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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
Άρθρο 1 

Περιφερειακά σχέδια δράσης για την απασχόληση 
 

1. Για την προώθηση της απασχόλησης και τη σύνδεσή της µε το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα 
κάθε Περιφέρειας της χώρας στα Περιφερειακά Συµβούλια συµµετέχουν και: α) ένας (1) 
εκπρόσωπος του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και β) ένας (1) εκπρόσωπος του Οργανισµού Απασχόλησης 
Εργατικού ∆υναµικού, που ορίζεται από τον ∆ιοικητή του.  

2. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί να καλεί τα Περιφερειακά 
Συµβούλια να εισηγούνται για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την 
Απασχόληση (Ε.Σ.∆.Α.) και την εξειδίκευσή του στην Περιφέρειά τους.  

3. Συνιστάται σε κάθε Περιφέρεια της χώρας οργανική µονάδα σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης ή 
Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας, αρµόδια για θέµατα 
απασχόλησης. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφκλίσεων, καθορίζεται το επίπεδο της οργανικής µονάδας ως ∆ιεύθυνσης ή 
Τµήµατος, η διάρθρωσή της, εξειδικεύονται οι αρµοδιότητές της, συνιστώνται οι οργανικές 
θέσεις του προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο, προσδιορίζονται τα απαιτούµενα για την 
πρόσληψη του προσωπικού προσόντα και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.  

 
Άρθρο 2 

Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης 
 

1. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστάται συµβουλευτικό - 
γνωµοδοτικό όργανο µε την ονοµασία "Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Ασφάλισης". Το Συµβούλιο, όταν καλείται από τον Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µπορεί:  
α) Να γνωµοδοτεί και να εισηγείται στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων της 
κυβερνητικής πολιτικής για θέµατα απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης και θέµατα 
κοινωνικής πολιτικής αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, καθώς και για τις κατευθύνσεις των πολιτικών αυτών, όπως απορρέουν από 
υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς.  
β) Να γνωµοδοτεί για τους ετήσιους και µεσοπρόθεσµους στόχους των πολιτικών 
απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα τοµέων κοινωνικής πολιτικής 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  
γ) Να διερευνά, τεκµηριώνει και αναλύει τις εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν 
σχετικά µε την επιλογή µέτρων απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης και να εισηγείται 
τα αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις προς επίτευξη των στόχων της πολιτικής του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  
δ) Να µελετά και να αναλύει τις εξελίξεις και τις προοπτικές της ελληνικής, της ευρωπαϊκής 
και της διεθνούς αγοράς εργασίας, καθώς και της κοινωνικής ασφάλισης, να επισηµαίνει και 
να αξιολογεί τις αποκλίσεις των εξελίξεων από τους στόχους και να εισηγείται τη λήψη των 
κατάλληλων µέτρων.  



ε) Να αποτιµά την αποτελεσµατικότητα και τις επιπτώσεις των παρεµβάσεων για την 
απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική πολιτική του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να υποβάλλει στον Υπουργό σχετικές 
εισηγήσεις. Να συµµετέχει σε επιτροπές εµπειρογνωµόνων για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των πολιτικών αυτών.  
στ) Να γνωµοδοτεί για κάθε άλλο συναφές θέµα, που παραπέµπεται σε αυτό από τον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

2. Το Συµβούλιο είναι επταµελές και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από πρόσωπα κύρους ιδιαίτερης επιστηµονικής κατάρτισης και 
εµπειρίας στα αντικείµενα της προηγούµενης παραγράφου. (Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο 
Πρόεδρος του Συµβουλίου και ο νόµιµος αναπληρωτής του. Με όµοια απόφαση µπορεί να 
αντικαθίστανται µέλη του Συµβουλίου πριν τη λήξη της θητείας τους, αζηµίως για το 
∆ηµόσιο. Η θητεία του Συµβουλίου είναι τριετής. Σε περίπτωση παραίτησης, παύσης ή 
θανάτου µελών του, το Συµβούλιο λειτουργεί µε τα υπόλοιπα µέλη, εφόσον δεν είναι 
λιγότερα των τεσσάρων (4). Η θητεία των µελών, που διορίζονται σε αντικατάσταση όσων 
παραιτήθηκαν, παύθηκαν ή απεβίωσαν, λήγει ταυτοχρόνως µε τη λήξη της θητείας των 
υπόλοιπων µελών. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί να συνιστώνται επιτροπές ή οµάδες εργασίας, αµειβόµενες, 
για την υποβοήθηση του έργου του Συµβουλίου. Σε αυτές µπορεί να συµµετέχουν, ανάλογα 
µε το αντικείµενό τους, εκπρόσωποι υπηρεσιών ή φορέων του ∆ηµοσίου ή ιδιώτες µε 
ειδικευµένες γνώσεις ή εµπειρία.  
(σηµ:Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 εµφανίζεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 46 
Ν.2972/2001)  

3. Οι υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να παρέχουν στο Συµβούλιο ή στις 
επιτροπές ή οµάδες εργασίας του κάθε πληροφορία ή στοιχείο που τους ζητείται. Αν το θέµα 
καλύπτεται από κρατικό απόρρητο, για την υποβολή της αίτησης παροχής πληροφοριών ή 
στοιχείων, απαιτείται προηγούµενη γραπτή έγκριση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

4. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την επιστηµονική και διοικητική 
στήριξη του Συµβουλίου, συνιστάται Μονάδα Ανάλυσης και Τεκµηρίωσης ως υπηρεσία σε 
επίπεδο τµήµατος, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και προστίθεται στον Οργανισµό 
του Υπουργείου. Η Μονάδα Ανάλυσης και Τεκµηρίωσης έχει ως έργο την παρακολούθηση 
των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης και την κατάρτιση µελετών και 
εκθέσεων για τα θέµατα αυτά και γενικώς την επιστηµονική και γραµµατειακή υποστήριξη 
της λειτουργίας του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων για την προώθηση του έργου του. Για τη 
λειτουργία της Μονάδας Ανάλυσης και Τεκµηρίωσης συνιστώνται δέκα (10) ενιαίες θέσεις 
ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, καθώς και τρείς (3) θέσεις ΠΕ και δύο (2) θέσεις ∆Ε 
διοικητικού προσωπικού. Η πλήρωση των θέσεων της Μονάδας γίνεται κατά τις κείµενες 
διατάξεις. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Εργασίας και Καινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται τα απαιτούµενα, για 
την πρόσληψη του ειδικού επιστηµονικαύ προσωπικού, προσόντα, τηρουµένων των 
διατάξεων του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α'), όπως ισχύει. Για την υποβοήθηση της λειτουργίας 
του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης και της 
Μονάδας Ανάλυσης και Τεκµηρίωσης, που συστάθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε το ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α'), δύνανται να αποσπώνται 
υπάλληλοι από τα συγχωνευθέντα µε τον ίδιο νόµο νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε 
την επωνυµία Εθνικό Ινστιτούτο ΕργασΙας (Ε.Ι.Ε.) και Εθνικό Παρατηρητήριο 
Απασχόλησης (Ε.Π.Α.). Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται η υπηρεσία, η οποία 
επιβαρύνεται µε τη µισθοδοσία των αποσπασµένων υπαλλήλων.  
(Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 προστέθηκαν µε το άρθρο 54 Ν.2972/2001)  



5. Τα µέλη του Συµβουλίου και της Μονάδας Ανάλυσης και Τεκµηρίωσης οφείλουν να τηρούν 
εχεµύθεια για όσα περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η 
υποχρέωση αυτή διατηρείται και µετά τη λήξη της θητείας τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν 
και τα µέλη των επιτροπών ή οµάδων εργασίας που, τυχόν, υποβοηθούν το έργο του 
Συµβουλίου.  

6. Στα µέλη του Συµβουλίου παρέχεται αποζηµίωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση 
α' της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14 Α') όπως εκάστοτε ισχύει. Με 
αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται ειδικότερα τα της οργάνωσης και 
λειτουργίας του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων και της Μονάδας Ανάλυσης και 
Τεκµηρίωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.  

7. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί να καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη 
διάταξη, οι κάθε είδους αποζηµιώσεις και αποδοχές του Προέδρου και των µελών του 
Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης. 
(Σηµ: Η παρ.7 προστέθηκε µε το άρθρο 46 Ν.2972/2001).  

 
Άρθρο 3 

Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών 
 

1. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστώνται: α) Ειδική υπηρεσία µε 
ονοµασία "Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταµείου". Η ειδική υπηρεσία υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης 
Κοινοτικών και Αλλων Πόρων και είναι αρµόδια για το συντονισµό των δράσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και για την 
παρακολούθηση της εξέλιξης και της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (Ε.Κ.Τ.) που περιλαµβάνονται στα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και β) Ειδική υπηρεσία µε ονοµασία 
"Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο" (Ε.Κ.Τ.). Η ειδική υπηρεσία είναι αρµόδια για την άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως τελικού 
δικαιούχου, κατά την έννοια της παραγράφου στ' του άρθρου 1 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 
Α') και ιδίως για την προκήρυξη των συγχρηµατοδοτούµενων από το Ε.Κ.Τ. ενεργειών, τη 
διαχείριση της αξιολόγησης, έγκρισης και εκτέλεσης των ενεργειών, καθώς και την υποβολή 
στην αρµόδια διαχειριστική αρχή των απαραίτητων στοιχείων.  

2. Στις ειδικές υπηρεσίες εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α').  
3. Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 

Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφκλίσεων καθορίζονται 
τα της οργάνωσης των ειδικών υπηρεσιών, η διάρθρωση και η στελέχωσή τους, τα της 
υπαγωγής της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη 
λειτουργία των ειδικών υπηρεσιών και εξειδικεύονται οι αρµοδιότητές τους.  

 
Άρθρο 4 

Κατάργηση υπερεργασιακής απασχόλησης 
Αµοιβή υπερωριακής απασχόλησης 

 
1. Από 1.4.2001 σε επιχειρήσεις για τις οποίες εφαρµόζεται συµβατικό ωράριο εργασίας 

σαράντα (40) ωρών την εβδοµάδα καταργείται η, κατά την κρίση του εργοδότη, υποχρέωση 
του µισθωτού για υπερεργασιακή απασχόληση πέντε (5) ωρών την εβδοµάδα.  



2. Στις ως άνω επιχειρήσεις ο εργοδότης διατηρεί την ευχέρεια υπερωριακής απασχόλησης του 
µισθωτού και ο µισθωτός αντίστοιχα υποχρεούται να παρέχει την εργασία του για τρείς (3) 
ώρες πέραν του συµβατικού ωραρίου (41η, 42η και 43η ώρα) την εβδοµάδα (ιδιόρρυθµη 
υπερωριακή απασχόληση).  

