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Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επί
θεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις.
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• 1. Κατά τη σύσταση της σύμβασης εργασίας ή κατά
τη διάρκεια της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορεί
με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, για
ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ημερήσια ή εβδομαδιαία ή
ΌΠΡΟΕΔΡΟΣ
δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, η οποία θα είναι
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απαΕκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
σχόληση).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Η συμφωνία, εφόσον μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες
ΡΥθΜΙΣΗ ΕΡΓΑΙΙΑΚΠΝΣΧΕΣΕΩΝ
από την κατάρτιση της δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία
Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση
Άρθρο 1
εργασίας με πλήρη απασχόληση.
Ειδικές μορφές απασχόλησης
2. Επίσης, κατά τη σύσταση της σύμβασης εργασίας
1. Η μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου συμφωνία ή κατά τη διάρκεια της ο εργοδότης και ο μισθωτός
για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν
χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής ανά ημέρα,
εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ' οίκον απασχόλη- εβδομάδα ή μήνα.
σης, τεκμαίρεται ότι δεν υποκρύπτει σύμβαση εξαρτηΗ παρεχόμενη από το άρθρο αυτό προστασία καλύπτει
μένης εργασίας, εφόσον η συμφωνία αυτή καταρτίζεται και τους απασχολούμενους με βάση τις συμφωνίες του
εγγράφως και γνωστοποιείται μέσα σε δεκαπέντε (15) προηγούμενου εδαφίου,
ημέρες στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.
Σε περίπτωοη περιορισμού της δραστηριότητος του
Το τεκμήριο αυτό δεν ισχύει αν ο απασχολούμενος ο εργοδότης μπορεί να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής
προσφέρει την εργασία του αποκλειστικά ή κατά κύριο απασχόλησης στην επιχείρηση του, μόνον εφόσον
προηγουμένως προβεί σε διαβούλευση με τους νόμιμους
λόγο στον ίδιο εργοδότη.
2. Μέσα σε διάστημα εννέα (9) μηνών από τη δη- εκπροσώπους των εργαζομένων.
Οι συμφωνίες ή οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής
μοσίευση του παρόντος νόμου κάθε εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας γ\ 'ήοτοποιούνται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την
συγκεντρωτική κατάσταση αναφορικά με τις υφιστάμενες κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση
συμφωνίες μεταξύ αυτού και απασχολουμένων για πα- Εργασίας.
3. Οι έγγραφες ατομικές συμβάσεις των προηγούμεροχή υπηρεσιών ή έργου, στην οποία θα αναγράφονται
η χρονολογία κατάρτισης των συμφωνιών αυτών και το νων παραγράφων πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον
ονοματεπώνυμο του απασχολούμενου. Σε περίπτωση τα ακόλουθα: α) τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλπαραλείψεως υποβολής της κατάστασης αυτής θεω- λομένων, β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα
ρείται ότι η σχετική συμφωνία υποκρύπτει σύμβαση της επιχείρησης ή τη διεύθυνση του εργοδότη, γ) το
χρόνο της απασχόλησης, τον τρόπο κατανομής και τις
εξαρτημένης εργασίας.
3. Για τους απασχολούμενους του παρόντος άρθρου περιόδους εργασίας, δ) τον τρόπο αμοιβής και ε) τους
εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη του άρθρου 22 του ν. τυχόν όρους τροποποίησης της σύμβασης.
Σε εποχικές ξενοδοχειακές και επισπιστικές επιχει1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α).
ρήσεις οι έγγραφες ατομικές συμβάσεις, κατά την παρ.
Άρθρο 2
1 του παρόντος, γίνονται για ημερήσια ή εβδομαδιαία
Μερικήαπασχόληση
περίοδο
εργασίας.
Το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) αντι4. Σε κάθε περίπτωση, η απασχόληση κατά την Κυριακή
καθίσταται ως ακολούθως:
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ή άλλη ημέρα αργίας, ως και η νυκτερινή εργασία
Για την κατά το παρόν άρθρο μερική απασχόληση
συνεπάγεται την καταβολή της νόμιμης προσαύξησης.
σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του προηγού5. Η παροχή της συμφωνημένης εργασίας των μερικώς μενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν,
απασχολούμενων τρέπει να είναι συνεχόμενη και να
2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), όπως ισχύει, με εξαίρεση τις
παρέχεται μία φόρο την ημέρα.
περιπτώσεις όπου για την ανπμετώπιση έκτακτων η
6. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας λόγο μη αεπειγουσών αναγκών συμφωνείται με σύμβαση ορισμέποδοχής από το μισθωτό εργοδοτικής πρότασης για νου χρόνου διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών μερική απασχόληση που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες
ΐιερίκή απασχόληση εΚ/αι άκυρη.
ημερησίως. Στην τελευταία περίπτωση η σχετική προ7. Οι αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων μικήρυξη σποστέλλεται πριν από τη δημοσίευση της στο
σθωτών δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για του··; Ανώτατο Ιυμβοϋλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ,Ε.Π),
"Ό οποίο οφείλει να ελέγξει αυτήν από άποψη νομιαπασχολούμενους κατύ το κανονικό ωράριο γιο την
μότητας μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Αν παρέλθει άπρακτη
ΙοΊα εργασία και ανηστοιχοΰν οπς ώρες εργασίας της
η προθεσμία αυτή τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του
μερικής απασχόλησης.
8. Ο» μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί έχουν δι- Α.Σ.Ε.Π..
