιδικής
Προστασίας του άρθρου 3 του ν. 4837/2021 - 
Τροποποίηση της υποπερ. δβ) της περ. δ) 

του άρθρου 3 ν. 4837/2021

1. Στους Φορείς Παιδικής Προστασίας της υποπερ. δβ)
της περ. δ) του άρθρου 3 του ν. 4837/2021 (Α΄ 178) προ-
στίθενται οι παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθ-
µοί των δήµων και των νοµικών τους προσώπων και η υ-
ποπερ. δβ) διαµορφώνεται ως εξής:

«δβ) Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και
Διαπαιδαγώγησης, και ειδικότερα παιδικών, βρεφικών,
βρεφονηπιακών σταθµών, σταθµών ολοκληρωµένης
φροντίδας και Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νη-
πίων, καθώς και παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών
σταθµών που συστήνονται και λειτουργούν από δήµους
ή νοµικά πρόσωπα αυτών.»

2. Η απόφαση ορισµού Υπευθύνου Προστασίας Ανηλί-
κων των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθ-
µών που συστήνονται και λειτουργούν από δήµους ή νο-
µικά πρόσωπα αυτών της υποπερ. δβ) της περ. δ) του άρ-
θρου 3 του ν. 4837/2021 κοινοποιείται µε ευθύνη του οι-
κείου Δηµάρχου στην αρµόδια Διεύθυνση Κοινωνικής
Μέριµνας ή, κατά περίπτωση, στο Τµήµα Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης των Διευθύνσεων Δηµόσιας Υγείας και Κοι-
νωνικής Μέριµνας της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερει-
ακής Ενότητας εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος.

Άρθρο 67
Όροι λειτουργίας φορέων κοινωνικής προστασίας
και σχετικές κυρώσεις - Τροποποίηση παρ. 1-4 
και 7 άρθρου 1 και τροποποίηση παρ. 1-4 και 

προσθήκη παρ. 5-7 στο άρθρο 2 του ν. 2345/1995

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213),
περί της λειτουργίας δοµών που παρέχουν οργανωµέ-
νες κοινωνικές υπηρεσίες και έχουν σχέση µε την προ-
στασία του παιδιού ή ατόµων µε αναπηρία (παιδιών και ε-
νηλίκων) ή ηλικιωµένων ή ανιάτων ή χρονίως πασχόντων
ατόµων ή ασκούν παρεµφερείς δραστηριότητες και περί
των επιβαλλόµενων κυρώσεων σε περίπτωση λειτουρ-
γίας των εν λόγω δοµών χωρίς την απαιτούµενη άδεια
λειτουργίας, καταργούνται τα εδάφια δεύτερο έως πέ-
µπτο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, νοµικά πρόσω-
πα ιδιωτικού δικαίου, σωµατεία, οργανισµοί, ιδρύµατα, ε-
νώσεις προσώπων και φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης
υπαγόµενοι στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και
ιδιώτες, δεν επιτρέπεται να παρέχουν οργανωµένες κοι-
νωνικές υπηρεσίες, που έχουν σχέση µε την προστασία
του παιδιού ή ατόµων µε αναπηρία (παιδιών και ενηλί-
κων) ή ηλικιωµένων ή ανιάτων ή χρονίως πασχόντων α-
τόµων ή να ασκούν παρεµφερείς δραστηριότητες, πριν
από την έκδοση σχετικής άδειας λειτουργίας από την οι-
κεία Περιφέρεια. Η περ. 22 της παρ. 3 του άρθρου 94 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) διατηρείται σε ισχύ.»

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 2345/1995, περί των προϋποθέσεων για την ίδρυση και
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λειτουργία φορέων κοινωνικής πρόνοιας ιδιωτικού δικαί-
ου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστί-
θεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως συ-
µπράττων υπουργός στην κοινή υπουργική απόφαση, β)
οι λέξεις «µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού
Οικοδοµικού Κανονισµού και των Ειδικών Οικοδοµικών
Κανονισµών, που ισχύουν στην περιφέρεια» αντικαθί-
στανται από τις λέξεις «µε την επιφύλαξη των πολεοδο-
µικών διατάξεων», γ) διευρύνεται το αντικείµενο της νο-
µοθετικής εξουσιοδότησης µε τον καθορισµό τυχόν ειδι-
κότερων απαιτήσεων ως προς τα οικόπεδα ή τα γήπεδα
εγκατάστασής τους και του επιτρεπτού ή µη της λει-
τουργίας των φορέων κοινωνικής πρόνοιας εκτός αστι-
κού ιστού, και δ) οι λέξεις «νοµαρχιακές αυτοδιοική-
σεις» αντικαθίστανται από τη λέξη «Περιφέρειες», και η
παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, ορίζονται, µε την επιφύλαξη των πολεοδοµικών δια-
τάξεων, οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία
φορέων κοινωνικής πρόνοιας ιδιωτικού δικαίου, κατά κα-
τηγορία φορέων, ως προς τα εξυπηρετούµενα πρόσωπα
και το περιεχόµενο των παρεχόµενων προς αυτά υπηρε-
σιών και ευκολιών, τους απαιτούµενους γενικά χώρους
και τα θέµατα της κατάλληλης διαρρύθµισης των κτι-
ρίων, ως και ειδικότερα τα της επιφανείας των χώρων ε-
γκαταστάσεων υγιεινής, µηχανολογικών, ηλεκτρολογι-
κών, ψυχαγωγίας, απασχόλησης και λοιπών βοηθητικών
(εστιάσεως, µαγειρείων, πλυντηρίων κ.λπ.) κοινόχρη-
στων και ακάλυπτων χώρων, το επιτρεπτό ή µη της λει-
τουργίας τους εκτός αστικού ιστού και οι τυχόν ειδικότε-
ρες απαιτήσεις ως προς τα οικόπεδα ή τα γήπεδα εγκα-
τάστασής τους, τον εξοπλισµό και τη στελέχωσή τους
τόσο καθόσον αφορά τον αναγκαίο αριθµό προσώπων ό-
σο και τα απαιτούµενα ειδικότερα προσόντα (τίτλους
σπουδών, ειδικότητας, εµπειρίας κ.λπ.). Με τις ίδιες απο-
φάσεις ορίζονται οι υπεύθυνοι για τη σύµφωνα µε τον
νόµο λειτουργία, ο τρόπος άσκησης της εποπτείας και
της επιστηµονικής αξιολόγησης του έργου τους από τις
υπηρεσίες του Υπουργείου και τις οικείες Περιφέρειες,
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτο-
µέρεια. Μέχρι την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων ε-
ξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που ίσχυαν πριν α-
πό τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.»

3. Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρ-
θρου 1 του ν. 2345/1995, περί της σύστασης και λειτουρ-
γίας πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων επιτροπών που
αποφαίνονται για την καταλληλότητα των χώρων και τις
άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λήψη άδει-
ας λειτουργίας, επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις και
επικαιροποιούνται οι αναφορές των αρµοδίων οργάνων,
και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής: 

«3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δηµοσιεύ-
ονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα
της συστάσεως και λειτουργίας πρωτοβάθµιων και δευ-
τεροβάθµιων επιτροπών που αποφαίνονται για την κα-
ταλληλότητα των χώρων και τις άλλες προϋποθέσεις
που απαιτούνται για τη λήψη άδειας λειτουργίας κατά
τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Μέχρι την έκδοση των ως άνω αποφάσεων ισχύουν οι

υπάρχουσες διατάξεις. Όπου στις ισχύουσες κατά την
έκδοση του παρόντος νόµου διατάξεις προβλέπεται κρί-

ση ή γνωµοδότηση επιτροπής, οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν εφεξής να προσφεύγουν σε δευτεροβάθµια επι-
τροπή που συστήνεται σε κάθε περιφερειακή ενότητα µε
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και αποτελείται α-
πό τους προϊσταµένους των τεχνικών υπηρεσιών, των υ-
πηρεσιών υγιεινής και των υπηρεσιών πρόνοιας της πε-
ριφέρειας και ανά έναν εκπρόσωπο του οικείου δικηγορι-
κού συλλόγου και τεχνικού επιµελητηρίου.
Η προσφυγή ασκείται µέσα σε προθεσµία δέκα (10) η-

µερών από την κοινοποίηση ή µε άλλον τρόπο γνώση
της προσβαλλόµενης πράξης. Με την ίδια απόφαση ορί-
ζονται ο πρόεδρος της επιτροπής και τα αναπληρωµατι-
κά της µέλη και καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία
για τη λειτουργία των επιτροπών αυτών.»