3. Από 1.4.2001 η πέραν των σαράντα τριών (43) ωρών την εβδοµάδα επιπλέον απασχόληση 
του µισθωτού στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 θεωρείται υπερωριακή απασχόληση ως 
προς όλες τις νόµιµες συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης.  

4. Μισθωτοί απασχολούµενοι υπερωριακά δικαιούνται για κάθε ώρα ιδιόρρυθµης υπερωριακής 
απασχόλησης και νόµιµης υπερωριακής απασχόλησης µέχρι τη συµπλήρωση 120 ωρών 
ετησίως, αµοιβή ίση µε το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 50%. Για την 
πέραν των 120 ωρών υπερωριακή απασχόληση εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 435/1976 (ΦΕΚ 251 Α').  

5. Ο µισθωτός σε κάθε περίπτωση µη νόµιµης υπερωριακής απασχόλησής του δικαιούται 
αποζηµίωση ίση µε το 250% του καταβαλλόµενου ωροµισθίου για κάθε ώρα µη νόµιµης 
υπερωρίας.  

 
Άρθρο 5 

∆ιευθέτηση του χρόνου εργασίας 
 

Το άρθρο 41 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 
2639/1 998 (ΦΕΚ 205 Α'), τροποποιείται ως ακολούθως:  
1. Σε επιχειρήσεις, στις οποίες εφαρµόζεται συµβατικό ωράριο εργασίας σαράντα (40) ωρών 

εβδοµαδιαίως, επιτρέπεται να καθορίζεται µε επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις 
εργασίας ή µε συµφωνίες του εργοδότη και του επιχειρησιακού σωµατείου ή του εργοδότη 
και του συµβουλίου των εργαζοµένων ή του εργοδότη και των ενώσεων προσώπων της 
επόµενης παραγράφου, ότι εκατόν τριάντα οκτώ (138) ώρες εργασίας από το συνολικό 
ετήσιο χρόνο εργασίας κατανέµονται µε αυξηµένο αριθµό ωρών σε ορισµένες περιόδους και 
µε αντίστοιχη µείωση των ωρών εργασίας κατά το λοιπό διάστηµα, τηρουµένων των 
κειµένων διατάξεων για το χρόνο υποχρεωτικής ανάπαυσης των εργαζοµένων, καθώς και 
του ισχύοντος, κατά το νόµο, ανώτατου ορίου του µέσου χρόνου εβδοµαδιαίας 
απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων των υπερωριών. Στην περίπτωση αυτή, ο ανώτατος 
µέσος όρος των ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας ετησίως (περίοδος αναφοράς), µη 
συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων υπερωριών, είναι οι τριάντα οκτώ (38) ώρες. Οι 
περίοδοι ετήσιας άδειας µετ' αποδοχών και οι περίοδοι άδειας ασθένειας δεν 
συνυπολογίζονται, όσον αφορά τον υπολογισµό του ετήσιου µέσου όρου. Κατά τη 
διευθέτηση του χρόνου εργασίας επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόµενο, αντί της 
µείωσης των ωρών εργασίας σε αντιστάθµιση των πρόσθετων ωρών που εργάσθηκε κατά 
την περίοδο αυξηµένου ωραρίου, είτε ανάλογη ηµερήσια ανάπαυση (ρεπό) είτε ανάλογη 
προσαύξηση της ετήσιας µετ' αποδοχών άδειας.  

2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο ένωση προσώπων αρκεί να έχει συσταθεί από πέντε 
(5) τουλάχιστον εργαζόµενους, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί είκοσι (20) τουλάχιστον 
εργαζόµενους, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του ν. 1264/1982 
(ΦΕΚ 79 Α'). Σε επιχειρήσεις που δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωµατείο ή συµβούλιο 
εργαζοµένων ή ένωση προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 
79 Α') όπως ισχύει, ή απασχολούν λιγότερους από είκοσι (20) εργαζόµενους, η συµφωνία 
διευθέτησης του χρόνου εργασίας γίνεται µεταξύ του εργοδότη και του αντίστοιχου 
κλαδικού σωµατείου ή της αντίστοιχης οµοσπονδίας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 
συµφωνία µεταξύ του εργοδότη και του αντίστοιχου κλαδικού σωµατείου ή της αντίστοιχης 
οµοσπονδίας, το θέµα µπορεί να παραπέµπεται από τον ενδιαφερόµενο στις υπηρεσίες 
µεσολάβησης και διαιτησίας του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ.∆.) κατά 



τις διατάξεις του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α'), όπως ισχύει, και των προεδρικών διαταγµάτων 
που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του.  

3. Η καταβαλλόµενη, κατ' εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων, αµοιβή 
για το συνολικό χρονικό διάστηµα είναι ίση µε την αντίστοιχη αµοιβή για εργασία οκτώ (8) 
ωρών ηµερησίως και σαράντα (40) ωρών εβδοµαδιαίως, χωρίς να επιτρέπεται αυξοµείωσή 
της. Κατά τη διευθέτηση απαγορεύεται η ιδιόρρυθµη υπερωρία και επιτρέπεται µόνο νόµιµη 
υπερωριακή απασχόληση των εργαζοµένων, κατά τις κείµενες διατάξεις. Η προσαύξηση της 
αµοιβής λόγω υπερωριών υπολογίζεται κατά το τέλος της ετήσιας περιόδου αναφοράς και 
καταβάλλεται για την πέραν των τριάντα οκτώ (38) ωρών εβδοµαδιαίως, κατά µέσο όρο, 
παρασχεθείσα εργασία.  

4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως και για: α) εποχιακές επιχειρήσεις και β) 
εργαζόµενους µε σύµβαση εργασίας διάρκειας µικρότερης του ενός (1) έτους. Εφόσον από 
οποιονδήποτε λόγο, ιδίως εξαιτίας παραίτησης ή απόλυσης του εργαζοµένου ή εποχιακής 
λειτουργίας της επιχείρησης, δεν εφαρµόζεται ή δεν ολοκληρώνεται η διευθέτηση του 
χρόνου εργασίας σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, δεν θίγονται οι ισχύουσες διατάξεις περί 
της νόµιµης προσαύξησης της αµοιβής της υπερωρίας.  

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθµίζεται ο τρόπος 
κατάθεσης των συµφωνιών, η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση µη τήρησης αυτών, η 
τηρούµενη διαδικασία, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια, που αφορά των εφαρµογή του άρθρου 
αυτού. 6. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι σχετικές ρυθµίσεις του ν. 
2602/1998 (ΦΕΚ 83 Α') ή άλλων ειδικών νόµων, που αποσκοπούν στην εξυγίανση φορέων 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.. 

 
Άρθρο 6 

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών 
 
 
"1. Μειώνεται κατό δύο ποσοστιαίες µονάδες η υπέρ του κλάδου κύριας σύνταξης του Ι.Κ.Α. 
εισψορά του εργοδότη για τους µισθωτούς πλήρους απασχόλησης που παρέχουν εξαρτηµένη 
εργασία, αµειβόµενοι µε µηνιαίο µισθό ή µε ηµεροµίσθιο, εφόσον πραγµατοποιούν ηµέρες 
εργασίας ίσες µε τον αριθµό των εργάσιµων ηµερών κατά µήνα. Η µείωση παρέχεται εψόοον οι 
µηνιαίες αποδοχές, µη συνυπολογιζοµένων των υπερωριών, δεν υπερβαίνουν τα εξακόσια ευρώ.
Η µείωση υπολογίζεται µόνο στις εµπρόθεσµες καταβαλλόµενες εισψορές". 
(Σηµ: Η παρ.1 εµφανίζεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 32 Ν.2972/2001). 
 
2. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζεται στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και 
στις επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 
 
3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται για µισθωτούς που υπάγονται στην 
ασφάλιση του Ι.Κ.Α. µέσω ειδικών κανονισµών ασφάλισης ή αµείβονται µε κυµαινόµενες 
αποδοχές, καθώς και για τους εργαζόµενους συνταξιούχους. 
 
4. Τα ποσά που προκύπτουν από την προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 µείωση της εργοδοτικής 
εισφοράς καταβάλλονται στο Ι.Κ.Α. από το ∆ηµόσιο. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών 
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος της 
είσπραξης από το Ι.Κ.Α. των µη αποδιδόµενων εργοδοτικών εισφορών. 
 
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1.4.2001 έως την 31.12.2003. 
 
6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί 
να αναπροσαρµόζονται το ποσοστό της µείωσης και το ύψος των αποδοχών, καθώς και να 



παρατείνεται ο χρόνος ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 
 

 
 
 
 
 

Άρθρο 7 
Προσαύξηση αµοιβής των µερικώς απασχολούµενων 

 
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α'), που αντικατέστησε το άρθρο 
38 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), προστίθεται εδάφιο ως εξής:  
"Οι αποδοχές των µερικώς απασχολούµενων µισθωτών προσαυξάνονται κατά επτάµισι τοις 
εκατό (7,5 %), εφόσον αµείβονται µε το κατώτατο, κατά τις κείµενες διατάξεις, όριο αποδοχών 
και το ωράριο απασχόλησής τους είναι µικρότερο των τεσσάρων (4) ωρών ηµερησίως."  
 
 

Άρθρο 8 
Κίνητρο επανένταξης µακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας 

 
1. Σε µακροχρόνια ανέργους, που προσλαµβάνονται µε σύµβαση µερικής απασχόλησης 

τουλάχιστον τεσσάρων (4) ωρών ηµερησίως, χορηγείται από τον Οργανισµό Απασχόλησης 
Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.), ως κίνητρο επανένταξης στην ενεργό απασχόληση, 
µηνιαία οικονοµική ενίσχυση ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχµών κατά τη διάρκεια 
της σχέσης εργασίας µε ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) µήνες.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται 
ύστερα από γνώµη του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆., καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων της 
ανωτέρω οικονοµικής ενίσχυσης, τα κριτήρια, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αυτής, η 
διαδικασία χορήγησης και καταβολής της, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 
εφαρµογή του παρόντος. Με όµοια απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος του 
ποσού της οικονοµικής ενίσχυσης.  

 
 
 

Άρθρο 9 
Τροποποιήσεις του ν. 1387/1983 

 
1. Το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α') 

αντικαθίσταται ως εξής: "α) τέσσερις (4) εργαζόµενοι για επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις που 
απασχολούν είκοσι (20) έως διακόσια (200) άτοµα."  

2. Το ποσοστό που προβλέπεται στο εδάφιο β' της παραγράφου 2 του ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110 
Α') εφαρµόζεται για επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις που απασχολούν πάνω από διακόσιους 
(200) εργαζόµενους.  

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α'), που προστέθηκε µε τη 
παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 2736/1999 (ΦΕΚ 172 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:  



"5. Σε οµαδικές απολύσεις, που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της 
επιχείρησης ή εκµετάλλευσης, κατόπιν δικαστικής απόφασης, δεν εφαρµόζονται οι 
παράγραφοι 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου."  