Οι ανωτέρω συμβάσεις που συνάπτονται νια την
καίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές και επίδομα αδείας,
κάλυψη έκτακτων ή επειγουσών αναγκών λήγουν αυμε βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν, εάν εργάζονταν κατά το χρόνο της αδείας τους, νια τη διάρκεια τοδικαίως με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας
τους, χωρίς να απαιτείται προς τούτο καμία άλλη διατης οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του σν. 539/1945. τύπωση και απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη
η για οποιονδήποτε λόγο ανανέωση τους ή μετατροπή
όπως ισχύει.
9. Ο εργοδότης δεν έχει αξίωση για παροχή εργασίας τους σε σύμβαση ή σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.
πέρα από τη συμφωνημένη (άρθρο 659 Α.Κ.) από μερικώς
16. Μέσα σε διάστημα εννέα (9) μηνών, από τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου, κάθε εργοδότης υαπασχολούμενο, όταν αυτός έχει και άλλη απασχόληση
ή βαρύνεται με οικογενειακές υποχρεώσεις.
ποχρεούται να υποβάλει στην οικεία Επιθεώρηση Ερ10. Ο μερκώς απασχολούμενος, επί προσφοράς ερ- γασίας συγκεντρωτική κατάσταση αναφορικά με τις
γασίας με ίσους όρους από μισθωτούς της ίδιας κατηυφιστάμενες συμβάσεις εργασίας μεταξύ αυτού και των
γορίας, έχει δικαίωμα προτεραιότητας για πρόσληψη σε
εργαζόμενων, που απασχολεί με μερική απασχόληση,
δέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στην ίδια επι- στην οποία θα αναγράφεται η χρονολογία κατάρτισης
χείρηση. Ο χρόνος της μερικής απασχόλησης λαμβά- των συμβάσεων αυτών και το ονοματεπώνυμο του ανεται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας. Για τον
πασχολούμενου. Σε περίπτωση παραλείψεως υποβολής
υπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής οκτώ (8) ώρες
της κατάστασης αυτής τεκμαίρεται ότιη σχετική σύμβαση
εργασίας με μερική απασχόληση ανποτοιχοΟν σε μία καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση."
(1) ημέρα προϋπηρεσίας,
Άρθρο 3
11. Στους εργαζόμενους που καλύπτονται από σχέση
Διευθέτηση χρόνου εργασίας
εργασίας με μερική απασχόληση παρέχοντα.
α. Δυνατότητες συμμετοχής σπς δραστηριότητες της
Το άρθρο 41 του ν. 1892Ί990 αντικαθίσταται ως
επαγγελματικής κατάρτισης που εφαρμόζει η επιχείρηση
ακολούθως:
υπό συνθήκες ανάλογες με εκείνες που αφορούν τους
"1. Επιτρέπεται με επιχειρησιακές συλλογικές συμεργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και αορίοτοιι χρόβάσεις εργασίας ή με συμφωνίες του εργοδότη και του
νου.
συμβουλίου των εργαζόμενων να καθορίζεται για διάβ. Οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν στη
στημα μέχρι τρεις (3) μήνες αυξημένος αριθμός ωρών
διάθεση των άλλων εργαζόμενων στην επιχείρηση.
εργασίας κατά μία (1) ώρα πλέον του συμβατικού ωραρίου
12 Ο εργοδότης ενημερώνει τους εκπροσώπους των
και μέχρι εννέα (9) ώρες ημερησίως και σε περιπτώσεις
εργαζόμενων για τον αριθμό των απασχολούμενων με
που συντρέχουν λόγοι αντικειμενικοί ή τεχνικοί ή λόγοι
μερκή απασχόληση σε σχέση με την εξέλιξη του συοργάνωσης της εργασίας για διάστημα μέχρι έξι (6)
νόλου των εργαζόμενων, καθώς και νια τις προοπτικές
μήνες αυξημένος αριθμός ωρών εργασίας κατά δύο (2)
πρόσληψης εργαζόμενων με πλήρη απασχόληση.
13. Με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ώρες πλέον του συμβατικού ωραρίου και μέχρι δέκα
επιτρέπεται η συμπλήρωση ή τροποποίηση των ρυθμί- (10) ώρες ημερησίως και μέχρι σαράντα οκτώ (48)
εβδομαδιαίως και μειωμένος αριθμός ωρών εργασίας
σεων των προηγούμενων παραγράφων.
κατά το επόμενο αντίστοιχο διάστημα, εφόσον ο μέσος
14. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τους μερικώς
όρος των ωρών εργασίας για το συνολικό χρονικό
απασχολουμένους όλες οι διατάξεις της εργατικής νοδιάστημα (περίοδος αναφοράς), το οποίο δεν εττπρέμοθεσίας.
πεται να υπερβαίνει τους έξι (6) ή τους δώδεκα (12)
15. Η κατά το παρόν άρθρο μερκή απασχόληση με
μήνες αντίστοιχα, ανέρχεται σε σαράντα (40) ώρες την
σχέση ιδΊωτκού δικαίου επιτρέπεται και στις δημόσιες
εβδομάδα.