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του
ν. 2345/1995, περί του ορισµού σε κάθε περιφερειακή ε-
νότητα, µε απόφαση του Περιφερειάρχη, ενός τουλάχι-
στον κοινωνικού λειτουργού ή κοινωνικού επιστήµονα
ως κοινωνικού συµβούλου, πριν από τη λέξη «Περιφερει-
άρχη» προστίθεται η λέξη «οικείου», και η παρ. 4 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«4. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζεται
σε κάθε περιφερειακή ενότητα ένας (1) τουλάχιστον κοι-
νωνικός λειτουργός ή άλλος κοινωνικός επιστήµονας
που υπηρετεί σε αυτή, ως κοινωνικός σύµβουλος. Σε πε-
ρίπτωση υποστελέχωσης της περιφέρειας από υπαλλή-
λους σχετικών ειδικοτήτων και για την αποτελεσµατική
λειτουργία του θεσµού, δύναται να ορίζεται ως κοινωνι-
κός σύµβουλος και υπάλληλος των ανωτέρω ειδικοτή-
των που υπηρετεί σε δήµους ή νοµικά πρόσωπα αυτών,
σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Δηµο-
σίου, που εδρεύουν στην οικεία περιφερειακή ενότητα.

Ο κοινωνικός σύµβουλος ασκεί επίβλεψη και συνεχή
παρακολούθηση των υπηρεσιών που παρέχονται από
τους φορείς της παρ. 1 του παρόντος και του άρθρου 3
ως προς την ποιότητα και την επάρκεια αυτών, καθώς και
ως προς την τήρηση των ειδικότερων υποχρεώσεων των
ως άνω φορέων που πηγάζουν από την κείµενη νοµοθε-
σία.
Ο κοινωνικός σύµβουλος πραγµατοποιεί αυτοψίες

στους χώρους των φορέων που υπάγονται στον έλεγχό
του, ανεξάρτητα από το εάν οι εν λόγω φορείς εποπτεύ-
ονται από τις οικείες περιφερειακές ενότητες ή υπάγο-
νται στον έλεγχό του βάσει του π.δ. 99/2017 (Α΄ 141),
κατ’ ελάχιστο µία φορά το εξάµηνο, συντάσσοντας ακο-
λούθως σχετική έκθεση αξιολόγησης για την οργάνωση
και λειτουργία κάθε φορέα και για την εν γένει ποιότητα
των παρεχόµενων υπηρεσιών, προβαίνοντας σε συστά-
σεις και υποδεικνύοντας συγκεκριµένες ενέργειες και
λήψη µέτρων, όπου απαιτείται. Αν κρίνεται σκόπιµο, οι
αυτοψίες γίνονται συχνότερα και όσες φορές απαιτείται
για την άµεση επαφή και παρακολούθηση των υπηρε-
σιών που παρέχονται από τον φορέα. Αυτοψίες πραγµα-
τοποιούνται και µετά από αίτηµα του Υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συντάσσεται σχετι-
κή έκθεση. Οι εκθέσεις υποβάλλονται, κατά περίπτωση
στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας περιφερειακής ενό-
τητας, µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στον φορέα, στην α-
δειοδοτούσα αρχή, στην αρµόδια διεύθυνση του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στην υ-
πηρεσία που ασκεί την εποπτεία στους Οργανισµούς Το-
πικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για την περίπτωση των φο-
ρέων που συστήνονται και λειτουργούν από δήµους ή
νοµικά πρόσωπα αυτών.
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Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, ο κοινωνικός
σύµβουλος έχει δικαίωµα πρόσβασης στα αρχεία των
φορέων, τους οποίους επιβλέπει σύµφωνα µε την παρ. 2,
καθώς και στους φακέλους των ωφελούµενων φυσικών
προσώπων.
Οι ελεγχόµενοι φορείς υποχρεούνται να εφαρµόζουν

τις συστάσεις του κοινωνικού συµβούλου και να λαµβά-
νουν όλα τα απαραίτητα µέτρα συµµόρφωσης προς τις
υποδείξεις των εκθέσεων αξιολόγησης. Η συµµόρφωση
ή µη των φορέων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο προη-
γούµενο εδάφιο λαµβάνεται υπόψη κατά τις διαδικασίες
αδειοδότησης, πιστοποίησης, καθώς και επιχορήγησής
τους από πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων.
Για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτή-

των του κοινωνικού συµβούλου, προβλέπεται η παροχή
ειδικής ενιαίας επιµόρφωσης στους επαγγελµατίες που
αναλαµβάνουν τον ρόλο αυτόν, υπό τον συντονισµό του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Κάθε ειδικό, τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέµα για την ε-

φαρµογή της παρούσας καθορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Εσωτερικών.»

5. Στην παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995, περί της
µεταβατικής ρύθµισης για τις τροποποιήσεις των αδειών
λειτουργίας ή των επεκτάσεων των κτιριακών υποδο-
µών, επικαιροποιούνται τα αρµόδια όργανα, και η παρ. 7
διαµορφώνεται ως εξής:

«7. Για τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ.
1 που λειτουργούν κατά την ψήφιση του παρόντος νό-
µου, µέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων της
παρ. 2, οι τροποποιήσεις των αδειών λειτουργίας τους ή
οι επεκτάσεις των κτιριακών τους υποδοµών γίνονται µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν όταν εκδό-
θηκε η αρχική άδεια λειτουργίας τους ή σε κάθε άλλη
περίπτωση ύστερα από έγκριση σκοπιµότητας του αρµο-
δίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.»

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2345/1995, περί της
µεταβατικής ρύθµισης για τη λήψη άδειας λειτουργίας α-
πό τους φορείς που παρέχουν οργανωµένες κοινωνικές
υπηρεσίες και στερούνται της απαιτούµενης άδειας, κα-
ταργούνται τα εδάφια τρίτο έως έκτο, και η παρ. 1 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«1. Στους φορείς και τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρ-
θρου 1 του παρόντος, που παρέχουν οργανωµένες κοι-
νωνικές υπηρεσίες κατά τη δηµοσίευση του νόµου τού-
του χωρίς την προβλεπόµενη άδεια λειτουργίας, τάσσε-
ται προθεσµία έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευσή του για
να προβούν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για
τη λήψη της άδειας αυτής.
Η ανωτέρω προθεσµία δύναται να παρατείνεται, µετά

από αίτηση των ενδιαφεροµένων, µέχρι ένα (1) έτος συ-
νολικά, εάν υπάρχει ανάγκη προσαρµογής της κτιριακής
υποδοµής στις απαιτούµενες προδιαγραφές και µόνο για
το λόγο αυτόν.»

7. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2345/1995, περί της
οικονοµικής ενίσχυσης των οργανωµένων κοινωνικών υ-
πηρεσιών, οι οποίες παρέχονται από φορέα που δεν έχει
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, προκειµένου να αντεπεξέλθει
στις δαπάνες προσαρµογής της κτιριακής υποδοµής και
εξοπλισµού του, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α)

στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «ατόµων µε ειδικές ανά-
γκες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ατόµων µε ανα-
πηρία», όπως και οι λέξεις «οικεία νοµαρχιακή αυτοδιοί-
κηση» αντικαθίστανται από τις λέξεις «οικεία Περιφέ-
ρεια», β) στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις «νοµαρχιακό
συµβούλιο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «περιφερεια-
κό συµβούλιο» και γ) στο τρίτο εδάφιο οι λέξεις «νοµαρ-
χιακής αυτοδιοίκησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«Περιφέρειας», και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Αν οι οργανωµένες κοινωνικές υπηρεσίες παρέχο-
νται από φορέα που δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα,
(αναγνωρισµένα φιλανθρωπικά σωµατεία, εκκλησιαστι-
κά ιδρύµατα, σύλλογοι γονέων ή ατόµων µε αναπηρία
και γενικότερα φορείς κοινωνικού χαρακτήρα), εφόσον
ο φορέας αυτός δεν έχει τις δυνατότητες να ανταπεξέλ-
θει στις δαπάνες προσαρµογής της κτιριακής υποδοµής
και εξοπλισµού στις προϋποθέσεις που ορίζονται µε τις
ήδη ισχύουσες διατάξεις ή θα ορισθούν µε τις υπουργι-
κές αποφάσεις του άρθρου 1 παρ. 2 του παρόντος νό-
µου, οφείλει να το γνωστοποιήσει µέσα σε έξι (6) µήνες
από τη δηµοσίευση του νόµου τούτου ή την έκδοση των
ως άνω αποφάσεων στην οικεία Περιφέρεια και να θέσει
υπόψη της τα περιουσιακά στοιχεία του, καθώς και τις
δαπάνες που απαιτούνται για την προσαρµογή του σε ό-
σα ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία ή την προανα-
φερόµενη απόφαση.
Το οικείο περιφερειακό συµβούλιο αποφασίζει αιτιολο-

γηµένα, κρίνοντας το µέγεθος των ελλείψεων, το είδος
και το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών και την α-
ναγκαιότητά τους για την κάλυψη των ευρύτερων ανα-
γκών του νοµού, είτε για την οικονοµική ενίσχυση του
φορέα είτε για την άµεση ή τη σταδιακή απαγόρευση της
παροχής των υπηρεσιών, αφού ληφθεί υπόψη και η δυ-
νατότητα τοποθέτησης των εξυπηρετούµενων ατόµων
σε άλλους φορείς.
Η ανωτέρω οικονοµική ενίσχυση του φορέα µπορεί να

παρασχεθεί είτε από τον προϋπολογισµό, τακτικό και δη-
µοσίων επενδύσεων, της Περιφέρειας είτε, σε περίπτω-
ση αδυναµίας της, από τον αντίστοιχο προϋπολογισµό
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
µε κοινή, στην περίπτωση αυτή, απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.»

8. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2345/1995, περί της
λειτουργίας των δοµών που παρέχουν οργανωµένες κοι-
νωνικές υπηρεσίες κατά παράβαση των προϋποθέσεων,
µε βάση τις οποίες τους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια
λειτουργίας, αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Εάν διαπιστωθεί λειτουργία των φορέων της παρ.
1 του άρθρου 1, χωρίς την προβλεπόµενη άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας, εκδίδεται απόφαση διακοπής της λει-
τουργίας τους από τον αρµόδιο Περιφερειάρχη, που ε-
κτελείται αµελλητί από την οικεία αστυνοµική αρχή. Σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης προς την απόφαση διακο-
πής της λειτουργίας, οι υπεύθυνοι τιµωρούνται µε φυλά-
κιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Στον φορέα ή ιδιώτη
που ασκεί τις δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 1
χωρίς άδεια, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους εξήντα χιλιά-
δων (60.000) ευρώ από τον αρµόδιο Περιφερειάρχη, που
εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµο-
σίων εσόδων.»

9. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2345/1995, περί της ε-
πιβολής πρόσθετης κύρωσης διοικητικού προστίµου
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στους φορείς ή στους ιδιώτες που παρέχουν οργανωµέ-
νη περίθαλψη κατά παράβαση των προϋποθέσεων και
χωρίς να εξασφαλίζουν ανεκτό επίπεδο περίθαλψης και
µεταχείρισης των περιθαλπόµενων προσώπων, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Εάν διαπιστωθεί λειτουργία των φορέων της παρ.
1 του άρθρου 1 κατά παράβαση των κανόνων που διέ-
πουν τη λειτουργία τους και των προϋποθέσεων, µε βά-
ση τις οποίες τους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια ίδρυ-
σης και λειτουργίας, τάσσεται από τον αρµόδιο Περιφε-
ρειάρχη προθεσµία για συµµόρφωση εντός τριών (3) µη-
νών από τη διαπίστωση της παράβασης και παράλληλα
επιβάλλεται, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης,
πρόστιµο ύψους πεντακοσίων (500) έως εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ, εισπραττόµενο κατά τις διατάξεις περί
εισπράξεως δηµοσίων εσόδων.
Αν η ανωτέρω προθεσµία συµµόρφωσης παρέλθει ά-

πρακτη ή αν, µετά τη συµµόρφωση, διαπιστωθεί η ίδια
παράβαση εντός τριών (3) ετών από την αρχικώς διαπι-
στωθείσα, επιβάλλεται νέο πρόστιµο, διπλάσιο του αρχι-
κώς επιβληθέντος, εισπραττόµενο κατά τις διατάξεις πε-
ρί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων.»

10. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2345/1995,
προστίθενται παρ. 5, 6 και 7 ως εξής:

«5. Αν από τις διαπιστούµενες σύµφωνα µε την παρ. 4
παραβάσεις προκύπτει ότι από υπαιτιότητα των υπευθύ-
νων ιδιωτικού φορέα της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν εξα-
σφαλίζεται ανεκτό επίπεδο περίθαλψης και µεταχείρι-
σης των ωφελουµένων είναι δυνατόν, πλέον της επιβο-
λής προστίµου, να αποφασίζεται η διακοπή της λειτουρ-
γίας του φορέα µε την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του και παράλληλα παραπέµπονται τα σχε-
τικά στοιχεία στον αρµόδιο εισαγγελέα για την εξέταση
των ενδεχόµενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.
Την ανακλητική απόφαση του προηγούµενου εδαφίου
δύναται να εκδίδει και το αρµόδιο όργανο του Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Yποθέσεων. 

6. Όταν οι διαπιστώσεις της παρ. 5 αφορούν σε προ-
νοιακές δοµές µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπάγο-
νται στον ιδιωτικό τοµέα, ή όταν διαπιστώνεται σοβαρή
παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού τους, η ο-
ποία υποβαθµίζει σηµαντικά την εύρυθµη λειτουργία
τους, το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται µε απόφασή του να α-
ντικαθιστά προσωρινά τα όργανα της Διοίκησής τους,
τάσσοντας στην προσωρινή Διοίκηση συγκεκριµένα κα-
θήκοντα και προθεσµία για την εκλογή νέας Διοίκησης.
Η προθεσµία για την εκλογή της νέας Διοίκησης δεν δύ-
ναται να υπερβαίνει το ένα (1) έτος από τον ορισµό της
προσωρινής Διοίκησης. 

7. Με τις αποφάσεις της παρ. 2 του άρθρου 1, δύναται
επιπλέον να καθορίζονται, ανά κατηγορία φορέων και
για κάθε ειδικότερη παράβαση, το ακριβές ύψος του επι-
βαλλόµενου προστίµου, εντός του πλαισίου επιµέτρη-
σης της παρ. 4, µε κριτήριο τη βαρύτητα και τη συχνότη-
τα κάθε παράβασης, η αρµόδια υπηρεσία για τη βεβαίω-
σή του, η προθεσµία καταβολής του και ο δικαιούχος,
στον οποίο αποδίδεται µετά από την είσπραξή του. Από
τις διατάξεις του  άρθρου 1 και του παρόντος άρθρου ε-
ξαιρούνται τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλί-
κων (ΚΦΑΑ) της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4636/2019
(Α΄ 169), τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Με-
τανάστευσης και Ασύλου.»

11. Ειδικά ως προς τις µονάδες παιδικής προστασίας ι-
διωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην υ-
πουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 2345/1995 δύναται να προβλέπονται µεταβατικές δια-
τάξεις για τις εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, αιτήσεις αδειοδότησης, καθώς και για τη συνέχι-
ση της λειτουργίας των υφιστάµενων, κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, µονάδων παιδικής προστασίας. Ως
υφιστάµενες νοούνται οι µονάδες παιδικής προστασίας,
για τις οποίες προκύπτει ότι έχουν προβεί, κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, στην εγγραφή ανηλίκων ω-
φελουµένων τους στο Πληροφοριακό Σύστηµα Αναδο-
χής και Υιοθεσίας της υπό στοιχεία Δ11 οικ.
13734/538/26.3.2019 απόφασης της Αναπληρώτριας Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης (Β΄ 1163).

Άρθρο 68
Ρύθµιση θεµάτων υπαγωγής στο Ταµείο Επικουρικής

Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης - Τροποποίηση 
άρθρου 6 ν. 4826/2021

1. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 4826/2021 (A΄ 160), περί της υποχρεωτικής υπαγωγής
στην ασφάλιση του Ταµείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιη-
τικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), τροποποιείται, ώστε στην α-
σφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. να υπάγονται υποχρεωτικά και όλα
τα πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 1ης.1.2004 και ε-
φεξής, και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Στην ασφάλιση του Ταµείου Επικουρικής Κεφαλαι-
οποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) υπάγονται υποχρεωτι-
κά, µε την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3, όλα τα πρόσωπα
που αναλαµβάνουν για πρώτη φορά από 1ης.1.2022 και
εφεξής ασφαλιστέα εργασία-απασχόληση ή αποκτούν
ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία υφίσταται µέχρι την
ανωτέρω ηµεροµηνία υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο
Επικουρικής Ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), καθώς και όλα
τα πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 1.1.2004 και εφε-
ξής. Για τα πρόσωπα της παρούσας η υπαγωγή στην α-
σφάλιση του Ταµείου λαµβάνει χώρα αντί της υπαγωγής
στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α..»
β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από

την έναρξη ισχύος του άρθρου 6 του ν. 4826/2021.
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4826/2021 περί της

προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α.,
προστίθεται περ. δ) ως εξής:

«δ) Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), κα-
θώς και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που υπάγονταν
στην ασφάλιση του πρ. Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Α-
σφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) δυνάµει του π.δ.
284/1992 (Α΄145).»