 
  
  
  
 
    
 
 
 

Άρθρο 10 
Καταβολή εισφορών για µακροχρόνια ανέργους 

 
1. Άνεργοι επί δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχείς µήνες, ηλικίας εξήντα (60) ετών 
συµπληρωµένων για τους άνδρες και πενήντα πέντε (55) ετών συµπληρωµένων για τις γυναίκες, 
στους οποίους υπολείπονται µέχρι πέντε (5) έτη για τη θεµελίωση δικαιώµατος πλήρους 
σύνταξης από τον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, δικαιούνται 
να ζητήσουν την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους µέχρι τη συµπλήρωση του 
ελάχιστου αριθµού ηµερών ασφάλισης για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού τους 
δικαιώµατος, µε πλήρη κάλυψη της σχετικής δαπάνης από τους πόρους του κλάδου µε την 
επωνυµία "Λογαριασµός για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση" (Λ.Α.Ε.Κ.), 
που έχει συσταθεί µε το ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α') στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού 
∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.). 
 
2. ∆ικαιούχοι είναι οι ασφαλισµένοι στο Ι.Κ.Α. και στα ταµεία επικουρικής ασφάλισης που 
ασφαλίζουν µισθωτούς, οι οποίοι για κύρια σύνταξη είναι ασφαλισµένοι στο Ι.Κ.Α., ανεξάρτητα 
από το χρόνο εισόδου στην ασφάλιση και από το χρόνο διακοπής της υποχρεωτικής ασφάλισής 
τους, εφόσον έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον Ο.Α.Ε.∆. για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) 
τουλάχιστον συνεχών µηνών πριν από την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή τους στις 
διατάξεις του παρόντος, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και κατέχουν κάρτα ανεργίας 
ανανεούµενη ανά µήνα. 
 
3. Κατά τα λοιπά παραµένουν σε ισχύ οι διατάξεις για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης 
στο Ι.Κ.Α. και στα ταµεία επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζουν µισθωτούς, οι οποίοι για 
κύρια σύνταξη είναι ασφαλισµένοι στο Ι.Κ.Α.. Οι ασφαλισµένοι του Ι.Κ.Α. που ανήκουν στις 
κατηγορίες των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων, ηλικίας πενήντα πέντε (55) ετών 
συµπληρωµένων για τους άνδρες και πενήντα (50) ετών συµπληρωµένων για τις γυναίκες και 
πληρούν τις προϋποθέσεις των προηγούµενων παραγράφων 1 και 2, µπορούν κατ' εξαίρεση να 
υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος και να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους 
µε κάλυψη των αναλογουσών εισφορών τους επίσης από τον κλάδο του Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.∆.. 
Ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης στην περίπτωση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως διανυθείς 
στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα. 
 
4. Ο κλάδος µε την επωνυµία "Λογαριασµός για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική 
Κατάρτιση" (Λ.Α.Ε.Κ.) του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) 
καταβάλλει µηνιαία εισφορά στο Ι.Κ.Α. και στα ταµεία επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζουν 
µισθωτούς, οι οποίοι για κύρια σύνταξη είναι ασφαλισµένοι στο Ι.Κ.Α., ίση µε τη µηνιαία 
εισφορά που θα πλήρωναν οι άνεργοι που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος για 
προαιρετική συνέχιση της κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους. 



 
  5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται ο 
ελάχιστος αριθµός ηµερών ασφάλισης που πρέπει να συγκεντρώνει ο µακροχρόνια άνεργος, η 
διαδικασία, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος απόδοσης των εισφορών στο Ι.Κ.Α. και 
στα ταµεία επικουρικής ασφάλισης που ασφαλίζουν µισθωτούς, οι οποίοι για κύρια σύνταξη 
είναι ασφαλισµένοι στο Ι.Κ.Α., οι αποδοχές µε βάση τις οποίες γίνεται ο υπολογισµός για την 
καταβολή των εισφορών και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του 
παρόντος. Ο καθορισµός του χρόνου διάρκειας του δικαιώµατος των µακροχρόνια ανέργων 
γίνεται µε όµοια υπουργική απόφαση µετά τη σύµφωνη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης της 
παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α') που εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Ο.Α.Ε.∆.. 
 
 

Άρθρο 11 
Άδεια µητρότητας 

 
  1. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η διάταξη του άρθρου 7 της Εθνικής Συλλογικής 
Σύµβασης Εργασίας της 23.5.2000 (πράξη κατάθεσης στον Υπουργό Εργασίας 31/23.5.2000), η 
οποία έχει ως εξής: 
"Χορηγείται µία επιπλέον εβδοµάδα άδειας στις εργαζόµενες µετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Η 
συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας αναπροσαρµόζεται κατ' αυτόν τον τρόπο σε δεκαεπτά 
(17) εβδοµάδες. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθµίσεις του άρθρου 7 της 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993." 
 
  2. Η καταβολή του επιδόµατος λοχείας που χορηγείται από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς 
που ασφαλίζουν µισθωτές, αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
επεκτείνεται κατά µία (1) επιπλέον εβδοµάδα και ανέρχεται σε εννέα (9) συνολικά. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α'). 
 
 

Άρθρο 12 
Ιδιωτικά Γραφεία Συµβούλων Εργασίας 

 
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α') προστίθεται δεύτερο 

εδάφιο ως εξής: "Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα ορίζονται και: (α) οι προδιαγραφές για τη 
σύσταση των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας, (β) οι όροι, προϋποθέσεις, 
προδιαγραφές, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι λόγοι και η διαδικασία χορήγησης άδειας 
λειτουργίας παραρτηµάτων, καθώς και οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της άδειας 
λειτουργίας αυτών, (γ) οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για την παράβαση των 
διατάξεων της νοµοθεσίας."  

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α') προστίθεται τρίτο και 
τέταρτο εδάφιο ως εξής: "Τα Ιδιωτικά Γραφεία Συµβούλων Εργασίας υποχρεούνται να 
παρέχουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα στοιχεία που αφορούν 
στον αριθµό των θέσεων εργασίας για τις οποίες µεσολάβησαν το προηγούµενο εξάµηνο ανά 
ειδικότητα, επίπεδο εκπαίδευσης και κατηγορία (άνεργος ή µη) και να συνεργάζονται µε τον 
Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) και το Εθνικό Παρατηρητήριο 
Απασχόλησης (Ε.Π.Α.). Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και η µορφή συνεργασίας των Ιδιωτικών Γραφείων µε τον 
Ο.Α.Ε.∆. και το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) και καθορίζεται κάθε 
αναγκαία λεπτοµέρεια για την τήρηση των υποχρεώσεών τους προς το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). 



3. «Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν ως αντικείµενο τη µεσολάβηση µε 
οποιονδήποτε τρόπο για την εξεύρεση θέσεων εργασίας σε ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς και 
λειτουργούν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, χωρίς άδεια λειτουργίας, 
µπορούν να υποβάλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετική 
αίτηση για χορήγηση της άδειας αυτής µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία σαράντα πέντε (45) 
ηµερών, που αρχίζει από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Η ως άνω άδεια χορηγείται µε 
τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του παρόντος άρθρου και των κατ' 
εξουσιοδότηση του παρόντος προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων.  

4. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α') προστίθεται τελευταία παράγραφος 
ως εξής: "Στα Ιδιωτικά Γραφεία Συµβούλων Εργασίας και τυχόν παραρτήµατά τους, που 
λειτουργούν χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων αδείας ή συνεχίζουν να λειτουργούν 
κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος ή µεσολαβούν για 
παράνοµη απασχόληση, επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη πράξη του αρµόδιου Επιθεωρητή 
Εργασίας και ύστερα από πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων οι εξής διοικητικές 
κυρώσεις: α) πρόστιµο ύψους τουλάχιστον δύο εκατοµµυρίων 2.000.000 δραχµών, β) 
προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους µέχρι ένα (1) µήνα. Με απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του 
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), να τους επιβληθεί προσωρινή διακοπή 
µεγαλύτερη του ενός (1) µηνός µέχρι και οριστική διακοπή της λειτουργίας τους. Η πράξη 
επιβολής προστίµου, κατά τα ανωτέρω, κοινοποιείται µε απόδειξη στον παραβάτη και 
αποτελεί έσοδο του ∆ηµοσίου. Κατά της πράξης επιβολής προστίµου ασκείται προσφυγή 
ουσίας µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίησή της ενώπιον του διοικητικού 
πρωτοδικείου. Η προσφυγή είναι απαράδεκτη αν δεν κοινοποιηθεί στην αρµόδια υπηρεσία 
του Σ.ΕΠ.Ε. µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κατάθεσή της. Η άσκηση της προσφυγής έχει 
ανασταλτικό χαρακτήρα για το 80% του προστίµου. Από την αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. 
βεβαιώνεται το 20% του επιβληθέντος προστίµου µε την άσκηση της εµπρόθεσµης 
προσφυγής, το οποίο εισπράτετται από την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 
(∆.Ο.Υ.) ως δηµόσιο έσοδο. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί να ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες. Για την επιβολή 
των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων συνεκτιµώνται η σοβαρότητα της παράβασης, η 
τυχόν επαναλαµβανόµενη µη συµµόρφωση στις υποδείξεις των αρµόδιων οργάνων, οι 
παρόµοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν και ο βαθµός 
υπαιτιότητας. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής 
γίνεται από την αρµόδια αστυνοµική αρχή. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να 
αυξάνονται τα όρια του προβλεπόµενου στη διάταξη αυτήν προστίµου."  

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου 
του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α') καταργούνται.  

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του π.δ. 160/1999 (ΦΕΚ 157 Α') προστίθεται δεύτερο 
εδάφιο ως εξής: "Το τίµηµα µεσολάβησης για συµβάσεις εργασίας στελεχών, των οποίων οι 
µηνιαίες αποδοχές υπερβαίνουν το επταπλάσιο του κατώτατου ορίου αποδοχών, όπως 
εκάστοτε καθορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Ε.Τ.Σ.Σ.Ε.), 
διαµορφώνεται ύστερα από συµφωνία του Ιδιωτικού Γραφείου και του εργοδότη που 
προσλαµβάνει το στέλεχος. Η διαµεσολάβηση γίνεται σε κάθε περίπτωση χωρίς οικονοµική 
επιβάρυνση του εργαζοµένου.  

7. Στο άρθρο 3 παρ. 3, στο άρθρο 4 παρ. 3 και στο εδάφιο 5 του άρθρου 5 του π.δ. 160/1999 
(ΦΕΚ 157 Α') η φράση "που διοικούν" αντικαθίσταται µε τη φράση "που διευθύνουν το 
Ιδιωτικό Γραφείο".  