επιχειρήσεις, τους οργανισμούς «αϊτούς λοιπούς φορείς
2. Σε. επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι είκοσι (20)
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προοδιοεργαζόμενους επιτρέπεται, με συμφωνίες μεταξύ ερρίζεται από το άρθρο 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'),
όπως ίσχυα, με εξαίρεση το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. γοδότη και των ενώσεων προσώπων του άρθρου 1
παραγράφου 3 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α'), να
πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ.. καθώς
καθορίζεται, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης
και τους φορείς ^ια τους οποίους η μερική απασχόληση
ή εκμετάλλευσης, για διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών
προβλέπεται από ειδικούς νόμους η από διατάξεις
αυξημένος αριθμός ωρών εργασίας κατά μία (1) ώρα
κονονιομών που έχουν κυρωθεί με νόμο ή έχουν ισχύ
πλέον του συμβατικού ωραρίου και μέχρι εννέα (9) ώρες
νόμου.
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ημερησίως και μέχρι σαράντα οκτώ (4δί εβδομαδιαίως
και μειωμένος αριθμός ωρών ίργοοιας κατά το επόμενο
αντίστοιχο διάστημα, με την προϋπόθεση ότι ο μέσος
όρος των ωρών εργασίας για το συνολικό χρονικό
διάστημα (περίοδος αναφοράς), το οποίο απαγορεύεται
να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες, ανέρχεται σε
σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ένωση προσώπων αρκεί να έχει συσταθεί από πέντε '5) τουλάχιστον εργαζόμενους, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων
του ν. 1264/1984.
3. Η καταβαλλόμενη, κατ' εφαρμογή των διατάξεων
των προηγούμενων παραγράφων, αμοιβή για το συνολικό
χρονικό διάστημα είναι Ιση με την αντίστοιχη αμοιβή
για εργασία οκτώ (8) ωρών ημερησίως και σαράντα (40)
ωρών εβδομαδιαίως, χωρίς να επιτρέπεται αυξομείωση
της.
Με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας
επιτρέπεται να καθορίζεται, για τις περιόδους αναφοράς
των προηγούμενων παραγράφων, χρόνος εβδομαδ:αιας
εργασίας, μέχρι σαράντα οκτώ (48) ωρών κατά μέσο
όρο, συμπεριλαμβανομένων και των υπερωριών. Η προσαύξηση της αμοιβής λόγω υπερωριών υπολογίζεται
κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς και καταβάλλεται
για την πέραν των σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως,
κατά μέσο σρσ, παρασχεθείσα εργασία.
4. Κατά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας επιτρέπεσαι να χορηγείται στον εργαζόμενο σε αντιστάθμιση
των συνολικών ωρών, που δικαιούται για ΪΌ διάστημα
του μειωμένου ημερήσιου χρόνου απασχόλησης, συμφωνά με πς παραγράφους 1 και 2, είτε ανάλογη ημερήσια
ανάπαυση (ρεπό) είτε ανάλογη προσαύξηση της ετήσιας
μεΤ αποδοχών αδείας
5. Εφόσον από οποιονδήποτε λόγο, ιδίως εξαιτίας
παραίτησης ή απόλυσης του εργαζόμενου, δεν εφαρμόζεται ή δεν ολοκληρώνεται η διευθέτηση του χρόνου
εργασίας σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, δεν θίγονται
οί ισχύουσες διατάξεις περί της νόμιμης προσαύξησης
της αμοιβής της υπερεργασίας και της υπερωρίας.
6. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ικανότητα
συναιί^ης επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης έχουν
οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν τουλάχιστον είκοσι (20) εργαζόμενους.
7. Από πς διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι σχετικές ρυθμίσεις του ν. 2602/1993 (ΦΕΚ
83 Α') ή άλλων ειδικών νόμων που αποσκοπούν στην
εξυγίανση φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα."
Άρθρο4
Τοπικό σύμφωνα απασχόλησης
1. Φορείς του δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικοί εταίροι κατά την έννοια του
άρθρου 3 του ν. 2232/1994 (ΦΕΚ 140 Α'). με βάση τις
ανάγκες αναβάθμισης ευπαθών περιοχών της Χώρας
και ιδιαίτερα της προβλεπόμενης από την παράγραφο
1 του άρθρου 4του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ81 Λ')ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Γ , για τις οποίες εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρμοσθούν ειδικά προγράμματα με διάθεση εθνικών και
κοινατίκών πόρων και με οκοιιό την επίτευξη των
στόχων της παοωθησης της απασχόλησης σε βιώσιμες
κα> ανταγωνιστικές δραστηριόΓητες, της καταπολέμησης
της αν,ργίης και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, μπορούν να συνάπτουν για την πραγματο-
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ποίηση των στόχων αυτών, ειδικές συλλογικές
νίες σχετικά με την εκτέλεση συγκεκριμένου έργοίτ π
την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας οικονομικού
ή κοινωνικού ή πολιτιστ-,κού χαρακτήρα, σ(ΐς οποίες
ορίζεται η διάρκεια ισχύος και όλο; οι όροι εφαρμογής
ιούς. Με τις συμφωνίες αυτές επιτρέπεται να ρυθμίζονται και τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομίσθιων
κα>, γενικότερα οι όροι απασχόλησης του προσωπικού
που πρόκεπαι να απασχοληθεί για την εκτέλεση του
έργου ή Των δραστηριοτήτων αυτών (τοπικά σύμφωνο
απασχόλησης).