Άρθρο 69
Ρυθµίσεις για επιδοτήσεις Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου

28 ν. 4726/2020, παρ. 6 άρθρου 129 ν. 4808/2021 και
παρ. 5 άρθρου 196 ν. 4855/2021

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄
181), περί της θέσπισης ανοιχτού προγράµµατος του Υ-
πουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη
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δηµιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων ερ-
γασίας, προστίθεται δεύτερο, τελευταίο, εδάφιο και η
παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά µακρο-
χρόνια άνεργο, εγγεγραµµένο στη Δ.ΥΠ.Α., η νέα πρό-
σληψη επιδοτείται πέραν της παρ. 3 και µε διακόσια
(200) ευρώ επί του καθαρού µηνιαίου µισθού. Η επιδότη-
ση των διακοσίων (200) ευρώ επί του καθαρού µηνιαίου
µισθού είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του
Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ει-
δικής διάταξης, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε
βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το
Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα α-
σφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα.»

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 129 του ν. 4808/2021 (Α΄
101), περί της ένταξης στο πρόγραµµα δηµιουργίας νέ-
ων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020
των εποχικά εργαζόµενων στον τουριστικό και επισιτι-
στικό κλάδο χωρίς δικαίωµα επαναπρόσληψης, προστί-
θεται έκτο, τελευταίο, εδάφιο και η παρ. 6 διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«6. Οι εποχικά εργαζόµενοι του τουριστικού και επισι-
τιστικού κλάδου χωρίς δικαίωµα υποχρεωτικής επανα-
πρόσληψης, οι οποίοι επιδοτούνται µε βάση την περ. β΄
της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), σε
συνδυασµό µε την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985,
που θα προσληφθούν µετά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος από επιχειρήσεις-εργοδότες του τουριστικού και ε-
πισιτιστικού κλάδου, δύνανται να ενταχθούν στο ανοι-
χτό πρόγραµµα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδο-
τούµενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν.
4726/2020 (Α΄ 181), µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός (1) µή-
να και έως και έξι (6) µηνών, µε πλήρη ή µερική απασχό-
ληση.
Για την εφαρµογή του κριτηρίου της περ. β΄ της παρ. 7

του άρθρου 28 του ν. 4756/2020 η περίοδος αναφοράς
για την επιµέτρηση των θέσεων εργασίας που δηµιουρ-
γούνται και είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφι-
στάµενες θέσεις εργασίας άρχεται από την ηµεροµηνία
εκάστης πρόσληψης των εργαζοµένων της παραγράφου
αυτής.
Η νέα πρόσληψη επιδοτείται αναλογικά µε τον χρόνο

απασχόλησης, µε την κάλυψη του συνόλου των ασφαλι-
στικών εισφορών εργαζοµένου και εργοδότη και των α-
ναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επί-
δοµα αδείας και, επιπλέον, µε διακόσια (200) ευρώ επί
του καθαρού µηνιαίου µισθού. 
Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά σε µακρο-

χρόνια άνεργο, εγγεγραµµένο στη Δηµόσια Υπηρεσία Α-
πασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), δεν εφαρµόζεται η παρ. 4 του
άρθρου 28 του ν. 4726/2020.
Ειδικά για τις περιπτώσεις προσλήψεων των εργαζο-

µένων του πρώτου εδαφίου από 1.6.2021 και έως και την
έναρξη ισχύος του παρόντος, µπορούν να αιτηθούν µέ-
χρι και την 30ή.6.2021 την ένταξη των εν λόγω εργαζο-
µένων στο πρόγραµµα του άρθρου 28 του ν. 4726/2020,
µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Η επιδότηση των διακοσίων (200) ευρώ επί του καθα-

ρού µηνιαίου µισθού του τρίτου εδαφίου είναι ανεκχώρη-
τη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κα-
τά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν
δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη
προς τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει,

τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή
τα πιστωτικά ιδρύµατα.»

3. α) Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 196 του
ν. 4855/2021 (Α΄ 215), περί της θέσπισης ανοικτού προ-
γράµµατος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων για την πρώτη ένταξη στην αγορά εργασίας
νέων ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι εννέα (29) ε-
τών και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, µε την ο-
νοµασία «Πρώτο Ένσηµο», προστίθεται περ. γ) και η
παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:

«5. α) Το ποσό της επιδότησης των χιλίων διακοσίων
(1.200) ευρώ καταβάλλεται ως εξής:
αα) Ποσό εξακοσίων (600) ευρώ καταβάλλεται απευ-

θείας στον νεοπροσλαµβανόµενο νέο, επιµεριζόµενο σε
έξι (6) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, επιπλέον του µηνιαίου
µισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.
αβ) Ποσό εξακοσίων (600) ευρώ καταβάλλεται απευ-

θείας στον εργοδότη του νεοπροσλαµβανόµενου νέου,
για την κάλυψη µέρους της µισθολογικής δαπάνης.
β) Σε περίπτωση σύµβασης εργασίας µερικής απασχό-

λησης, για την καταβολή της επιδότησης της υποπαρ. β)
της παρ. 4 εφαρµόζεται αναλογικά η υποπαρ. α) της πα-
ρούσας παραγράφου.
γ) Η ανωτέρω επιδότηση είναι αφορολόγητη, ανεκχώ-

ρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν
υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά,
συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλλη-
λεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν
δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη
προς τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει,
τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή
τα πιστωτικά ιδρύµατα.»
β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από

την έναρξη ισχύος του άρθρου 196 του ν. 4855/2021.

Άρθρο 70
Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων

1. Η παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4554/2018 (A΄ 130) ι-
σχύει αντίστοιχα και για πραγµατοποιηθείσες έως τη δη-
µοσίευση του παρόντος δαπάνες συνδροµής του Υπουρ-
γείου σε προγράµµατα του Οργανισµού Οικονοµικής Συ-
νεργασίας και Ανάπτυξης, στα οποία µετέχει η χώρα, κα-
θώς και για πραγµατοποιηθείσες δαπάνες µισθωµάτων,
χρηµατοδοτικής µίσθωσης οχηµάτων και πληροφορια-
κών συστηµάτων.

2. Οι απαιτούµενες πιστώσεις για τη λειτουργία των
Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων που συστήθηκαν µε το άρθρο 2 του
π.δ. 6/2022 (Α΄ 17) βαρύνουν έως και τις 31.12.2022
τους Ειδικούς Φορείς (Ε.Φ.) στους οποίους έχουν εγκρι-
θεί οι αντίστοιχες πιστώσεις.

Άρθρο 71
Ρυθµίσεις για τη Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών 
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 

ν. 4892/2022

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του
ν. 4892/2022 (Α΄ 28) περί της στελέχωσης της Μονάδας
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Εσωτερικών Ερευνών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), τροποποιείται, ώστε
η πλήρωση των θέσεων να γίνεται µε απόσπαση ή µετά-
ταξη υπαλλήλων που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει, ι-
δίως, και όχι αποκλειστικά, σε ελεγκτικά σώµατα, αρχές
και υπηρεσίες, και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Για τη λειτουργία της Μονάδας, συνιστώνται στον
e-Ε.Φ.Κ.Α. τρεις (3) θέσεις ΠΕ Νοµικών, πέντε (5) θέσεις
ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού, δύο (2) θέσεις ΠΕ Πληρο-
φορικής, καθώς και δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραµ-
µατέων. H πλήρωση των θέσεων της Μονάδας Εσωτερι-
κών Ερευνών γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν.
4873/2021 (Α΄ 248), µε απόσπαση ή µετάταξη υπαλλή-
λων που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει ιδίως σε ελε-
γκτικά σώµατα, αρχές και υπηρεσίες, εξαιρουµένων των
υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και
της Ελληνικής Αστυνοµίας.»