 
 
 



Άρθρο 13 
Γνωµοδοτική Επιτροπή για χορήγηση άδειας ΕΞ.Υ.Π.Π. 

 
1. Στο Υπουργείο Εργασίας και Καινωνικών Ασφαλίσεων συνιστάται γνωµοδοτική επιτροπή 

για θέµατα χορήγησης αδειών λειτουργίας των Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και 
Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του π.δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11 Α') 
και στο π.δ. 95/1999 (ΦΕΚ 102 Α').  

2. Μέλη της Γνωµοδοτικής Επιτροπής ΕΞ.Υ.Π.Π. είναι: δύο υπάλληλοι του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ένας υπάλληλος από το Υπουργείο Υγείας και 
Πρόνοιας, ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε Ε.), 
ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών που υποδεικνύεται από κοινού από το Σύνδεσµο 
Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), από τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών 
Εµπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και την Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου 
(Ε.Σ.Ε.Ε.) και τρείς εκπρόσωποι επιστηµονικών φορέων από το Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), την Ενωση Ελλήνων Χηµικών (Ε.Ε.Χ.) και τον Πανελλήνιο Ιατρικό 
Σύλλογο (Π.Ι.Σ.).  

3. Χρέη προέδρου στην επιτροπή ασκεί ο ανώτερος στο βαθµό υπάλληλος του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στην περίπτωση οµοιοβάθµων εκείνος που έχει 
τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στο βαθµό.  

4. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος των υπό αδειοδότηση ΕΞ.Υ.Π.Π. και η σχετική 
γνωµοδότηση προς την αρµόδια Γενική ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στη γνωµοδότηση αναφέρονται και οι απόψεις των 
µειοψηφούντων µελών της επιτροπής.  

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται 
ειδικότερα τα της συγκρότησης και λειτουργίας της Επιτροπής, τα των αρµοδιοτήτων και 
του τρόπου άσκησης του έργου της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα της 
αποζηµιώσεως των µελών της ανωτέρω επιτροπής.  

 
Άρθρο 14 

∆ευτεροβάθµιες Επιτροπές του ν. 2643/1998 
 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α') προστίθεται τελευταίο εδάφιο 
ως εξής: "Οι ∆ευτεροβάθµιες Επιτροπές εξετάζουν τόσο τη νοµιµότητα της προσβαλλόµενης 
πράξης όσο και την ουσία της υπόθεσης και µπορούν να ακυρώνουν εν όλω ή εν µέρει την 
πράξη ή να την τροποποιούν, προβαίνοντας αναλόγως και σε τοποθέτησή του προσφεύγοντος, ή 
να απορρίπτουν την προσφυγή."  
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Άρθρο 15 

 
  1. Στις αρµοδιότητες του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) περιλαµβάνεται εφεξής 
και η κύρωση των εσωτερικών κανονισµών εργασίας επιχειρήσεων, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 
3789/1957, η έγκριση ή απόρριψη παραπάνων οργανώσεων εργαζοµένων κατά διατάξεων 
κανονισµών εργασίας σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 
210 Α') και η επέκταση της υποχρέωσης κύρωσης εσωτερικών κανονισµών εργασίας και σε 



επιχειρήσεις, εκµετκλλεύσεις και εργασίες, που απασχολούν προσωπικό κάτω των εβδοµήντα 
(70) και όχι κάτω των σαράντα (40) προσώπων. 
 
  2. Το εδάφιο 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α')  
αντικαθίσταται ως εξής: 
 "Το Σ.ΕΠ.Ε. στελεχώνεται µε αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε αποσπάσεις υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου, µε µετατάξεις, καθώς και µε νέες προσλήψεις, κατά τις κείµενες διατάξεις." 
 
  3. Οι αποσπασµένοι στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι οποίοι είχαν το δικαίωµα να τοποθετηθούν στο Σ.ΕΠ.Ε. ως 
επιθεωρητές εργασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2639/1998 
(ΦΕΚ 205 Α') όπως ισχύει, και δεν το δήλωσαν στην τασσόµενη από το ίδιο άρθρο προθεσµία, 
µπορούν να τοποθετηθούν, µετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Προσωπικού 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός διµήνου από τη δηµοσίευση του 
νόµου αυτού. 
Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και για όσους συγκέντρωναν προϋποθέσεις και είχαν την ιδιότητα 
συµβασιούχου µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον µε µεταγενέστερες διατάξεις 
εντάχθηκαν στο τακτικό προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
  4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπάλληλοι του κλάδου 
∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντάσσονται στον προσωρινό κλάδο ∆Ε Επιθεωρητών 
Εργασίας, που συστάθηκε µε το άρθρο 22 του ν. 2736/1999 (ΦΕΚ 172 Α'), εφόσον έχουν 
τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία σε υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας κατά την ισχύ του ν. 
2736/1999, η οποία διαπιστώνεται από το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, και εφόσον 
παρακολουθήσουν επιτυχώς ειδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης, που καταρτίζεται από τον Ειδικό 
Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. µετά από γνώµη του Συµβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου 
Επιθεώρησης Εργασίας.   Για τους εντασσόµενους δηµιουργούνται θέσεις σύµφωνα µε τη 
διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α'), όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν. 2736/1999 (ΦΕΚ 172 Α'). 
 
  5. Για την προαγωγή σε θέσεις βαθµού Γενικού ∆ιευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή για την προαγωγή σε θέσεις ∆ιευθυντή 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ή του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 
κρίνονται οι υπάλληλοι και των δύο υπηρεσιών που έχουν τις προϋποθέσεις του ν. 2683/1999. Η 
αντιστοιχία των κατηγοριών για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής προσδιορίζεται ως εξής: 
Οπου στις κείµενες διατάξεις για την προαγωγή στις θέσεις ∆ιευθυντών και Γενικών ∆ιευθυντών 
προβλέπεται ότι είναι υποψήφιοι υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης 
(ΠΕ) ∆ιοικητικού - Οικονοµικού εννοούνται και οι υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστηµιακής 
Εκπαίδευσης (ΠΕ) των Κοινωνικών Επιθεωρητών και αντίστροφα. Οπου προβλέπεται ότι είναι 
υποψήφιοι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστηµών ή ΠΕ Ιατρών, 
Ιατρών Ειδικοτήτων, εννοούνται και οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ των Τεχνικών Επιθεωρητών 
και ΠΕ των Υγειονοµικών Επιθεωρητών και αντίστροφα. 
Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α'), καθώς και 
στην περίπτωση β' της παραγράφου 21 του άρθρου 6 του π.δ. 136/1999 (ΦΕΚ 134 Α') µετά τη 
λέξη "Σ.ΕΠ.Ε" προστίθενται οι λέξεις "σε επίπεδο τµήµατος". 
 
  6. Οι έχοντες τις απαιτούµενες προϋποθέσεις υπάλληλοι που έχουν καταλάβει θέση επιθεωρητή 
εργασίας, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 22 του ν. 2736/1999 (ΦΕΚ 172 Α'), δύνανται να 



επιλέγονται ως προϊστάµενοι τµήµατος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής µονάδας εφόσον 
µεταξύ των κρινόµενων δεν υπάρχουν υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. 
 
 

Άρθρο 16 
Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραµµάτων ωρών εργασίας 

 
 
  Το άρθρο 4 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α') "περί χρονικών ορίων εργασίας µισθωτών", όπως 
συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 1082/1980 (ΦΕΚ 250 Α'), καθώς και 
οι παράγραφοι α και β του άρθρου 13 του ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α') "περί χρονικών ορίων 
λειτουργίας καταστηµάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών" αντικαθίσταται ως εξής: 
  "1. Κάθε εργοδότης υπαγόµενος στις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται όπως µια φορά το 
χρόνο και κατά το χρονικό διάστηµα από 15 Σεπτεµβρίου έως 15 Νοεµβρίου καταθέτει, καθ' 
οιονδήποτε τρόπο, στην αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. - Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις 
διπλούν, πίνακα µε την επωνυµία, το είδος, τον τόπο λειτουργίας και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης 
ο οποίος θα περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία ενός εκάστου των απασχολούµενων σε αυτή 
µισθωτών. 
  Α. Το ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµο πατέρα και µητέρας, ηλικία και οικογενειακή 
κατάσταση (τέκνα). 
  Β. Την ειδικότητα, ηµεροµηνία πρόσληψης και την τυχόν προϋπηρεσία στην ειδικότητα. 
  Γ. Τον αριθµό κάρτας πρόσληψης (Ο.Α.Ε.∆.), τον αριθµό µητρώου του Ι.Κ.Α., τον αριθµό 
βιβλιαρίου ανηλίκων (επί απασχολήσεων ανηλίκων) και τον αριθµό αδείας εργασίας αλλοδαπού 
(επί απασχολήσεως αλλοδαπού). 
  ∆. Τα στοιχεία του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, καθώς και το ωράριο 
απασχόλησής τους στην επιχείρηση. 
Ε. Τη διάρκεια εργασίας (ώρες έναρξης και λήξης ηµερήσιας εργασίας), το διάλειµµα και τις 
διακοπές εργασίας. 
  ΣΤ. Τις πάσης φύσεως καταβαλλόµενες αποδοχές. 
 
  2. Η ορθότητα και η ακρίβεια των αναγραφοµένων πάσης φύσεως αποδοχών, καθώς και των 
λοιπών στοιχείων αποτελεί ευθύνη του υπεύθυνου εργοδότη ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτόν 
προσώπου. Ο ανωτέρω πίνακας προσωπικού προσυπογράφεται υποχρεωτικά και από τον 
Προϊστάµενο Προσωπικού ή Οικονοµικού ή Λογιστηρίου ή τον υπεύθυνο λογιστή που 
συµπράττει στη σύνταξή του, οι οποίοι βεβαιώνουν την ακρίβεια των πάσης φύσεως 
αποδοχών και έχουν όλες τις ευθύνες που προβλέπονται από το ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'). 
Τυχόν παράλειψη της υπογραφής από τον υπεύθυνο λογιστή αιτιολογείται από τον εργοδότη µε 
δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'). 
 
  3. Οι εποχικού χαρακτήρα επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως καταθέτουν τον πίνακα 
προσωπικού εντός µηνός από την έναρξη της εποχικής περιόδου. 
 
  4. Με µέριµνα του εργοδότη το ένα αντίτυπο του ανωτέρω πίνακα 
παραλαµβάνεται από την υπηρεσία κατάθεσης σφραγισµένο και αναρτάται σε 
εµφανές σηµείο του τόπου εργασίας χωρίς τη στήλη των καταβαλλόµενων 
αποδοχών προφυλασσόµενο κατάλληλα από τυχόν φθορές. Το άλλο παραµένει 
στο αρχείο της υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. Στο αρχείο των κατατεθειµένων 
πινάκων των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. έχει άµεση πρόσβαση η αρµόδια 
υπηρεσία του Ι.Κ.Α. σε κάθε περίπτωση. 
 