Οι ρυθμίσεις αυτές απαγορεύεται να παραβιάζουν
τους κανόνες για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων και ΓΟ. ελάχιστα όρια προστασίας που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της
εργατικής νομοθεσίας και των Εθνικών Γενικών Σι;λλογικών Συμβασεων Εργασίας, κατισχύουν δε οποιασδήποτε άλλης σχεπκής ρύθμισης εφόσον περιέχονται
στην οικεία ατομική σύμβαση εργασίας του απασχολούμενου, που καταρτίζεται ενγραφως και υπό το / όρο όπ
στη σύναψη του τοπιτοϋ συμφώνου απασχόλησης έλαβε
μέρος και το αντιπροσωπευτικότερο Εργατικό Κέντρο,
κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 1076/1990, του νομού.
Τα Τοπικά Σϋμφωνα Απασχόλησης ισχύουν μόνον εφόσον εγκριθούν από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
2. Από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του παρόντος
νόμου μέχρίτην 31η Λεκεμβρίου 2001, σε επιχειρήσεις
που λειτουργούν σε περιοχές της ΓίροηγοΟρενης παραγράφου και με σκοπό ιτιν επίτευξη των αναφερόμενων
σε αυτήν στόχων, επιτρέπεται να καθορίζοντα με επιχειρησιακές συλλογικέο συμβάσεις εργαοκς ή με
ατομικές συμβάσεις εργασίας ως προς τους προσλαμβανόμενους είτε για πρώτη φορά €>τε μετά από δώδεκα
(12) και πλέον μήνες από την τελευταία τους εργασία
(μακροχρόνιοι άνεργοι), επίπεδα αμοιβών εργασίας τουλάχιστον Ισα με εκείνα που προβλέπει η εκάστοτε
ισχύουσα Εθνική Γενική Σαλλογική Γομβαση Εργασίας
και για χρονικό διάστημα ενός (Ι) ίτοος κατ' ανώτατο
όρι.ο
Οι ανωτέρω επιχειρησιακές συλλογικές η ατομικές
συμβάσεις εργασίας υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλης
σχετικής νομοθετικής, κανονιστικής ή συλλογικής ρύθμισης.
Άρθρο 5
Ιδιωτικά Γραφεία Ιυμδούλων Ρργασί<κ
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να συνιστούν
Ιδιωτικά Γραφεία Σ'.ιυί3ούλων Εργασίας ίΙ.Γ.Σ.Ε.) μ$ αντικείμενο την εξεύρεση για Αογοοιααμο του εργοδότη
ορισμένων κατηγοριών θέεεων εργασίας σε ημεδαπούο
ή αλλοδαπούς. Τα Ι.Γ,Σ,Ε. (ΐεσολαβοϋν γιο την εξεύρεση
εργασίας που αφορά ιδίως καλλίτίγνε'^κροαματ^ς και
θεάματος, πρόσωπα εποπτείας ή δ(£ί'.·ίΚ"'σης ?· εμπιστοσύνης, λογιστές η φοροτεχνικούς Γΐρίχτ.ιηικά κα'
θαριότητας χώρων, απασχολούμενους ί~ις οικοδομΐς
κα ίττις τεχνικές εργασίες. ξενπνυΟο. μοντέλα, αποκλειστικές νοοαχόμες, πρόσωπα φροντ\δ.-;~ ηλικιουενων
*σ· οικόσιτο προσωπικό. Για τη οϋοταίτη των Ιδιωπ«;.';ν
Γραφείων ΣυμΡοΟλων Εργασίας σπαΐϊίίκιι άδεια ίτ^ι
χορηγείται από τον Υπουργό Εργπσκ:<· κ~ι Κοι
Ασφαλίσεων.
Γ, Με προεδρικό διάταγμα, ΓΤΟΙΓ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟ)

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
καθορίζονται: α) οι κατηγορίες των θέσεων εργασίας,
για την εξεύρεση των οποίων επιτρέπεται η σύσταση
Ιδιωτικών Γραφείων Συμβσύλων Εργασίας, β) ο; όροι
και οι προϋποθέσεις για τη σύσταση τους, ν) τα απαιτούμενα για την πιστοποίηση τους δικαιολογητικά και
άλλα στοιχεία, καθώς και η σχετική διαδικασία, 6) οι
όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία χορήγησης της ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας τους,
ε) οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να ανακληθεί
η εγκριτική άδεια, καθώς και η απαιτούμενη διαδικασία
για την ανάκληση της. στ) το ύψος της αμοιβής για τη
μεσολάβηση τους και ο τρόπος καταβολής της και ξ)
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
3. Η παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της
χορηγηθείσας εγκριτικής άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού
Γραφείου Συμβούλων Εργασίας συνιστά ποινικό αδίκημα,
το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον
τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον
ενός εκατομμυρίου (1,000,000) δραχμών,
4. Τα Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας έχουν
υποχρέωση να υποβάλλουν στην οικεία Επιθεώρηση
Εργασίας κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός
Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους αναλυτική κατάσταση
των συμβάσεων εργασίας για τη σύναψη των οποίων
μεσολαβούσαν το προηγούμενο εξάμηνο. Η παράβαση
της υποχρέωσης αυτής αποτελεί λόγο ανακλήσεως της
εγκριτικής άδειας λειτουργίας των Ι,Γ.Σ,Ε,,
5. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που
έχουν ως αντικείμενο την εξεύρεση θέσεων εργασίας
σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, υποχρεούνται, μέσα σε
πέντε (5) μήνες από τη δημοσίευση του διατάγματος
της παραγράφου 2, να υποβάλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αίτηση, σύμφωνα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού,
για τη χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας,
Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής επιφέρει σε
βάρος του παραβάτη τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 16 και επιπλέον συνιστά ποινικό αδίκημα, τιμωρούμενο με τις ποινές του άρθρου 17 παράγραφος 1
του παρόντος νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8'

ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΟΗΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΑΣ
(Σ.ΕΠ.Ε.)