Άρθρο 72
Ρυθµίσεις για το Ταµείο Μηχανικών Εργοληπτών
Δηµοσίων Έργων - Αντικατάσταση παρ. 1 και 3 
άρθρου 86, τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 87 

και άρθρου 88 ν. 4387/2016

1. Στο άρθρο 86 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), περί του Τα-
µείου Μηχανικών Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) αντι-
καθίσταται η παρ. 1, β) αντικαθίσταται η παρ. 3, και το
άρθρο 86 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 86
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

1. Συστήνεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυ-
µία Ταµείο Μηχανικών Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχει ως σκοπό αφενός την
προαγωγή των δηµοσίων έργων ιδίως µέσω της εγγυο-
δοσίας και πιστοδοσίας των υπαγόµενων και ασφαλισµέ-
νων στον τοµέα του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και
Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) του πρώην
Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων
(Ε.Τ.Α.Α.) και των προσώπων που διαθέτουν εργοληπτι-
κό ή µελετητικό πτυχίο από την αρµόδια Διεύθυνση Μη-
τρώου Δ.15 του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
ή την εκάστοτε αρµόδια αρχή, και αφετέρου τη βέλτιστη
διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του κατά τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας. Ως εγγυοδοσία νοεί-
ται ιδίως η χορήγηση εγγυητικών επιστολών στους πι-
στούχους-µέλη του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τη συµµετοχή τους
σε δηµοπρασίες εκτέλεσης έργων ή προµηθειών του Δη-
µοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του α.ν. 440/1945 (Α΄
170) και ως πιστοδοσία η προεξόφληση λογαριασµών
δηµοσίων έργων, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του
ν. 915/1979 (Α΄ 103) και το π.δ. 126/1981 (Α΄ 37). Το
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. µεταφέρονται αυτοδίκαια οι πάσης
φύσεως αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Δ΄ Εγγυοδοσίας
και Πιστοδοσίας του τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α..

3. Η οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία
του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., και των θεµάτων εγγυοδοσίας και πιστο-
δοσίας, καθώς και η άσκηση των επιµέρους δραστηριο-
τήτων και αρµοδιοτήτων του στο πλαίσιο των σκοπών

του και διαχείρισης της περιουσίας ρυθµίζονται µε το κα-
ταστατικό του. Το καταστατικό εκπονείται από τη Διοι-
κούσα Επιτροπή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και εγκρίνεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων και Εσωτερικών. Μέχρι την έγκριση του κατα-
στατικού του δεύτερου εδαφίου, η διάρθρωση των οργα-
νικών µονάδων του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ρυθµίζεται από την υπό
στοιχεία Φ.80000/οίκ.59076/15729/28.12.2016 κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης (Β΄ 4504).»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4387/2016, περί
της Διοίκησης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., τροποποιείται η περ. γ΄,
ώστε στη Διοικούσα Επιτροπή να µετέχει υπάλληλος
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
γενικώς, και όχι ειδικώς της Γενικής Γραµµατείας Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων, ή συνταξιούχος τέως υπάλληλος
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και γίνονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 1 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«1. Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. διοικείται από πενταµελή  Διοικούσα
Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
α. δύο (2) εκπροσώπους, που προτείνονται από το Τε-

χνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), µε τους αναπλη-
ρωτές τους,
β. δύο (2) εκπροσώπους που προτείνονται από τον Πα-

νελλήνιο Σύνδεσµο Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.), την
Πανελλήνια Ένωση Συνδέσµων Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.), την Πανελλήνια Ένωση Διπλωµα-
τούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.), την Πανελλήνια Ένωση Διπλωµατού-
χων Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Εργοληπτών Δηµο-
σίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.), την Πανελλήνια Οµο-
σπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δηµοσίων Υπαλλήλων Δι-
πλωµατούχων Ανώτατων Σχολών (Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.)
και το Σύνδεσµο των Ελληνικών Γραφείων Μελετών
(Σ.Ε.Γ.Μ.) από κοινού, µε τους αναπληρωτές τους,
γ. έναν (1) υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας µε Α΄ βαθµό του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή συ-
νταξιούχο τέως υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, µε τον αναπληρωτή του.»

3. Στο άρθρο 88 του ν. 4387/2016, περί των πόρων του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., προστίθενται παρ. 3 και 4 και το άρθρο δια-
µορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 88
Πόροι και Περιουσία Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

1. Πόρους του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελούν οι πρόσοδοι από
τις εν γένει δραστηριότητες Εγγυοδοσίας - Πιστοδοσίας
αρµοδιότητας της τέως Διεύθυνσης Δ΄ Εγγυοδοσίας και
Πιστοδοσίας του τέως τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.

2. Τµήµα της περιουσίας του τέως τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
µπορεί να µεταβιβαστεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατό-
πιν οικονοµικής µελέτης. Η ως άνω περιουσία περιέρχε-
ται στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από την ηµεροµηνία έναρξης της λει-
τουργίας του ως καθολικού διαδόχου του τέως τοµέα
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαι-
ώµατος υπέρ του Δηµοσίου, Οργανισµού Τοπικής Αυτο-
διοίκησης ή άλλων προσώπων. Η µεταβίβαση της παρού-
σας, εφόσον περιλαµβάνει κινητές αξίες µε δικαιώµατα
ψήφου, δεν υπάγεται στον ν. 3461/2006 (Α΄ 106).
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3. Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. δύναται να προβαίνει σε διανοµή ετή-
σιου µερίσµατος στους πιστούχους µέλη του. Οι προϋ-
ποθέσεις, η διαδικασία και οποιαδήποτε άλλη λεπτοµέ-
ρεια απαιτείται για τη διανοµή του ως άνω µερίσµατος
καθορίζεται στο καταστατικό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε..

4. Για τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του
το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. δύναται να συστήνει και να συµµετέχει σε
νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες και να συνάπτει
συµφωνίες συνεργασίας µε εθνικούς και υπερεθνικούς
φορείς και οργανισµούς.»

Άρθρο 73
Μεταβίβαση κυριότητας κατοικιών των οικισµών

«ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ι & ΙΙ» προς τον Δήµο Φυλής

1. Η κυριότητα των κατοικιών στους οικισµούς «ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ι & ΙΙ» που έχουν κατασκευασθεί από
τον τέως Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας, βρίσκονται
στα διοικητικά όρια του Δήµου Φυλής και αντιστοιχούν
στο ποσοστό που προβλέφθηκε να παρακρατηθεί για τη
στέγαση δηµοτών του τέως Δήµου Άνω Λιοσίων, σύµφω-
να µε την υπ’ αριθµ. 50502/24.6.1997 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Β΄ 529), µεταβιβάζεται µε σύµβαση που περιβάλλεται
τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου από τη Δη-
µόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προς τον Δήµο
Φυλής, µε σκοπό τη στεγαστική αποκατάσταση δηµοτών
του τέως Δήµου Άνω Λιοσίων και ήδη Δήµου Φυλής. Η
µεταβίβαση γίνεται έναντι τιµήµατος τριακοσίων τεσσά-
ρων ευρώ και σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (304,41 €)
ανά τετραγωνικό µέτρο, σύµφωνα µε τις παρακάτω ειδι-
κότερες προβλέψεις:
α) αν το ήµισυ (50%) του τιµήµατος καταβληθεί εντός

ενός (1) έτους από την υπογραφή του συµβολαιογραφι-
κού εγγράφου, το υπολειπόµενο τίµηµα διαγράφεται και
δεν οφείλεται, και
β) αν το εξήντα τοις εκατό (60%) του τιµήµατος κατα-

βληθεί εντός πέντε (5) ετών από την υπογραφή του συµ-
βολαιογραφικού εγγράφου, το υπολειπόµενο τίµηµα δια-
γράφεται και δεν οφείλεται.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης ρύθµισης ως προς

τον χρόνο καταβολής του τιµήµατος, αυτό καταβάλλεται
στο σύνολό του.

2. Αν  η σύσταση των οριζόντιων ιδιοκτησιών που αντι-
στοιχούν στις µεταβιβαζόµενες κατοικίες δεν έχει γίνει
µε προηγούµενη πράξη,  γίνεται µε το συµβολαιογραφι-
κό έγγραφο της µεταβίβασής τους της παρ. 3. Σε αυτό ε-
πισυνάπτονται υποχρεωτικά οι Πίνακες Κατανοµής Πο-
σοστών Συνιδιοκτησιών Κατοικιών και Συστάσεων Οριζο-
ντίων Ιδιοκτησιών αυτών που έχουν εγκριθεί από τον τέ-
ως Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.).