  5. Σε περίπτωση αλλαγής της νοµικής εκπροσώπησης της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης και 



του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή σε περίπτωση προσλήψεως νέων 
εργαζοµένων ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συµπληρωµατικά πίνακα προσωπικού 
µόνο ως προς τα νέα στοιχεία, κατά περίπτωση, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από της 
επελεύσεως της µεταβολής. 
 
  6. Εφόσον η, πέραν του νόµιµου ωραρίου εργασίας, λειτουργία της επιχείρησης εξασφαλίζεται 
διά διαδοχικής εναλλαγής περισσότερων της µιας οµάδων (βάρδιες) ή σε περίπτωση 
επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων συνεχούς λειτουργίας µε εναλλασσόµενες οµάδες (βάρδιες) 
επιβάλλεται η κατάθεση προγράµµατος δύο φορές κατ' έτος (µία τουλάχιστον ανά 
εξάµηνο). 
 
  7. Ο έλεγχος του πίνακα προσωπικού γίνεται σε κάθε στάδιο από την κατάθεση µέχρι τη 
διενέργεια επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας όπου ελέγχεται εξαντλητικά" . 
 
 
 

 
 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 
Άρθρο 17 

Ίδρυση Τ.Ε.Ε. Β' Κύκλου Σπουδών του Ο.Α.Ε.∆. 
 

 
  Το άρθρο 6 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α') τροποποιείται ως εξής: µετά την παράγραφο 1 
προστίθεται παράγραφος 2, η δε παράγραφος 2 αριθµείται ως 3: 
  "2. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας και 
Καινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί να λειτουργεί και Β' κύκλος σπουδών στα Τ.Ε.Ε. του 
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.)." 
 
Το εκπαιδευτικό προσωπικό για τη λειτουργία των Τ.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε.∆. προσλαµβάνεται µε τις 
διατάξεις του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει. Τα γνωστικά αντικείµενα που 
εξετάζονται κατά το διαγωνισµό, καθώς και η ύλη αυτών κατά ειδικότητες είναι ανάλογα προς 
τα ισχύοντα για την πρόσληψη εκπαιδευτικών των δηµόσιων Τ.Ε.Ε. και καθορίζονται 
ειδικότερα µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κατά τα 
λοιπά, για τη λειτουργία του Β' κύκλου των Τ.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε.∆. εφαρµόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των δηµόσιων Τ.Ε.Ε..  
 
 

 
Άρθρο 18 

Ασφάλιση κατά ατυχήµατος των συµµετεχόντων σε προγράµµατα συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.∆. 

∆ιενέργεια ελέγχων 
 
 
  1. Οι συµµετέχοντες στα προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας ανέργων, που 



προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου 15 του άρθρου 20 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 
Α') και υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου παροχών ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α., σύµφωνα 
µε τη διάταξη του άρθρου 18 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α'), υπάγονται από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόµου στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και κατά του κινδύνου ατυχήµατος. Ο 
υπολογισµός των καταβλητέων εισφορών γίνεται σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 18 του ν. 
2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α'). 
 
  2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α') 
αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: 
  "α) Η διαδικασία, τα όργανα, οι κατηγορίες, ο αριθµός, οι υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.∆. και η 
αποζηµίωσή τους για τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν την εκτέλεση προγραµµάτων 
κατάρτισης και απασχόλησης και την υποστήριξη αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια." 
 
 
 

 
 

Άρθρο 19 
Συγχώνευση νοµικών προσώπων 

 
 
  1. Το "Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας" που ιδρύθηκε µε το ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α') 
καταργείται ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο και συγχωνεύεται µε το "Εθνικό Παρατηρητήριο 
Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)" που ιδρύθηκε κατ' εξουσιοδότηση του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α') και 
του άρθρου 14 του ν.2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α'), µε την υπ. αριθµ. 31699/1993 (ΦΕΚ 423 Β') 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε 
τις υπ. αριθµ. 33347/1996 (ΦΕΚ 343 Β') και 33244/1997 (ΦΕΚ 109 Β') αποφάσεις του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
(Σηµ.:Με την παρ.1 άρθρ.10 Ν.2956/2001, το άνω  νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την 
επωνυµία "Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης" (Ε.Π.Α.), µετατρέπεται σε ανώνυµη εταιρεία 
µε την επωνυµία «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική Α.Ε.»  µε έδρα 
την Αθήνα). 
 
  2. Το προσωπικό του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας µεταφέρεται στο Ε.Π.Α. µε την ίδια 
σχέση εργασίας και τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις που είχε κατά τη 
δηµοσίευση του παρόντος. Οι συµβάσεις έργου, που έχει συνάψει το Ε.Ι.Ε., ισχύουν και 
δεσµεύουν το Ε.Π.Α.. 
 
  3. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Ε.Ι.Ε. περιέρχεται στο Ε.Π.Α., το οποίο υπεισέρχεται σε 
όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του Ε.Ι.Ε.. Η µεταβίβαση της περιουσίας, η µεταγραφή 
στα βιβλία µεταγραφών των ακινήτων και εµπραγµάτων δικαιωµάτων, που µεταβιβάζονται από 
το Ε.Ι.Ε. στο Ε.Π.Α., καθώς και κάθε άλλη συµφωνία ή πράξη, που απαιτείται για τη 
συγχώνευση, απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήµου ή άλλου τέλους, εισφοράς ή 
δικαιώµατος, υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών, 
των πάγιων και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τελών υπέρ υποθηκοφυλάκων. 
 
  (4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται εντός έξι(6) µηνών από τη δηµοσίευση του 
παρόντος µε πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ορίζονται ο 
Τρόπος και η διαδικασία µεταφοράς της περιουσίας, οι αρµοδιότητες του Ε.Ι.Ε., που 
µεταφέρονται στο Ε.Π.Α., τα της µεταφοράς των υπηρεσιών του και κάθε άλλη σχετική 



λεπτοµέρεια. 
Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος εξακολουθούν να ισχύουν οι κατά τη 
δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις, που αναφέρονται στη διοίκηση, οργάνωση, 
λειτουργία και το προσωπικό των συγχωνευόµενων νοµικών προσώπων. Οπου σε νόµο, 
διάταγµα ή υπουργική απόφαση αναφέρεται το Ε.Ι.Ε., νοείται εφεξής ότι αναφέρεται το Ε.Π.Α.. 
∆ιατάξεις νόµου, που θεσπίζουν πόρους του Ε.Ι.Ε., καθώς και κάθε διάταξη νόµου, 
διατάγµατος ή υπουργικής απόφασης υπέρ του Ε.Ι.Ε. θεωρείται, ότι ισχύει υπέρ του Ε.Π.Α.). 
(Σηµ:  Η παρ.4 εµφανίζεται εντός παρενθέσεως γιατί καταργήθηκε µε το άρθρο 46 
Ν.2956/2001) 
 
 
 

Άρθρο 20 
Θέµατα Ο.Α.Ε.∆. - Ο.Ε.Κ. - Ο.Ε.Ε. 

 
 
  1. Οι αποδοχές του ∆ιοικητή του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού 
καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
Οικονοµικών και δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να υπερβούν κατ' ανώτατο όριο το σύνολο 
των εκάστοτε αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου. 
 
  2. Οι Πρόεδροι του ∆.Σ. του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, του ∆.Σ. του Οργανισµού 
Εργατικής Εστίας και του ∆.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών λαµβάνουν τις 
αποδοχές που καθορίζονται µε κ.υ.α. των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με όµοια απόφαση καθορίζεται, στα πλαίσια των κειµένων 
διατάξεων, αποζηµίωση για τα µέλη του ∆.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης ∆οµών 
Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. 
 
  3. Στους Αντιπροέδρους ή τα Μέλη του ∆Σ του Ο.Α.Ε.∆. στους οποίους εκχωρούνται 
αρµοδιότητες, σύµφωνα µε τη διάταξη του εδαφίου (α) της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 
1397/1983 (ΦΕΚ 110 Α'), µπορεί να καταβάλλεται ανάλογα µε την απασχόλησή τους πρόσθετη 
µηνιαία αποζηµίωση, η οποία σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τα 3/5 
των τακτικών αποδοχών του ∆ιοικητή του Οργανισµού. Το ύψος της αποζηµίωσης αυτής 
καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆.. 
 
  4. Στον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, στον οποίο εκχωρούνται 
αρµοδιότητες σύµφωνα µε το εδάφιο (α) της διάταξης 23 του ν. 2736/1999 (ΦΕΚ 172 Α'), 
µπορεί να καταβάλλεται πρόσθετη µηνιαία αποζηµίωση ανάλογα µε την απασχόλησή του, η 
οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τα 3/5 των τακτικών αποδοχών 
του Προέδρου. Το ύψος της αποζηµίωσης αυτής καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται 
ύστερα από γνώµη του ∆.Σ. του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας. 
 
  5. Η ανατρεπτική προθεσµία των έξι (6) µηνών, που ορίζεται µε τη διάταξη της παραγράφου 1 
του άρθρου 5 του ν. 2736/1999 (ΦΕΚ 172 Α'), παρατείνεται από την ηµέρα της λήξης της και 
λήγει έξι (6) µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 
 
  6. Η ανατρεπτική προθεσµία του ενός (1) έτους, που ορίζεται µε τη διάταξη της παραγράφου 4 
του άρθρου 5 του ν. 2736/1999 (ΦΕΚ 172 Α'), παρατείνεται από την ηµέρα της λήξης της και 



λήγει έξι (6) µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 
 
  7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται µετά 
από γνώµη του ∆.Σ. του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, επιτρέπεται να γίνονται ρυθµίσεις 
ανάλογες µε τις προβλεπόµενες στο άρθρο 14 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α') και για 
δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας που έγιναν πυρόπληκτοι λόγω καταστροφής
της κατοικίας τους σε περιοχές που κηρύχθηκαν κατά τις κείµενες διατάξεις ως πυρόπληκτες. 
 
  8. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου, όπως αυτό προβλέπεται από τη 
διάταξη του άρθρου 1 του ν. 1849/1989 (ΦΕΚ 113 Α') και τη διάταξη της παραγράφου 2 του 
άρθρου 33 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α') και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών 
αποφάσεων, έχουν και όσοι από τους δικαιούχους δεν παρέχουν, κατά έτος που ισχύει το 
πρόγραµµα, εξαρτηµένη εργασία µε σχέση ιδιωτικού δικαίου, λόγω µακροχρόνιας ανεργίας, 
εφόσον δεν έχουν αλλάξει φορέα ασφάλισης. 
Ο τρόπος και η διαδικασία για τη διαπίστωση της ανεργίας και της διάρκειάς της µέχρι την 
υποβολή της αίτησης για χορήγηση του επιδόµατος και της µη αλλαγής του επαγγελµατικού 
προσανατολισµού καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, 
που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η επιδότηση αυτή 
έχει διάρκεια δύο (2) ετών, αρχής γενοµένης από τη διακοπή επιδότησης από τον Ο.Α.Ε.∆.. 
 