Άρθροθ
Σύοταση ϊώμοτος

1. Συνιττάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπηρεσία με τον τίτλο "Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας* (Σ.ΕΠ.Ε.), υπαγόμενη απευθείας στον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Συνιστάταί επίσης μία θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα
1
(άρθρο 28 του ν. 1558/1985 ΦΕΚ 137 Α ). ° οποίος
προΐσταται της υπηρεσίας αυτής.
2. Το Σ.ΕΠ.Ε. έχκι ως κύριο έργο:

α. Την επίβλεψη και τον έλεγχο της εφαρμογής των
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
β. Την έρευνα, ανακάλυψη και ίιωΕη, σύμφωνα με πς
καμένες διατάζεις, των παραβατών τηΓ Γργατιχής νομοθεσίας.
γ. Την έρευνα, ανακάλυιμη και δίωξη, παράλληλα και

ανεξάρτητα από τις αστυνομικές αρχές, της παράνομης
απασχόλησης.
6. Την έρευνα, παράλληλα και ανεξάρτητα από τους
ασφαλιστικούς οργανισμούς, της ασφαλιστικής κάλυψης
των εργαζόμενων.
ε. Την παροχή πληροφοριών, συμβουλών και υποδείξεων προς τους εργοδότες και τους εργαζόμενους,
σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την
τήρηση των κειμένων διατάξεων.
στ. Την αναφορά προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων των ελλείψεων ή των παραλείψεων, που δεν καλύπτονται οπό την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και των τυχόν προβλημάτων που
δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας.

*

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες του Σ,ΕΠ.Ε.

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

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
θ. Να ερευνά τα αίτια των θανατη ,·>όρων και των
σοβαρών εργατικών ατυχημάτων και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις.
ι. Να διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες της εμφάνισης
επαγγελματικών νόσων και να προτείνε» μέτρα για την
πρόληψη τους.
ία. Να ενημερώνει άμεσα τον ασφαλιστικό φορέα σε
περίπτωση διαπιστώσεως παραβάσεων της ασφαλιστικής
νομοθεσίας.
ιβ. Να προβαίνει σε δειγματοληψίες και αναλύσεις των
δειγμάτων, να λαμβάνει φωτογραφίες και να προβαίνει
σε μετρήσεις φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων οτο περιβάλλον εργασίας,
ιγ. Να εξετάζει κάθε καταγγελία και αίτημα που υποβάλλεται στην Υπηρεσία και αφορά την ορθή εφαρμογή
της εργατικής νομοθεσίας.
ιδ. Να παρεμβαίνει συμφιλιωτικά για την επίλυση των
αναφυόμενων ατομικών ή συλλογικών διαφορών εργασίας.
ιέ. Να συντάσσει, να ανακοινώνει και να αποστέλλει
οτο Διεθνές Γραφείο Εργασίας την ετήσια έκθεση
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Χώρας μας που
απορρέουν από την 81 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας (ν.
3249/1955 ΦΕΚ 139 Λ).
2. Οι αρμοδιότητες του Σ,ΕΠ,Ε. εκτείνονται σε όλη
την ελληνική επικράτεια και ασκούνται από τις κεντρικές
και τις περιφερειακές υπηρεσίες του.
3. Το Σ.ΕΠ.Ε. συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες και στοιχίία σχετικά με το αντικείμενο της
αποστολής του, με άλλες υπηρεσίες του εσωτερικού ή
εξωτερικού.
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Καθήκοντα Κοινωνικού Επιθεωρητή Εργασίας ασκούν
οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
ή ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού, εάν έχουν τα ειδικά
προσόντα που θα ορισθούν με τα προεδρικά διατάγματα
της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και έχουν
ολοκληρώσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση σύμφωνα
με το άρθρο 10 του νόμου αυτού.
β. Οι Τεχνικοί Επιθεωρητές Εργασίας διενεργούν
ελέγχους για την εφαρμογή κυρίως της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων,
ερευνούν τις αιτίες των σοβαρών και θανατηφόρων
εργατικών ατυχημάτων, υποδεικνύουν μέτρα για την
αποφυγή επανάληψης τους και παρέχουν συμβουλές,
οδηγίες και υποδείξεις στους εργαζόμενους και στους
εργοδότες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της
σχετικής νομοθεσίας.
Καθήκοντα Τεχνικού Επιθεωρητή Εργασίας ασκούν
υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ θετικών
Επιστημών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, εάν έχουν
τα ειδικά προσόντα που θα ορισθούν με τα προεδρικά
διατάγματα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου
και έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση
σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου αυτού,
γ. Οι Υγειονομικοί Επιθεωρητές Εργασίας διενεργούν
ελέγχους για την εφαρμογή κυρίως της εργατικής νομοθεσίας για την υγεία των εργαζόμενων, ερευνούν τη
φύση και τις απΊες των επαγγελματικών νόσων, υποδεικνύουν μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας των
εργαζόμενων και παρέχουν συμβουλές, οδηγίες και
υποδείξεις στους εργαζόμενους και στους εργοδότες
για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σχετικής ·
νομοθεσίας.
Άρθρο 3
Καθήκοντα Υγειονομικού Επιθεωρητή Εργασίας αΣτελέχωση του Σ.ΕΠ.Ε.