3. Η περαιτέρω διαχείριση των κατοικιών αυτών, µε
σκοπό τη στεγαστική αποκατάσταση δηµοτών του τέως
Δήµου Άνω Λιοσίων, γίνεται αποκλειστικά από τον Δήµο
Φυλής. Ο Δήµος Φυλής προβαίνει σε απογραφή καταρτί-
ζοντας πίνακα δικαιούχων, ο οποίος εγκρίνεται από το
δηµοτικό συµβούλιο. Βάσει του πίνακα του προηγούµε-
νου εδαφίου, ο Δήµος Φυλής µεταβιβάζει, µε συµβάσεις
που περιβάλλονται τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγ-
γράφου, την κυριότητα των κατοικιών στους δικαιού-
χους, σύµφωνα µε τους όρους των ιδιωτικών συµφωνη-
τικών που έχουν συναφθεί µεταξύ αυτών και του πρώην
Δήµου Άνω Λιοσίων. Οι σχετικές συµβολαιογραφικές

πράξεις καταχωρίζονται στο οικείο κτηµατολογικό γρα-
φείο. Η δαπάνη σύνταξης και καταχώρισης στο οικείο
κτηµατολογικό γραφείο των συµβολαιογραφικών πράξε-
ων του παρόντος βαρύνει τον Δήµο Φυλής.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 74
Προσωπικό υλοποίησης των κοινωνικών 
προγραµµάτων «Κοινωνική Μέριµνα Ι» 

και «Κοινωνική Μέριµνα ΙΙ»

Η παρ. 6 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212), πε-
ρί κατάταξης ή µεταφοράς των εργαζοµένων στο πλαί-
σιο του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανι-
κές µονάδες των οικείων Ο.Τ.Α., εφαρµόζεται και στο
προσωπικό µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου, που κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο των προ-
γραµµάτων «Κοινωνική Μέριµνα Ι» και «Κοινωνική Μέρι-
µνα ΙΙ». Η κατάταξη ή µεταφορά του προηγούµενου εδα-
φίου διενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου προς διορι-
σµό οργάνου, εγκρίνεται από τον Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης και δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως. Η µισθολογική δαπάνη του ως
άνω προσωπικού καλύπτεται σύµφωνα µε όσα προβλέ-
πονται στην παρ. 7 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018.

Άρθρο 75
Παράταση χρονικής διάρκειας συµβάσεων µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου  του
προσωπικού που προσελήφθη για την αντιµετώπιση

των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν µετά 
τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021

Η χρονική διάρκεια των συµβάσεων µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) των
υπαλλήλων κλάδων Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), που προσελήφθη-
σαν σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) για
την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων
και των έργων αποκατάστασης υποδοµών, µε σκοπό την
αντιµετώπιση των αναγκών που προέκυψαν µετά τις
πυρκαγιές του έτους 2021, σε φορείς που εδρεύουν ε-
ντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δύναται
να παραταθεί από τη λήξη της για χρονικό διάστηµα έως
δώδεκα (12) µηνών, µε απόφαση του αρµοδίου για τον
διορισµό οργάνου. Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των
εν λόγω συµβάσεων, περιλαµβανοµένων των παρατάσε-
ών τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρο-
νικό διάστηµα των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών κατά την
έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 164).

Άρθρο 76
Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων - Τροποποίηση 
περ. β΄, γ΄ και ε΄ παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993

1. Στην περ. β΄ της παρ. 18 του άρθρου 24 του
ν. 2130/1993 (Α΄ 62) επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:
α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλέπεται
η δυνατότητα εφαρµογής του, ανεξαρτήτως αν υφίστα-
ται αδυναµία έκδοσης από τον οικείο δήµο της βεβαίω-
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σης περί µη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
(Τ.Α.Π.) και να διευκρινισθεί περαιτέρω το ποσό της κα-
ταβαλλόµενης εγγύησης, β) το δεύτερο εδάφιο τροπο-
ποιείται, ώστε να προβλέπεται ότι ο µεταβιβάζων αποδί-
δει, µέσω κατάθεσης ή εµβάσµατος, το ποσό αυτό σε
τραπεζικό λογαριασµό του δήµου, γ) το τρίτο εδάφιο
τροποποιείται, προκειµένου να αποσαφηνισθεί ο τρόπος
έκδοσης του αποδεικτικού κατάθεσης ή εµβάσµατος, δ)
το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται µε την πρόβλεψη προ-
θεσµίας πέντε (5) ηµερών προς τους δήµους, προκειµέ-
νου να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους, τους τραπεζι-
κούς λογαριασµούς, µαζί µε τις σχετικές οδηγίες για
τους ενδιαφεροµένους, και η περ. β΄ διαµορφώνεται ως
εξής:

«β. Εναλλακτικά, αν το επιθυµεί ο µεταβιβάζων, ανε-
ξαρτήτως αν υφίσταται αδυναµία έκδοσης της βεβαίω-
σης της περ. α), έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον
οικείο δήµο, ως εγγύηση µέχρι την εκκαθάριση της οφει-
λής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις
(3‰) επί του τιµήµατος της πώλησης ή της αντικειµενι-
κής αξίας του ακινήτου σε κάθε άλλη περίπτωση µεταβί-
βασης. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον µεταβιβάζοντα
µέσω κατάθεσης ή εµβάσµατος σε τραπεζικό λογαρια-
σµό του δήµου. Το αποδεικτικό κατάθεσης ή εµβάσµατος
του ποσού του πρώτου εδαφίου, το οποίο εκδίδεται από
την τράπεζα ή το σύστηµα ηλεκτρονικής τραπεζικής, ε-
πέχει θέσης βεβαίωσης κατά την περ. α). Οι δήµοι υπο-
χρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους, τους λο-
γαριασµούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς και
σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερόµενους, εντός πέ-
ντε (5) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

2. Στην περ. γ΄ της παρ. 18 του άρθρου 24 του
ν. 2130/1993 επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές: α) το
πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλέπεται η δυ-
νατότητα εφαρµογής του, ανεξαρτήτως αν υφίσταται α-
δυναµία έκδοσης από τον οικείο δήµο της βεβαίωσης πε-
ρί µη οφειλής Τ.Α.Π. και να διευκρινισθεί περαιτέρω το
ποσό της προβλεπόµενης εγγύησης, β) το δεύτερο εδά-
φιο τροποποιείται, ώστε να προβλέπεται ότι ο αποκτών
αποδίδει, µέσω κατάθεσης ή εµβάσµατος, το ποσό αυτό
σε τραπεζικό λογαριασµό του δήµου, εκ µέρους του µε-
ταβιβάζοντος, γ) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, προκει-
µένου να αποσαφηνισθεί ο τρόπος έκδοσης του αποδει-
κτικού κατάθεσης ή εµβάσµατος, δ) το τέταρτο εδάφιο
τροποποιείται µε την πρόβλεψη προθεσµίας πέντε (5) η-
µερών προς τους δήµους, προκειµένου να αναρτήσουν
στην ιστοσελίδα τους, τους τραπεζικούς λογαριασµούς,
µαζί µε τις σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφεροµένους
και η περ. γ΄ διαµορφώνεται ως εξής:

«γ. Εναλλακτικά, αν το επιθυµεί ο αποκτών, ανεξαρτή-
τως αν υπάρχει περίπτωση αδυναµίας έκδοσης της βε-
βαίωσης της περ. α), ο αποκτών έχει τη δυνατότητα να
καταβάλει στον οικείο δήµο, ως εγγύηση µέχρι την εκκα-
θάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
τρία τοις χιλίοις (3‰) επί του τιµήµατος της πώλησης ή
της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου σε κάθε άλλη πε-
ρίπτωση µεταβίβασης. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον
αποκτώντα µέσω κατάθεσης ή εµβάσµατος σε τραπεζικό
λογαριασµό του δήµου εκ µέρους του µεταβιβάζοντος.
Το αποδεικτικό κατάθεσης ή εµβάσµατος του ποσού του
πρώτου εδαφίου, το οποίο εκδίδεται από την τράπεζα ή
το σύστηµα ηλεκτρονικής τραπεζικής, επέχει θέσης βε-

βαίωσης κατά την περ. α). Οι δήµοι υποχρεούνται να α-
ναρτούν στην ιστοσελίδα τους, τους λογαριασµούς κα-
τάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς και σχετικές οδη-
γίες για τους ενδιαφερόµενους, εντός πέντε (5) ηµερών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

3. Το πρώτο εδάφιο της περ. ε΄ της παρ. 18 του άρ-
θρου 24 του ν. 2130/1993 τροποποιείται, µε την πρόβλε-
ψη ότι ο µεταβιβάζων, και όχι ο συµβολαιογράφος, είναι
εκείνος που υποβάλλει σε ηλεκτρονική πλατφόρµα που
τηρεί ο δήµος τα στοιχεία του µεταβιβάζοντος, καθώς
και τα στοιχεία του µεταβιβαζόµενου ακινήτου, όπως α-
ναγράφονται στην µεταβιβαστική πράξη και µε τη δια-
γραφή της πρόβλεψης περί παρακράτησης του οφειλό-
µενου ποσού που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση του ακι-
νήτου, και η περ. ε΄ διαµορφώνεται ως εξής:

«ε. Με απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών και τη σύµφωνη γνώµη του δηµάρ-
χου, µπορεί να αποφασίζεται η αναστολή της υποχρέω-
σης υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης περί µη οφειλής
Τ.Α.Π. για τη µεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύ-
σεως ακινήτων, υπό την προϋπόθεση υποβολής πριν τη
σύνταξη του συµβολαίου, σε ηλεκτρονική πλατφόρµα
που τηρεί ο δήµος, από τον µεταβιβάζοντα των στοιχεί-
ων αυτού και του µεταβιβαζόµενου ακινήτου, όπως αυτά
θα αναγράφονται στη µεταβιβαστική πράξη, ώστε να ε-
λέγχονται και να βεβαιώνονται τυχόν οφειλές βάσει του
Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄
356). Η ως άνω απόφαση επέχει θέση βεβαίωσης κατά
την περ. α) του παρόντος.»