  "9. Από 1ης Ιανουαρίου 2001 καταργούνται οι διατάξεις των εε' και ζζ'  της παραγράφου α' του 
άρθρου 1 του ν. 678/1977 (ΦΕΚ 246 Α') που αφορούν στις παροχές δώρου για σύσταση 
οικογένειας και χρηµατικών βραβείων όπως ισχύουν. Όσοι θεµελίωσαν δικαίωµα εντός του 
έτους 2000 και υποβάλλουν αιτήσεις µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2001 θα καλυφθούν από τις 
σχετικές πιστώσεις του Οργανισµού Εργατικής Εστίας. Τα ποσά που αποδεσµεύονται 
διατίθενται για τη λειτουργία νέων βρεφονηπιακών σταθµών από 1ης Ιανουαρίου 2002, ενώ το 
υπόλοιπο πίστωσης έτους 2001, εάν υπάρξει, µετά την ικανοποίηση των αιτήσεων έτους 2001 
των άνω παροχών θα διατεθεί για άλλες παροχές του Οργανισµού." 
(Σηµ: η παρ.9 εµφανίζεται, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 37 του Ν.2956/2001). 
 
  10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται µετά 
από σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. του Οργανισµού Εργατικής Εστίας, δύναται να καθορίζεται 
χρηµατική εισφορά των δικαιούχων των παροχών του Οργανισµού Εργατικής Εστίας για τη 
φύλαξη των βρεφών και νηπίων τους στους σταθµούς του Οργανισµού και για τη συµµετοχή 
τους στα εκδροµικά πολιτιστικά προγράµµατα, το ύψος της εισφοράς, ο τρόπος καταβολής και 
κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος της 
εισφοράς. 
 
  11. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 678/1977 (ΦΕΚ 246 Α') προστίθεται εδάφιο θ' ως 
εξής: 
 
"θ) Κάθε έσοδο που προέρχεται από τη συµµετοχή των δικαιούχων στις παροχές του 
Οργανισµού Εργατικής Εστίας." 
 
12. Η διάταξη του άρθρου 13 του α.ν. 252/1968 (ΦΕΚ 47 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 
"Ο διαθέτων σε µη δικαιούχο, καθώς και ο άνευ δικαιώµατος χρησιµοποιών δελτία θεάµατος, 
δελτία κοινωνικού τουρισµού, δελτία αγοράς βιβλίων, εισιτήρια εκδροµών και κινηµατογράφου, 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών και µε χρηµατική ποινή µέχρι ένα 
εκατοµµύριο (1.000.000) δραχµές, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση επιβολής βαρύτερης ποινής 
από άλλη διάταξη, οπότε επιβάλλεται η βαρύτερη ποινή. 
Η µε σκοπό κέρδους διάθεση και χρήση των δελτίων και εισιτηρίων αποτελεί επιβαρυντική 



περίπτωση." 
 
  13. Οι δικαιούχοι του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), στους  οποίους έχει 
παραχωρηθεί κατοικία στην περιοχή Χριστού Βαρβασίου Χίου, σε εφαρµογή κοινού 
στεγαστικού προγράµµατος του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, νυν Υγείας και Πρόνοιας 
και του Ο.Ε.Κ., σύµφωνα µε την αριθµ. ∆4γ/6618/7.6.1968 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Κοινωνικής Πρόνοιας και Εργασίας, απαλλάσσονται από την οφειλή η οποία τους βαρύνει 
έναντι του Ο.Ε.Κ. και η οποία προέρχεται από τη συµµετοχή του Οργανισµού στη δαπάνη της 
κατασκευής των κατοικιών αυτών.  
  14. Στο άρθρο 6 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α') προστίθεται τελευταία παράγραφος 4 ως εξής:
  "4. Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες ο αυτοαπασχολούµενος ζητά επιχορήγηση, ο Ο.Α.Ε.∆. 
µπορεί να αναθέτει σε τράπεζα ή εξειδικευµένη θυγατρική εταιρεία την αξιολόγηση της 
βιωσιµότητας της επιχείρησης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, µετά από γνώµη του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις 
και η διαδικασία για την εφαρµογή της διάταξης αυτής." 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 21 

Έκδοση τίτλων προεσόδων από το Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) 
 
Το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) δύναται να εκδίδει και να διαθέτει στο επενδυτικό 
κοινό στην Ελλάδα και στις χώρες του εξωτερικού τίτλους προεσόδων που αναφέρονται σε 
µελλοντικά έσοδά του από απαιτήσεις του κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, που έχουν γεννηθεί, 
αλλά δεν έχουν εισπραχθεί. Η τιτλοποίηση γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του 
ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α'), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει 
 

Άρθρο 22 
Ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών Ο.Γ.Α. 

 
Η δυνατότητα καταβολής των καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου 
Πρόσθετης Ασφάλισης Ο.Γ.Α. παρατείνεται για όλα τα πρόσωπα, που εµπίπτουν στις διατάξεις 
των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 11 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α'), µέχρι 31.12.2001. Η 
εξόφληση των εισφορών αυτών µπορεί να γίνει εφάπαξ µε έκπτωση 10% εντός τριµήνου από 
την ειδοποίηση της σχετικής οφειλής είτε σε δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί η 
πρώτη δόση µέχρι 31.12.2001. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 2 
του άρθρου 11 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α'). Οι ασφαλισµένοι µόνο στον Κλάδο Πρόσθετης 
Ασφάλισης που οφείλουν εισφορές του κλάδου αυτού, µπορούν να καταβάλλουν εφάπαξ το 
σύνολο των εισφορών τους µέχρι 31.12.2001.  
 
 

Άρθρο 23 
 
1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 85 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α'), 

όπως ισχύει, καταργούνται. 
2. Η προβλεπόµενη από το άρθρο 7 του ν. 2348/1953 ειδική εισφορά επί της αξίας των 

εξαγόµενων εκτός των ορίων της χώρας καπνών, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και 
ισχύει σήµερα, καταργείται. 



3. Μεταπτυχιακοί φοιτητές Α.Ε.Ι. που λαµβάνουν υποτροφίες µε απόφαση του ∆.Σ. του 
Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή 
λήψη µεταπτυχιακού διπλώµατος και βαρύνουν τον προϋπολογισµό του, δεν υπάγονται στις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1976/1991. Για τους υποτρόφους αυτούς ισχύουν 
τα προβλεπόµενα από το άρθρο 19 παρ. 1δ' του ν. 1514/1985. Ασφαλιστικές εισφορές, που 
έχουν βεβαιωθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος για την ασφάλιση των προσώπων 
του πρώτου εδαφίου και δεν έχουν εξοφληθεί, διαγράφονται. Ασφαλιστικές εισφορές που 
έχουν καταβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται. 

 
  

Άρθρο 24 
Ρύθµιση χρεών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από σεισµούς 

 
1. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 

2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α'), προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
"Ειδικά για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων, εργοδοτών και ασφαλισµένων που υπέστησαν 
ζηµιές από τους σεισµούς της 7ης Σεπτεµβρίου 1999, η ρύθµιση γίνεται ως εξής: α. 
Επιχειρήσεις που έχουν δελτίο αυτοψίας δευτεροβάθµιου ελέγχου που εξέδωσε το ειδικό 
συνεργείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωραταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και από το 
οποίο προκύπτει η ακαταλληλότητα χρήσης της επαγγελµατικής εγκατάστασης του 
αιτούντος µε χαρακτηρισµό "κόκκινο" ρυθµίζουν την οφελή τους σε σαράντα οκτώ (48) κατ' 
ανώτατο όριο ισόποσες µηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως ύψους ζηµιάς, χωρίς τον υπολογισµό 
των πρόσθετων τελών (προσαυξήσεων και προστίµων) µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της 
αναστολής. β. Επιχειρήσεις που έχουν δελτίο αυτοψίας δευτεροβάθµιου ελέγχου που 
εξέδωσε το προαναφερόµενο ειδικό συνεργείο και από το οποίο προκύπτει η 
ακαταλληλότητα χρήσης της επαγγελµατικής εγκατάστασης του αιτούντος µε χαρακτηρισµό 
"κίτρινο" ρυθµίζουν την οφειλή τους σε τριάντα έξι (36) κατ' ανώτατο όριο ισόποσες 
µηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως ύψους ζηµιάς, χωρίς τον υπολογισµό των πρόσθετων τελών 
(προσαυξήσεων και προστίµων) µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής. Στις 
προαναφερόµενες ρυθµίσεις των 48 και 36 δόσεων, η κάθε δόση δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη των 30.000 δρχ.. Η παρούσα ρύθµιση ισχύει από 1.3.2000."  

2. Για τις λοιπές περιπτώσεις πληγέντων από τους σεισµούς της 7ης Σεπτεµβρίου 1999 ισχύουν 
οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α').  

 
 
 

Άρθρο 25 
Ρύθµιση χρεών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πυρκαγιές. 

 
Ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούµενες, προς όλους τους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς, αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που 
οφείλονται από επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισµένους που έχουν επαγγελµατική 
εγκατάσταση ή δραστηριότητα στη Νήσο Σάµο, ρυθµίζονται ως εξής:  
α. Οι καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές προς τους παραπάνω ασφαλιστικούς 
οργανισµούς, περιόδου απασχόλησης µέχρι 30.6.2000, µαζί µε τα πρόσθετα τέλη, τόκους και 
λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις της ίδιας ηµεροµηνίας, κεφαλαιοποιούνται.  
β. Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισµούς 
αυτούς, για έξι (6) µήνες, αρχής γενοµένης από 1.7.2000, χωρίς τον υπολογισµό κατά το 
διάστηµα αυτό πρόσθετων τελών και άλλων προσαυξήσεων.  



γ. Οι εισφορές των προηγούµενων παραγράφων εξοφλούνται σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες 
µηνιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης από την πρώτη του επόµενου µήνα εκείνου κατά τον οποίο 
έληξε η εξάµηνη αναστολή.  
δ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε 
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.  
 
 

Άρθρο 26 
Χορήγηση νοσήλιου - τροφείου 

 
Το νοσήλιο - τροφείο, που χορηγούν οι ασφαλιστικοί οργανισµοί στα τέκνα των ασφαλισµένων 
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 6 του ν. 861/1979 (ΦΕΚ 2 Α') και 22 του ν. 
997/1979 (ΦΕΚ 287 Α'), εξακολουθεί να καταβάλλεται και µετά τη συνταξιοδότησή τους λόγω 
θανάτου. 
 