σκούν υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ιατρών Εργααας ή
Καθήκοντα Επιθεωρητών Εργασίας
ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων ή ΤΕ Εποπτών
Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρό1. Το Σ.ΕΠ.Ε. συγκροτείται από τον Ειδικό Γραμματέα,
νοιας, σχετικών με το αντικείμενο της προστασίας της
ο οποίος προΐσταται της υπηρεσίας αυτής, και από
υγείας των εργαζόμενων, εάν έχουν τα ειδικά προσόντα
τους Επιθεωρητές Εργασίας. Προς τούτο συνιστώνται
που θα ορισθούν με τα προεδρικά διατάγματα της
760 θέσεις Επιθεωρητών Εργασίας οι οποίοι διακρίνοπαραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και έχουν ολονται σε Κοινωνικούς Επιθεωρητές Εργασίας, Τεχνικούς
κληρώσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση σύμφωνα με
Επιθεωρητές Εργασίας και Υγειονομικούς Επιθεωρητές
το άρθρο 10 του νόμου αυτού.
Εργασίας, κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: ΠΕ Διοι3. Το Σ.ΕΠ.Ε. στελεχώνεται με αποσπάσεις υπαλλήκητικού Οικονομικού (348) θέσεις, ΠΕ Μηχανικών (131)
λων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαθέσεις, ΠΕ Θετικών Επιστημών (52) θέσεις, ΠΕ Ιατρών,
λίσεων, με αποσπάσεις υπαλλήλων του Δημοσίου, νοΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Ιατρών Εργασίας (60) θέμικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και με νέες
σεις, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (40) θέσεις, ΤΕ Τεχνοπροσλήψεις. Ως Επιθεωρητές Εργασίας τοποθετούνται
λογικών Εφαρμογών (89! θέσεις, ΤΕ Υγείας Πρόνοιας,
στο Σ.ΕΠ.Ε υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (40) θέσεις.
Κοινωνικών Ασφαλίσεων που έχουν τουλάχιστον πεΕπίσης συνιστώνται (278) θέσεις για γραμματειακή,
νταετή εμπειρία σε έργα και καθήκοντα που ασκούσαν
διοικητική και λοιπή υποστήριξη κατά κατηγορία και
οι υπάλληλοι των πρώην Επιθεωρήσεων Εργασίας και
κλάδο ως εξής: ΠΕ Πληροφορικής (3) θέσεις, ΔΕ
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου
Διοικητικού Λογιστικού (188) θέσεις, ΔΕ Τεχνικών (33)
2 του άρθρου αυτού. Οι αποσπασμένοι στη νομαρχιακή
θέσεις και ΔΕ Τεχνικών (Οδηγών) (54) θέσεις.
αυτοδιοίκηση υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και
2. Οι Κοινωνικοί, Τεχνικοί και Υγειονομικοί ΕπιθεωΚοινωνικών Ασφαλίσεων τοποθετούνται στο Σ.ΕΠ.Ε.
ρητές Εργαοΐας ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέμετά από αίτηση τους που υποβάλλεται στη Διεύθυνση
πονται στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου και ειδικότερα:
Προσωπικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
α. Οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας διενεργούν
Ασφαλίσεων εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του
ζΑέγχους για την εφαρμογή κυβίως της γενικής προ,;,ατΕ:υτικής εργατικής νομοθεσίας και παρέχουν συμ- νόμου αυτού και ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου. Η απόσπαση στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση
3οΐίλές. οδηγίες και υποδείξεις στους εργαζόμενους
όσων τοποθετούνται σύμφωνα με τα προηγούμενα εκαι εργοδότες για την αποτέλεσματικότεοη εφαρμογή
δάφια στο Σ.ΕΠ.Ε. λήγει αυτοδικαίως την ημερομηνία
της οχετικής νομοθεσίας. Ερευνούν επίσης την ασφαπου προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού.
*ιοπκή κάλυψη των εργαζόμενων και τη νομιμότητα της
4. Κατ' εξαίρεση ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητή Ερτπασχόλησής τους.
γασίας και υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και
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γ. δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζόμενων
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του κλάδου ΔΕ, εφόσον έχουν
στο Σ.ΕΠ.Ε..
τουλάχιστον επταετή εμπειρία σε έργα και καθήκοντα
Με την ίδια απόφαση ορίζεται γραμματέας του συμΕπιθεωρητή Εργασίας. Κατά τα λοιπά ισχύει η παράβουλίου αυτού, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη,
γραφος 3 του παρόντος άρθρου.
5. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόεκτός των αιρετών.
ταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
Τα θέματα εισηγείται ο κατά τον ειδικό κανονισμό
και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε. Προϊστάμενος της αρμόδιας
λίσεων, καθορίζονται: α) η οργάνωση, η διάρθρωση σε
Διεύθυνσης.
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο των υπηρεσιών που
3. Μέχρι τη συγκρότηση του παρόντος υπηρεσιακού
συγκροτούν το Σ.ΕΠ.Ε.. η καθ' ΰλην και κατά τόπο
συμβουλίου και κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου
κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών, κααυτού, το προσωπικό υπάγεται στο Υπηρεσιακό Συμθώς κα τα θέματα λειτουργίας τους, β) ο αναγκαίος
βούλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ααριθμός 9έα;ων του παραπάνω προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε.
σφαλίσεων.
κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα κριτήρια και
4. Οι διοικητικές, αστυνομικές, λιμενικές αρχές, οι
η διαδικασία της επιλογής τους και κάθε άλλο θέμα «δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς
στελέχωσης του Σ.ΕΠΕ., γ) η οργάνωση και η διάρθρωση
κα» οι υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης και των δυο βαθμών
της υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας και δ)
υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτουμένη συνδρομή
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση,
ιδιαίτερα με την παροχή στο Σ.ΕΠ.Ε. μηχανογραφικών
στελέχωση και λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε,.
στοιχείων και πληροφοριών, για τη διευκόλυνση της
Τα διατάγματα αυτά πρέπει να εκδοθούν μέσα σε έξι
άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
(6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
5. Το άρθρο 15 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α)
6. Το Σ ΕΠ.Ε. λειτουργεί με βάση ειδικό κανονισμό
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
λειτουργίας που εκδίδεται με προεδρικό διάταγμα, με
"Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκην. 2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α) εφαρμόζονται και για τους
σης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εργασίας ΚΓΛ
Κοινωνικούς, Τεχνικούς και Υγειονομικούς Επιθεωρητές
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Εργασίας που υπηρετούν στο Σ.ΕΠ.Ε. και μετακινούνται
7. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοιγια τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων, μετρήσεων
νωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύονται στην Εφημεεργασιακών παραγόντων και τη διερεύνηση των εργαρίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να ανακαθορίτικών ατυχημάτων. Ως προς τον τρόπο καταβολής
ζονται η κατά τόπον και καθ' ύλην αρμοδιότητα των
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρυπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε..
θρου 35 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 90 Α')."
8. Από την 1η Ιουλίου 1999 παύουν να ασκούνται οι
6. Οι υπάλληλοι του Σ.ΕΠ.Ε. τηρούν το απόρρητο
αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 7 του πατων πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν στη
ρόντος από τις υπηρεσίες της νομαρχιακής αυτοδιοίγνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
κησης, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοακόμη και μετά την αποχώρηση τους από αυτό. Τηρούν
διότητες που προβλέπονται στο άρθρο 15 του νόμου
επίσης απόρρητες τις πηγές από τις οποίες περιήλθαν
αυτού.
στη γνώση τους καταγγελίες ή παράπονα.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και ΚοινωΆρθροθ
νικών Ασφαλίσεων είναι δυνατόν να ανατίθενται σε
θέματα λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε.
υπαλλήλους Γης Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αρμοδιότητες
1. Οι υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. λειτουργούν ό\ες πς
παροχής συνδρομής στις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. για
ημέρες του μήνα και οι υπάλληλοι, λόγω της φύσεως
τη διενέργεια ή την εν γένει εκπλήρωση της αποστολής
του ανπχπμένου, ασκούν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες
του.
όλο το 2<*ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας και
Οι ως άνω υπάλληλοι έχουν τις υποχρεώσεις και τα
υποχρεούνται σε υπερωριακή εργασία, καθώς και ερδικαιώματα του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. κατά το διάγασία κατά πς Κυριακές, τις αργίες και τις νύκτες,
στημα που ασκούν τα εν λόγω καθήκοντα.
ε·«5ΐοκό^ενοι σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε τόπο
8. Η παράγραφος 13 του άρθρου 6 του ν. 2519/1997
και χρόνο, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του
(ΦΕΚ 165 Α) εφαρμόζεται και για το προσωπικό των
Σ.ΕΠ.Ε..
κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Ιατρών
2. Το προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε. υπάγεται, ως προς τα
Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε,.
θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, στο Υπηρεσιακό και
Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εργασίας και
Άρθρο 10
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κατ' εξαίρεση τα θέματα κρίΕκπαίδευση προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε.
σεων, τοποθετήσεων και μεταθέσεων προϊσταμένων
υπηρεσιακών μονάδων του Σ.ΕΠ.Ε. υπάγονται στην
1. Το προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε. εκπαιδεύεται αρχικά
αρμοδιότητα πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου που
κατά την είσοδο του σε αυτό και στη συνέχεια κατά
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
τακτά χρονικά διαστήματα. Τα προγράμματα εκπαίδευΚοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελείται από:
σης καταρτίζονται από τον Ειδικό Γραμματέα, μετά από
α. τον Ειδικό Γραυματέα, που προίσταται του Σ.ΕΠ.Ε..
γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρηως πρόεδρο.
σης Εργασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 13 του
β. δυο (2) Επιθεωρητές Εργασίας, Προϊσταμένους
νόμου αυτού.
. που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού
2. Η εκπαίδευση και η συνεχιζόμενη κατάρτιση 'ου
; Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. μπορεί να πραγματοποιείται
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οε συνεργασία και με το Ινστιτούτο Επιμόρφωοης του
ΕΗνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, Το προσωπικό
του Σ,ΕΠ.Ε. μπορεί να αποστέλλεται για εκπαίδευση
σε σχολές ή κέντρα εκπαίδευσης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα του εσωτερικού ή εξωτερικού ανάλογα
με τις ειδικές ανάγκες της αποστολής του. Τα ανωτέρω
θέματα ρυθμίζονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα.
3. Η αρχική εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική, πριν
αναλάβει ο υπάλληλος καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας
και ενταχθεί στο Σ.ΕΠ.Ε., δεν μπορεί να είναι μικρότερη
από έξι (6) μήνες.