Άρθρο 77
Παράταση συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού

Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρό-
νου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, το οποίο προ-
σλήφθηκε για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών ανα-
γκών για την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία Μουσείων
και Αρχαιολογικών Χώρων αρµοδιότητας των Περιφερει-
ακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, οι οποίες
λήγουν την 30ή.4.2022, δύνανται να παραταθούν έως
την 31η.5.2022, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής διάταξης νόµου, µε απόφαση του αρµοδίου ορ-
γάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, χω-
ρίς την εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. 33/2006 πράξης υπουργικού
συµβουλίου (Α΄ 280). Η παράταση των συµβάσεων του
πρώτου εδαφίου δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της
σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι α-
πασχολούµενοι στις θέσεις αυτές, και δεν προσµετράται
στο ανώτατο χρονικό διάστηµα των είκοσι τεσσάρων
(24) µηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του
π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). Μετά το πέρας της 31ης.5.2022
οι συµβάσεις του πρώτου εδαφίου λήγουν αυτοδικαίως
και χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Η
δυνατότητα παράτασης του πρώτου εδαφίου αφορά σε
συµβάσεις που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος.

40



Άρθρο 78
Μοριοδότηση νοσηλευτών που αποκτούν τίτλο 

νοσηλευτικής ειδικότητας - Αντικατάσταση παρ. 21 
και προσθήκη παρ. 22 στο άρθρο 58 ν. 4690/2020

1. H παρ. 21 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
περί της αναγνώρισης του χρόνου που διανύεται για τη
λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας ή εξειδίκευσης από τους
ειδικευόµενους/εξειδικευόµενους νοσηλευτές ειδικής
µοριοδότησης ως χρόνου προϋπηρεσίας και της ειδικής
µοριοδότησής του, αντικαθίσταται ως εξής:

«21. Ο προβλεπόµενος χρόνος άσκησης για τη λήψη
νοσηλευτικής ειδικότητας υπολογίζεται ως χρόνος προ-
ϋπηρεσίας και, υπό τον όρο της λήψης του αντίστοιχου
τίτλου ειδικότητας, µοριοδοτείται ως χρόνος εµπειρίας
στο αντικείµενο της θέσης, κατά παρέκκλιση της περ. β΄
της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), περί
της µοριοδότησης της εµπειρίας στο αντικείµενο της θέ-
σης, στις προκηρύξεις του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλο-
γής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), για την κάλυψη θέσεων ΠE
και TE νοσηλευτικού προσωπικού, µε είκοσι (20) µονά-
δες ανά µήνα άσκησης στην ειδικότητα. Η µοριοδότηση
του πρώτου εδαφίου, υπό τον όρο της λήψης του τίτλου
νοσηλευτικής ειδικότητας, ισχύει και για τον χρόνο πα-
ράτασης, κατ’ εφαρµογή του άρθρου ένατου του
ν. 4889/2022 (Α΄ 21), περί της παράτασης παραµονής ει-
δικευόµενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγου-
σας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της
δηµόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής. Ο τρόπος
τεκµηρίωσης της υπαγωγής στη µοριοδότηση της πα-
ρούσας προσδιορίζεται στις εκάστοτε προκηρύξεις του
Α.Σ.Ε.Π.»

2. Μετά την παρ. 21 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020,
προστίθεται παρ. 22 ως εξής:

«22. Για την αµέσως επόµενη, από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, προκήρυξη του Ανώτατου Συµβουλίου Ε-
πιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για επιλογή προσωπικού
µε σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του
ν. 4765/2021, για την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπι-
κού στα νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, το
Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» και
το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας:
α) η µοριοδότηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 21 ι-

σχύει, ανεξαρτήτως της λήψης του τίτλου νοσηλευτικής
ειδικότητας, µε την ολοκλήρωση, έως τη δηµοσίευση
της ανωτέρω προκήρυξης, του προβλεπόµενου χρόνου
άσκησης για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας και
β) η µοριοδότηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 21 ι-

σχύει, ανεξαρτήτως της λήψης του τίτλου νοσηλευτικής
ειδικότητας, για το χρονικό διάστηµα έως τη δηµοσίευση
της ανωτέρω προκήρυξης, κατ’ εφαρµογή του άρθρου έ-
νατου του ν. 4889/2022.
Ο τρόπος τεκµηρίωσης της υπαγωγής στη µοριοδότη-

ση των περ. α) και β) του πρώτου εδαφίου προσδιορίζε-
ται στην ανωτέρω προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.»

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 79
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται:

α) οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών της
Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.),
β) η αποζηµίωση ανά συνεδρίαση των µελών του Διοι-

κητικού Συµβουλίου της Δ.ΥΠ.Α.,
γ) η αποζηµίωση ανά συνεδρίαση των µελών του Συµ-

βουλίου Κοινωνικών Εταίρων,
δ) η αποζηµίωση ανά συνεδρίαση των µελών του Εθνι-

κού Συµβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναµικού, και
ε) η αποζηµίωση ανά συνεδρίαση των µελών της Επι-

στηµονικής Επιτροπής Δεξιοτήτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων, που εκδίδεται µετά από πρόταση του
Διοικητικού Συµβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., αποφασίζεται η
διάθεση πόρων και αποθεµατικών των φορέων που έ-
χουν συγχωνευθεί στη Δ.ΥΠ.Α. για την άσκηση των αρ-
µοδιοτήτων της και την επίτευξη των σκοπών της και
µπορεί να καταργείται η αυτοτέλεια κλάδων ή λογαρια-
σµών ή να συγχωνεύονται αυτοί.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ο-
ποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβου-
λίου της Δ.ΥΠ.Α., ορίζονται το πρότυπο, η προθεσµία και
η διαδικασία για την κατάρτιση και την αναθεώρηση του
Ψηφιακού Ατοµικού Σχεδίου Δράσης, η συχνότητα της
αναθεώρησης του Ψηφιακού Ατοµικού Σχεδίου Δράσης
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
Δ.ΥΠ.Α. ορίζεται ο τρόπος µε τον οποίον εξειδικεύονται
οι υποχρεώσεις των άρθρων 20 και 21 µετά από την κα-
τάρτιση του Ψηφιακού Ατοµικού Σχεδίου Δράσης και ε-
ξειδικεύονται, όπου είναι απαραίτητο, οι προϋποθέσεις
για να επέλθουν οι συνέπειες του άρθρου 22, καθώς και
οι συνέπειες σε περίπτωση, κατά την οποία ο αναζητών
εργασία δεν τηρεί τις επιµέρους υποχρεώσεις του για
συνεργασία µε τον εργασιακό σύµβουλο.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Διοικη-
τικού Συµβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., ορίζεται κάθε απαραίτητη
τεχνική λεπτοµέρεια για την τήρηση του Ψηφιακού Μη-
τρώου Δ.ΥΠ.Α., τη διαδικασία αίτησης, εγγραφής και
διαγραφής από αυτό, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
για την απόδειξη των εισοδηµατικών προϋποθέσεων του
άρθρου 19, τη µετάπτωση δεδοµένων από υφιστάµενα
µητρώα προς αυτό, καθώς και τη διαδικασία τροποποίη-
σης και αναθεώρησης των στοιχείων του, όπως και κάθε
λεπτοµέρεια που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της
Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α.. Με την απόφαση του πρώτου
εδαφίου δύναται να προβλέπονται και η διασύνδεση του
Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. µε το Πληροφοριακό Σύ-
στηµα ΕΡΓΑΝΗ, καθώς και µε άλλα πληροφοριακά συ-
στήµατα, του δηµόσιου τοµέα, µέσω του Κέντρου Δια-
λειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραµµατείας Πλη-
ροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄134)
και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), και η λήψη
στοιχείων από αυτά. Μπορεί επίσης να προβλέπεται η
ψηφιακή τήρηση επιµέρους µητρώων, τα οποία αντλούν
στοιχεία από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και είναι απα-
ραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της Δ.ΥΠ.Α., ό-
πως αυτοί ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 3. Με όµοια
απόφαση δύνανται να τροποποιούνται τα στοιχεία της
παρ. 2 του άρθρου 18, που τηρούνται στο Ψηφιακό Μη-
τρώο Δ.ΥΠ.Α. για κάθε άνεργο.
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6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται
µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου της
Δ.ΥΠ.Α.,  εξειδικεύονται οι ειδικές δράσεις και καθορίζο-
νται οι όροι και προϋποθέσεις παροχής των επιδοµάτων
του άρθρου 24, το ύψος και η διαδικασία παροχής αυτών
και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο
ζήτηµα για την εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 32.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κα-
θορίζονται ο τρόπος συµπλήρωσης και επαλήθευσης, κα-
θώς και οι τεχνικές λεπτοµέρειες που είναι απαραίτητες
για τη λειτουργία του ατοµικού λογαριασµού δεξιοτήτων
της παρ. 1 του άρθρου 35.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται
µετά από πρόταση του Εθνικού Συµβουλίου Δεξιοτήτων,
καθορίζεται το ανώτατο όριο διάθεσης δικαιωµάτων ε-
παγγελµατικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόµενο, στο
πλαίσιο υλοποίησης του ατοµικού λογαριασµού δεξιοτή-
των.