Άρθρο 27 
Εισφορά για τη λήψη διαφοράς εφάπαξ βοηθήµατος. 

 
Τακτικοί υγειονοµικοί υπάλληλοι του Εθνικού οργανισµού Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.) οι οποίοι είναι 
υποχρεωτικά ασφαλισµένοι στον κλάδο πρόνοιας του Τ.Σ.Α.Υ. για τη λήψη εφάπαξ 
βοηθήµατος, ασφαλίζονται και στο καθεστώς του ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α') καταβάλλοντας την 
προβλεπόµενη από το νόµο αυτόν εισφορά για τη λήψη διαφοράς εφάπαξ βοηθήµατος µεταξύ 
του βοηθήµατος που καταβάλλει ο παραπάνω κλάδος και εκείνου που χορηγείται βάσει των 
διατάξεων του ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α'), κατά το χρόνο αποχώρησής τους από την υπηρεσία, 
λόγω συνταξιοδοτήσεως. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1976/1991 (ΦΕΚ 184 Α') 
εφαρµόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους αυτούς. Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί 
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος από τους παραπάνω υπαλλήλους για την καταβολή διαφοράς 
εφάπαξ βοηθήµατος κατά τα ανωτέρω θεωρούνται ότι νοµίµως κατεβλήθησαν. Καταβληθέντα 
ποσά από τον Ε.Ο.Φ., κατ' εφαρµογή των διατάξεων του ν. 103/1975 σε υπαλλήλους της 
κατηγορίας αυτής που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία, δεν αναζητούνται.  
 
 

Άρθρο 28 
Παράταση προθεσµίας για αναγνώριση  χρόνου εργασίας 

 
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 2335/1995 (ΦΕΚ 185 Α'), όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 16 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α'), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
"Οι διατάξεις που προβλέπουν αναγνώριση χρόνων, πλην των αναφεροµένων στο άρθρο 40 του 
ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α') ή προσµέτρηση άλλου πλασµατικού χρόνου για τη θεµελίωση του 
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, καταργούνται από 
1.5.2001." 
2. Αιτήσεις ασφαλισµένων που έχουν απορριφθεί ως εκπρόθεσµες επανακρίνονται µετά από νέα 
αίτηση, η οποία πρέπει να υποβληθεί µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. Προκειµένου για 
ασφαλισµένους που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους και δεν έχουν δικαιωθεί σύνταξης από 
τον οικείο φορέα, η αναγνώριση του χρόνου πραγµατοποιείται µε την καταβολή εισφοράς, η 
οποία υπολογίζεται µε το ασφάλιστρο και τις αποδοχές που ίσχυαν κατά τη διακοπή της 
ασφάλισης, όπως θα έχουν διαµορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 
 
 
 



 
Άρθρο 29 

∆ιαδοχική ασφάλιση Ο.Γ.Α. 
 

Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α') προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως 
εξής:  
"5) Για τον προσδιορισµό του ποσού της σύνταξης που βαρύνει τον Ο. Γ.Α., στην περίπτωση 
διαδοχικής ασφάλισης, ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε σε άλλους φορείς, καθορίζεται ως 
ακολούθως: α) Χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε σε φορείς κύριας ασφάλισης µισθωτών, 
λογίζεται από τον Ο.Γ.Α. ως χρόνος διανυθείς στην τρίτη ασφαλιστική κατηγορία του Κλάδου 
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών. β) χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε σε φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης αυτοαπασχολούµενων, λογίζεται από τον Ο.Γ.Α. ως διανυθείς στην πρώτη 
ασφαλιστική κατηγορία του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών. γ) Χρόνος ασφάλισης που 
διανύθηκε σε φορείς επικουρικής ασφάλισης, λογίζεται από τον Ο.Γ.Α. ως χρόνος διανυθείς 
στην Α' Ασφαλιστική Κλάση του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών.  
 
 

Άρθρο 30 
Τροποποιήσεις στο άρθρο 38 του ν. 2676/1999. 

  
Το άρθρο 38 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α') τροποποιείται ως εξής:  
1. Στο τέλος του εδαφίου (γ), µετά τη φράση "Εθνικού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης" 

προστίθεται η φράση "καθώς και για τον εν γένει λειτουργικό και οργανωτικό 
εκσυγχρονισµό του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης."  

2. Στο τέλος του εδαφίου (ζ) µετά τη φράση "και χορήγησης της Κάρτας Κοινωνικής 
Ασφάλισης" προστίθεται η φράση "καθώς και των δράσεων εκσυγχρονισµού Συστήµατος 
Κοινωνικής Ασφάλισης και των σχετικών έργων, χρηµατοδοτούµενων ή 
συγχρηµατοδοτούµενων µέσω προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που άπτονται της 
Κοινωνικής Ασφάλισης" .  

3. (Στην τελευταία παράγραφο αντικαθίσταται η φράση "την αποζηµίωση και προώθηση έργων 
του προγράµµατος "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ" που άπτονται της κοινωνικής ασφάλισης" µε τη φράση 
"την εφαρµογή και προώθηση έργων, χρηµατοδοτούµενων ή συγχρηµατοδοτούµενων µέσω 
προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που άπτονται της Κοινωνικής Ασφάλισης.) 
(Σηµ. Η παρ.3 εµφανίζεται εντός παρενθέσεως γιατί καταργήθηκε µε το άρθρο 41 
Ν.2956/2001). 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 31 
Καταργούµενες διατάξεις 

 
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι 
αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται από 
το νόµο αυτόν. 
 

Άρθρο 32 
Απονοµή σύνταξης µετά 35ετή ασφάλιση. 

  
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α'), όπως 
συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 



138 Α') και την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α') και 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α'), 
αντικαθίσταται ως εξής: "Κατ' εξαίρεση ο ασφαλισµένος που έχει πραγµατοποιήσει τον 
παραπάνω αριθµό ηµερών εργασίας, εκ των οποίων επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) σε βαρέα 
και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και έχει συµπληρώσει: α) το 55ο έτος της ηλικίας, δικαιούται πλήρη 
σύνταξη και β) το 53ο έτος της ηλικίας, δικαιούται σύνταξη µειωµένη κατά 1/200 της πλήρους 
σύνταξης για κάθε µήνα που υπολείπεται από το οριζόµενο στο εδάφιο αυτό όριο ηλικίας της 
πλήρους σύνταξης. Η ετήσια δαπάνη, που βαρύνει το Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) 
για την καταβολή των συντάξεων αυτών µέχρι 31.12.2004, καταβάλλεται από το "Λογαριασµό 
για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση" (Λ.Α.Ε.Κ.) του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 
188 Α') απολογιστικά εντός του πρώτου τριµήνου του επόµενου έτους. Από το Λ.Α.Ε.Κ. επίσης 
καταβάλλεται ετησίως προς το Ι.Κ.Α. και ποσό αντίστοιχο µε την απώλεια των ασφαλιστικών 
εισφορών του κλάδου σύνταξης των συνταξιοδοτούµενων ασφαλισµένων του Ιδρύµατος µέχρι 
31.12.2004.  
 
 

Άρθρο 33 
 
1. Ως αποδοχές για τον υπολογισµό των εισφορών, την αναγνώριση υπηρεσιών και 

προϋπηρεσιών και τον καθορισµό της επικουρικής σύνταξης και του εφάπαξ βοηθήµατος 
του τακτικού προσωπικού των ν.π.δ.δ., το οποίο υπηρετούσε ή υπηρετεί κατά τη µετατροπή 
αυτών σε ανώνυµες εταιρείες, λογίζονται οι αποδοχές που λαµβάνονται υπόψη από τον 
αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης.  
Ειδικά για το πιο πάνω προσωπικό που υπάγεται στο καθεστώς του ν. 103/1975, ως 
αποδοχές για τον υπολογισµό των εισφορών και του εφάπαξ βοηθήµατος λαµβάνονται 
υπόψη οι οριζόµενες από την περ. β' της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 2703/1 999, µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 37 και 38 του ν. 2084/1992.  
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από το χρόνο µετατροπής κάθε ν.π.δ.δ. σε ανώνυµη 
εταιρεία. Τυχόν επιπλέον εισφορές και παροχές που έχουν καταβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση 
του παρόντος δεν αναζητούνται.  

2. Ειδικά για το πιο πάνω προσωπικό που ασφαλίζεται στον κλάδο πρόνοιας υπαλλήλων 
Ο.Λ.Π. του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης εργαζοµένων στα Λιµάνια, καθώς και στα 
Ταµεία Προνοίας Προσωπικού Ο.Υ.Θ και Ο.Λ.Θ. που χορηγούν εφάπαξ βοήθηµα, µε 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από γνώµη των 
διοικητικών συµβουλίων τους και αναλογιστική µελέτη για τη διαπίστωση της οικονοµικής 
δυνατότητας, είναι δυνατόν να υπολογίζονται οι εισφορές και παροχές επί διαφορετικών 
αποδοχών από τις οριζόµενες στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, να ανακαθορίζονται οι 
εισφορές και να προσδιορίζεται τµηµατικά το εφάπαξ βοήθηµα ανάλογα µε τις εισφορές που 
καταβλήθηκαν.  
Στην ανωτέρω απόφαση µπορεί να δίδεται αναδροµική ισχύς έως και ένα (1) έτος από τη 
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και πάντως όχι πριν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον διαπιστώνεται η οικονοµική δυνατότητα, 
το εφάπαξ βοήθηµα που προκύπτει µετά τις πιο πάνω ρυθµίσεις δεν µπορεί να υπολείπεται 
αυτού που θα προέκυπτε σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του Ταµείου, οι οποίες 
ίσχυαν πριν τη µετατροπή του ν.π.δ.δ. σε Α.Ε..  

 
 

Άρθρο 34 
Ρύθµιση θεµάτων Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης ∆οµών Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ. 

 



1. Η αρχική περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α') 
αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:  
"Για την υλοποίηση των σκοπών του το Κέντρο πραγµατοποιεί κάθε αναγκαίο έργο και έχει 
ιδίως αρµοδιότητα να:"  
Οµοίως, στην ίδια παράγραφο του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 προστίθεται εδάφιο µε 
στοιχείο ε', που έχει ως εξής:  
"ε. Προβαίνει στον καθορισµό των κριτηρίων και των διαδικασιών πιστοποίησης και 
αξιολόγησης, στη βαθµολόγηση και στη χορήγηση ή µη της πιστοποίησης, στην άρση της 
πιστοποίησης και στη τυχόν επιβολή κυρώσεων, καθώς και στη συγκρότηση Γνωµοδοτικών 
Επιτροπών Πιστοποίησης και Επιτροπών Ελέγχου και Αξιολόγησης".  