4. Η αρχική εκπαίδευση δεν είναι απαραίτητη για
όσους τοποθετούνται στο Σ.ΕΠ.Ε., σύμφωνα με το
άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 4, κατά την πρώτη εφαρμογή
του νόμου αυτού.
Αρθρο 11
Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας
1. Συνιστάται στο Σ.ΕΠ.Ε. υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας, που υπάγεται στον Προϊστάμενο του
Σώματος Ειδικό Γραμματέα.
Στην υπηρεσία αυτή συνιστώνται πέντε (5) οργανικές
θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης και πέντε (5) οργανικές θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων, οι οποίες κατανέμονται αντίστοιχα ανά τρεις (3) για Κοινωνικούς
Επιθεωρητές Εργασίας και ανά δυο (2) για Τεχνικούς
ή Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας.
2. Αρμοδιότητα της υπηρεσίας είναι:
α. η διενέργεια τακτικών ελέγχων της λειτουργίας
των επί μέρους υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. και η υποβολή
στον Ειδικό Γραμματέα σχετικών αναφορών για τη
βελτίωση του παρεχόμενου έργου,
β. η διενέργεια ελέγχων σε χώρους εργασίας σε
οποιοδήποτε μέρος της ελληνικής επικράτειας και η
υποβολή του σχετικού πορίσματος και
γ. η εκτέλεση κάθε άλλου έργου που τους ανατίθεται
από τον Ειδικό Γραμματέα και έχει σχέση με την
οργάνωση και λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε..
3. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασίας ασκούν όλες τις
αρμοδιότητες και έχουν όλα τα καθήκοντα, υποχρεώσεις
και δικαιώματα των υπαλλήλων του Σ.ΕΠ.Ε..
η

Άρθρο 12
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων

1. Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Σ.ΕΠ.Ε. υποβάλλεται από τον Ειδικό Γραμματέα, μέσα οτο πρώτο
εξάμηνο του επόμενου έτους, στον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος αποφασίζει τη
δημοσίευση της.
2. Το ΣυμβοΟλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.) διατυπώνει γνώμη επί της εκθέσεως, πριν από τη δημοσίευση της.
3. Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Σ.ΕΠ.Ε. κοινοποιείται στις πλέον αντιπροσωπευτικές οργανώσεις
εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και στη Διεθνή
Οργάνωση Εργασίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρθρο 13
Κοινωνικός έλεγχος του Σ.ΕΠ.Ε.
1. Σκνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων το ΣυμβοΟλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επι-
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θεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), αρμόδιο να γνωμοδοτεί
σε θέματα λεπουργίας και δράσης του Σ,ΕΠ.Ε.. Το
Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. λειτουργεί στα πλαίσια του Α.Σ.Ε. και συγκροτείται από:
α. τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που προΓσταται του
Σ.ΕΠ.Ε., ως πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται, σε
περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, από τον Επιθεωρητή
Εργασίας,
β. έναν (1) Επιθεωρητή Εργασίας, ο οποίος αναπληρώνεται, «πίσης. από Επιθεωρητή Εργασίας.
γ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε), που υποδεικνύεται
από αυτή,
δ. δύο (2) εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας
Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και έναν (1) της Ανωτάτης
Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ),
που υποδεικνύονται από τις οργανώσεις αυτές,
ε. τρεις (3) εκπροσώπους εργοδοτικών οργανώσεων
και ειδικότερα έναν από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), έναν από την Εθνική Συνομοοττΰνδία
Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και έναν από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.), που υποδεικνύονται από τις οργανώσεις αυτές,
στ. έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο
Σ.ΕΠ.Ε., που υποδεικνύεται από την αντίστοιχη συνδικαλιστική οργάνωση.
Ο διορισμός των μελών και των αναπληρωτών τους.
οι οποίοι για τα υπό οτοιχ. γ' έως και οτ μέλη υποδεικνύονται από τους αντιστοίχους φορείς, γίνεται με
απόφαση του Υπουργού Εργαοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφαρμόζονται δε ανάλογα οι διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου θ του ν. 2336/1995 ίΦΕΚ
189Α1).
2. Αρμοδιότητες του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. είναι:
α. Η διατύπωση γνώμης σχετικά με τον προγραμματισμό της δράσης και την εν γένει λειτουργία του
Σ.ΕΠ.Ε. σε εθνικό επίπεδο, καθώς και των προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού του.
β. Η διατύπωση γνώμης επί της ετήσιας έκθεσης
πεπραγμένων του Σ.ΕΠ.Ε..
γ. Η εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την έκδοση νόμων και
κανονιστικών πράξεων, με σκοπό τη βελτίωση της
λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε. και την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών.
Στο Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. συμμετέχουν ως εισηγητές οι προϊστάμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. ή άλλων
υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και κατά περίπτωση άλλοι εισηγητές από
τους συμμετέχοντες φορείς.
Στις συνεδριάσεις του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. μπορούν να συμμετέχουν χωρίς ψήφο, ύστερα από πρόσκληση του
προέδρου, εκπρόσωποι επιστημονικών οργανώσεων, καθώς και ειδικοί επιστήμονες.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ρυθμίζονται τα θέματα των συνεδριάσεων,
της λήψης αποφάσεων, της γραμματειακής υποστήριξης
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε..
3. Σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια συνίσταται Περιφερειακή Επττροπή Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Π,Ε.Κ. Ε. Ε.Ε.), η οποία είναι γνωμοδοτικό όργανο