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του
Διοικητικού Συµβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., α) εξειδικεύονται
τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 36 για την επιλεξιµό-
τητα των παρόχων επιδοτούµενης συνεχιζόµενης επαγ-
γελµατικής κατάρτισης και καθορίζεται ο τρόπος, µε τον
οποίο αποδεικνύεται η πλήρωσή τους κάθε φορά, β) κα-
ταρτίζεται και υλοποιείται πλαίσιο αξιολόγησης των επι-
λέξιµων παρόχων επιδοτούµενης συνεχιζόµενης επαγ-
γελµατικής κατάρτισης και καθορίζονται οι λεπτοµέρειες
υλοποίησής του.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η
οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Εθνικού Συµβουλί-
ου Δεξιοτήτων, προσδιορίζονται οι γενικοί όροι και οι
λειτουργικές προδιαγραφές, καθώς και οι γενικοί όροι
χρήσης που αφορούν τόσο στη δηµιουργία της Ψηφια-
κής Πύλης για τις Δεξιότητες όσο και στην εκτέλεση των
διασυνδέσεων της παρ. 3 του άρθρου 40. Με την ίδια α-
πόφαση καθορίζονται οι γενικοί όροι ως προς την πολιτι-
κή ασφάλειας και την πολιτική προστασίας ιδιωτικότητας
των δικτυακών τόπων που διατηρούν οι πάροχοι επαγ-
γελµατικής κατάρτισης, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχε-
τικό µε την ανάπτυξη και λειτουργία της Ψηφιακής Πύ-
λης για τις Δεξιότητες.

12. Με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. δύναται να
ρυθµίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες για την
τήρηση του ηλεκτρονικού αποθετηρίου της παρ. 2 του
άρθρου 42.

13. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται µετά από πρόταση
του Διοικητικού Συµβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., καταρτίζεται ο
Κανονισµός Διαδικασιών για τη Σύναψη Μισθώσεων της
παρ. 3 του άρθρου 43. 

14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Οικονοµικών
καθορίζεται κάθε ειδικότερο ή λεπτοµερειακό ζήτηµα
σχετικά µε το περιεχόµενο της Δράσης των άρθρων 58
έως 60, τον χρόνο και τον τρόπο υλοποίησής της, το ύ-
ψος, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χρηµατοδότη-

σης των δικαιούχων, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και
τα δικαιολογητικά ένταξης στη Δράση, τη διαδικασία και
τα αρµόδια όργανα επιλογής των δικαιούχων και έγκρι-
σης ή απόρριψης των αιτήσεων συµµετοχής, τη διαδικα-
σία και τα αρµόδια όργανα παρακολούθησης και ελέγ-
χου υλοποίησης της Δράσης, το περιεχόµενο και τη δια-
δικασία έκδοσης της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, την αναλογία βρεφών και εµβαδού και
την αναλογία βρεφών και προσωπικού, τη διάταξη των
χώρων και εν γένει την οργάνωση, τη λειτουργία και την
στελέχωση των χώρων φύλαξης, καθώς και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή τους. 

15. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων δύναται να υιοθετηθεί πρότυπος µη δε-
σµευτικός κανονισµός λειτουργίας των χώρων φύλαξης
σε επιχειρήσεις των άρθρων 58 έως 60.

16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων, Εσωτερικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης δύναται να επεκτείνεται χρονικά η εφαρµογή της
παρ. 7 του άρθρου 61, καθώς και να ρυθµίζεται κάθε άλ-
λο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του, τη χρηµατοδότη-
ση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Ανάπτυξης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και την καταβολή της αξίας το-
ποθέτησης («voucher») στους φορείς των Κέντρων Δηµι-
ουργικής Απασχόλησης Ατόµων µε Αναπηρία (Κ.Δ.ΑΠ.
Α.µε.Α.) της παρ. 1 του άρθρου αυτού.

17. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονοµικών δύναται να ε-
πεκτείνεται χρονικά η εφαρµογή της παρ. 8 του άρθρου
61.

18. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, δύναται να επεκτείνεται χρονικά η εφαρµογή
της παρ. 9 του άρθρου 61 µέχρι τη λήξη της Δράσης και
να ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή
της παρ. 9 του άρθρου αυτού. 

19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι ό-
ροι και προϋποθέσεις για την άσκηση της αρµοδιότητας
της περ. κα) της παρ. 4 του άρθρου 3.

Άρθρο 80
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Α΄ του Μέ-
ρους Β΄, οι αρµοδιότητες των οργάνων διοίκησης του
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) ασκούνται από τα όργανα διοίκησης που λει-
τουργούν βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.

2. Μέχρι τη συγκρότηση του Εθνικού Συµβουλίου Δε-
ξιοτήτων Εργατικού Δυναµικού του άρθρου 27 η Στρατη-
γική Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναµικού του άρθρου 26
καταρτίζεται από τη Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
(Δ.ΥΠ.Α.) και εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της
παρ. 9 του άρθρου 79 αποκλείεται από την επιδότηση ό-
ποιος ενδιαφερόµενος είχε συµµετάσχει σε περισσότε-
ρα από δύο (2) προγράµµατα επιδοτούµενης κατάρτισης
τα τελευταία τέσσερα (4) έτη πριν από τη δηµοσίευση
της πρόσκλησης ή σε περισσότερα από πέντε (5) προ-
γράµµατα επιδοτούµενης κατάρτισης τα τελευταία δέκα
(10) έτη πριν από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης. Στα
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προγράµµατα της παρούσας δεν περιλαµβάνονται αυτά,
στα οποία ο ενδιαφερόµενος συµµετείχε κατόπιν υπό-
δειξης της Δ.ΥΠ.Α. στο πλαίσιο του Ψηφιακού Ατοµικού
Σχεδίου Δράσης, καθώς και τα προγράµµατα ενδοεπιχει-
ρησιακής κατάρτισης του άρθρου 41.

Άρθρο 81
Καταργούµενες διατάξεις

1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται:
α) το άρθρο 29 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197), 
β) το άρθρο 72 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170),
γ) η παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88),
δ) το άρθρο 85του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) και
ε) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθε-

τη προς το περιεχόµενο των Κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Δ΄
του Μέρους Β΄ του παρόντος.

2. Ειδικά από την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Α΄
του Μέρους Β΄ καταργούνται:
α) η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α΄ 188),
β) τα άρθρα 2 έως 4 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258),

γ) οι παρ. 8, 9, 10 και 12 του άρθρου 34 του
ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 82
Έναρξη ισχύος

1. Το Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους Β΄, πλην των άρθρων
3, 6 και 9, ισχύει από τον διορισµό του Διοικητή, των Υ-
ποδιοικητών και του Διοικητικού Συµβουλίου της Δηµό-
σιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

2. Το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄, πλην του άρθρου
24, ισχύει από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της
παρ. 8 του άρθρου 18.

3. Το Κεφάλαιο Ε΄ του Μέρους Β΄ ισχύει από την έκ-
δοση των αποφάσεων των παρ. 9 έως 11 του άρθρου 79. 

4. Οι λοιπές διατάξεις, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά,
ισχύουν από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.
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Αθήνα,                                                                2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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