2. α) Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 
αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυσαν, ως εξής:  
"Τη διοίκηση του Κέντρου ασκούν: α) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο είναι επταµελές, 
αποτελούµενο από τον πρόεδρο και από έξι (6) µέλη, β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και γ) ο 
Γενικός ∆ιευθυντής.  
Στις αρµοδιότητες του ∆.Σ. του Κέντρου περιλαµβάνονται ιδίως ο καθορισµός των όρων και 
προϋποθέσεων, των κριτηρίων και των διαδικασιών πιστοποίησης και αξιολόγησης, η 
βαθµολόγηση και η χορήγηση ή µη της πιστοποίησης, η άρση της πιστοποίησης, ο 
καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και της διαδικασίας επιβολής τυχόν κυρώσεων και η 
επιβολή αυτών, καθώς και η συγκρότηση Γνωµοδοτικών Επιτροπών Πιστοποίησης και 
Επιτροπών Ελέγχου και Αξιολόγησης.  
Ειδικότερα, όσον αφορά την ανάπτυξη και εφαρµογή του έργου της πιστοποίησης, το ∆.Σ. 
του Κέντρου έχει ιδίως αρµοδιότητα να:  
Α) Καθορίζει και αναπροσαρµόζει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή, τους 
όρους και προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τις διαδικασίες ελέγχου, πιστοποίησης και 
αξιολόγησης που ανάγονται στις αρµοδιότητες του Κέντρου.  
Β) Προγραµµατίζει και καθορίζει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή, τις ανάγκες 
σε Πιστοποιούµενες ∆οµές Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ., καθώς και σε εκπαιδευτές Σ.Ε.Κ. και στελέχη 
Σ.Υ.Υ..  
Γ) Συγκροτεί, ύστερα από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή, τις Γνωµοδοτικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης.  
∆) Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση των Γνωµοδοτικών Επιτροπών Πιστοποίησης των 
∆οµών Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ. τη βαθµολόγηση και τη χορήγηση ή µη της πιστοποίησης.  
Ε) Αποφασίζει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά περίπτωση διαδικασίες πιστοποίησης, τη 
χορήγηση ή µη πιστοποίησης της εκπαίδευσης εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. και στελεχών Σ.Υ.Υ., 
καθώς και των προτύπων αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών Σ.Ε.Κ..  
ΣΤ) Αποφασίζει, κατόπιν ελέγχων και ύστερα από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή, την 
άρση της πιστοποίησης και την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.  
Ζ) Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή, για την παροχή υπηρεσιών 
προς τρίτους που άπτονται των σκοπών του Κέντρου.  
Η) Εξουσιοδοτεί µε απόφασή του τον Γενικό ∆ιευθυντή του Κέντρου για τη συγκρότηση 
Επιτροπών Ελέγχου και Αξιολόγησης των ήδη πιστοποιηµένων δοµών και λειτουργιών 
αρµοδιότητας του Κέντρου.  
Θ) Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή, για την ανάπτυξη, οργάνωση 
και εφαρµογή ή και ανάθεση της εφαρµογής σε τρίτους, πρότυπων προγραµµάτων 
εκπαίδευσης εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. και στελεχών Σ.Υ.Υ..  
Ι) Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή, για την ανάθεση µελετών 
σχετικών µε το έργο της πιστοποίησης σε τρίτους.  
ΙΑ) Μεριµνά για τη βελτίωση και παραπέρα ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος 
Πιστοποίησης ∆οµών Σ.Ε.Κ. και Σ.Υ.Υ. και λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για την επίτευξη 
του σκοπού αυτού. Οι αποφάσεις του ∆.Σ. του Κέντρου που αφορούν τις αρµοδιότητες 



αυτού που αναφέρονται στα παραπάνω εδάφια Α', Β', Γ'και Η' υποβάλλονται προς έγκριση 
στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του οποίου η εγκριτική απόφαση 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως." β) Οµοίως, στο τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 προστίθενται τα ακόλουθα: "Τον Γενικό 
∆ιευθυντή ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει µέλος του ∆.Σ. του Κέντρου, που 
ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου."  

3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου τα θέµατα που αναφέρονται στα παραπάνω εδάφια 
Α', Β', Γ', και Η' της προηγούµενης παραγράφου ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. του 
Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και 
Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.  

4. Σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης ή οποιασδήποτε άλλης µεταβολής της 
∆ιεύθυνσης Ελέγχου και Αξιολόγησης της Γενικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως µέλος του ∆.Σ. του 
Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και 
Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ορίζεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου, 
που υπηρετεί σε υπηρεσίες αυτού που έχουν αρµοδιότητα σε ένα ή περισσότερα αντικείµενα 
αναφορικά µε τη διαχείριση, παρακολούθηση, συντονισµό, εφαρµογή και έλεγχο των 
χρηµατοδοτούµενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) προγραµµάτων.  
Το κατ' εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου οριζόµενο µέλος του ∆.Σ. καταλαµβάνει τη 
θέση του µέλους του ∆.Σ. που προβλέπεται από την παράγραφο 1 περίπτωση β' του άρθρου 
3 του π.δ. 67/1997 (ΦΕΚ 61 Α'/21.4.1997) και αναπληρώνει τον Πρόεδρο του ∆.Σ. σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του.  

 
 

Άρθρο 35 
 
  1. Η εκτέλεση και εκµετάλλευση των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
που, µε τις διατάξεις του ν.δ. 3721/1957 (ΦΕΚ 142 Α'), όπως παρατάθηκε µε τις διατάξεις του ν. 
866/1979 (ΦΕΚ 23 Α'), εκτελούνται από τον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
(Ο.Α.Σ.Θ.), συνεχίζουν να παρέχονται από τον ίδιο φορέα (Ο.Α.Σ.Θ.) µέχρι 28 Φεβρουαρίου 
2001. 
 
  2. Η ισχύς των διατάξεων του ν.δ. 102/1973 (ΦΕΚ 178 Α'), όπως παρατάθηκε µε το άρθρο 15 
του ν. 1108/1980 (ΦΕΚ 304 Α') παρατείνεται µέχρι 31 Μαρτίου 2001. 
(Σηµ: Η προθεσµία της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν.2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α') παρατείνεται µέχρι  
 30 Ιουνίου 2001(άρθρ.10 παρ.18 Ν.2898/2001). 
 

Άρθρο 36 
 
3. Στο άρθρο 9 του ν. 2842/2000 (ΦΕΚ 207 Α') προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:  

"3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια, σχετική µε τα θέµατα που ρυθµίζονται από τις διατάξεις των προηγούµενων 
παραγράφων."  

4. Στο άρθρο 4 του ανωτέρω νόµου προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:  
"6. Ορίζεται ως ειδική αργία, η 2α Ιανουαρίου 2001, ηµέρα Τρίτη, για την Τράπεζα της 
Ελλάδος, το χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε., το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., το 
Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών, την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί 
Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.), καθώς και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:  



α) πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα στα οποία περιλαµβάνονται τα 
ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα και τα υποκαταστήµατα των αλλοδαπών τραπεζών,  
β) επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,  
γ) ανώνυµες χρηµατοδοτικές εταιρείες,  
δ) Ανώνυµες Εταιρείες ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων.  
Κατά την ηµέρα αυτή τα ανωτέρω ιδρύµατα και επιχειρήσεις λειτουργούν, για τις 
διατραπεζικές συναλλαγές καθώς και για τις συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο, µη επιτρεποµένης 
όµως της διενέργειας οποιασδήποτε συναλλαγής µεταξύ αυτών και του κοινού."  

 
Άρθρο 37 

 
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ΦΕΚ 151 Α') 

προστίθεται περίπτωση ζ', η οποία έχει ως εξής:  
"ζ. Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της δαπάνης που καταβλήθηκε από τον υπόχρεο 
για την αγορά µεριδίων ηµεδαπών µετοχικών και µεικτών αµοιβαίων κεφαλαίων. Το ποσό 
της έκπτωσης αφαιρείται από το συνολικό εισόδηµα κατά το τρίτο έτος από την αγορά των 
µεριδίων και δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του ενός εκατοµµυρίου διακοσίων πενήντα 
χιλιάδων (1.250.000) δραχµών. Η έκπτωση αυτή παρέχεται µόνο µία φορά."  

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται για τα µερίδια αµοιβαίων 
κεφαλαίων που αποκτώνται από 1.1.2001 και µετά, καθώς και για τα µερίδια αµοιβαίων 
κεφαλαίων που έχουν αποκτηθεί µέχρι 31.12.2000.  

3. Η ζηµία από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, που προκύπτει 
από βιβλία τρίτης κατηγορίας κατά τη διαχειριστική περίοδο 2000 (οικονοµικό έτος 2001) ή 
από την αποτίµηση των µετοχών αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων, κατά το µέρος που υπερβαίνει το ποσό των αποθεµατικών που ορίζονται από τις 
διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ή 
ολόκληρο το ποσό αυτής, εφόσον δεν υφίστανται τοιαύτα αποθεµατικά, µεταφέρεται σε 
ειδικό λογαριασµό του ενεργητικού και δύναται να εκπίπτει ισόποσα από τα ακαθάριστα 
έσοδα της πιο πάνω διαχειριστικής περιόδου και των τεσσάρων εποµένων αυτής, 
προκειµένου για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών της επιχείρησης, µη 
εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ως 
προς την πιο πάνω ζηµία.  

4. Η ζηµία που προκύπτει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 
1969/1991, από την αποτίµηση της αξίας κινητών αξιών του χαρτοφυλακίου των Ανωνύµων 
Εταιριών Επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ίδιου νόµου κατά τη διαχειριστική περίοδο 2000 
(οικονοµικό έτος 2001), κατά το µέρος που υπερβαίνει το ποσό των αποθεµατικών του 
άρθρου 10 του ν. 1969/1991 ή ολόκληρο το ποσό αυτής, εφόσον δεν υφίστανται τοιαύτα 
αποθεµατικά, µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό του ενεργητικού και δύναται να εκπίπτει 
από τα ακαθάριστα έσοδα της πιο πάνω διαχειριστικής περιόδου και των τεσσάρων 
εποµένων αυτής, µε την προϋπόθεση ότι σε κάθε διαχειριστική περίοδο θα εκπίπτει 
τουλάχιστον ποσοστό είκοσι τοις εκατό 20% της εν λόγω ζηµίας µέχρι µηδενισµού της.  

5. Ο συντελεστής του φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α') και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 
(ΦΕΚ 72 Α'), όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε το άρθρο 22 του ν. 2742/1999 
(ΦΕΚ 207 Α'), µειώνεται από έξι τοις χιλίοις (6 %0) σε τρία τοις χιλίοις (3 %0).  

6. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται για πωλήσεις µετοχών που 
διενεργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2001 και εφεξής.  

 
 

Άρθρο 38 
Έναρξη ισχύος του νόµου 



 
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις επί µέρους διατάξεις του.  
 

Αθήνα, 29 ∆εκεµβρίου 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


