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για τη λειτουργία και δράση του Σ. ΕΠ.Ε. στην Περιφέρεια
ΚΓ,Ι συγκροτείται από:
α. το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ως πρόεδρο,
ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος από
το νόμιμο αναπληρωτή του,
β. τον προϊστάμενο της υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. οτην
έδρα της Περιφέρειας ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
γ. έναν (ί) εκπρόσωπο της Ε.Ν.Α.Ε. στην Περιφέρεια
ή τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από αυτή,
δ. έναν (1) εκπρόσωπο του εργατικού κέντρου της
έδρας της Περιφέρειας ή τον αναπληρωτή του, που
υποδεικνύονται με απόφαση της διοίκησης του,
ε. έναν (1) εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής
εργοδοτικής οργάνωσης από τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία
και το εμπόριο, της έδρας της Περιφέρειας ή τον
αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται με απόφαση της
διοίκησης της.
Εισηγητές ορίζονται κατά περίπτωση και ανάλογα με
τα συζητούμενο θέματα Κοινωνικοί ή Τεχνικοί ή Υγειονεμικοί Επιθεωρητές Εργασίας ή εκπρόσωποι των συμμετεχόντων φορέων.
Ο διορισμός των μελών γίνεται με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και εφαρμόζονται
ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου
8του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α).
4. Αρμοδιότητα του Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε. είναι:
α. η διατύπωση γνώμης σχετικά με τον προγραμματισμό της δράσης και την εν γένει λειτουργία του
Σ. Ε Π. Ε. στην Περιφέρεια.
β. η διατύπωση γνώμης επί της ετήσιας έκθεσης
πεπραγμένων του Σ.ΕΠ.Ε. στην Περιφέρεια.
Σ τις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν χωρίς ψήφο, ύστερα από πρόσκληση του
προέδρου της, εκπρόοωποι επιστημονικών οργανώσεων
και ειδικοί επιστήμονες.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
ρυθμίζονται τα θέματα των συνεδριάσεων, της λήψης
αποφάσεων, της γραμματειακής υποστήριξης και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία της
Π.Ε,Κ.ε.Ε.Ε,.
Άρθρο 14
Λοιπές διατάξεις που αφορούν το Σ.ΕΠ.Ε.

1. Το προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε. εφοδιάζεται με ειδική
υπηρεσιακή ταυτότητα, για τη διευκόλυνση του έργου
του.
2. Οι κατά τόπους υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. δεν περιλαμβάνονται οτα οργανογράμματα των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων και των Περιφερειών. Οι υπηρεσίες
αυτές στεγάζονται σε κτίρια δημόσιων υπηρεσιών ή
δημόσιων οργανισμών ή νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου ή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή περιφερειακής διοίκησης, που ορίζονται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας στέγασης οι υπηρεσίες
στεγάζονται σε ιδιωτικά οικήματα, τα οποία μισθώνονται
για το σκοπό αυτόν.
3. Οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Σ.ΕΠ.Ε. εγγράφονται στον
προαπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών ΑΓΤ'ρολίσεων υπό ίδιο φορέα, που θα καθορισθεί
από την οπιόδιαΥίτηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Μέχρις ότου καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης και
λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε,, οι υπηρεσίες εξακολουθούν
να στεγάζονται στα κτίρια που σήμερα στεγάζονται οι
Επιθεωρήσεις Εργασίας και τα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου και να χρησιμοποιούν την υλικοτεχνική υποδομή, τον εξοπλισμό, καθώς και τα
υπηρεσιακά αυτοκίνητα.
Άρθρο 15
Αρμοδιότητες νομαρχών σε θέματα απασχόλησης

Στην αρμοδιότητα των νομαρχών ανήκουν:
1. Η χορήγηση άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς,
προκειμένου να απασχοληθούν στην περιφέρεια ενός
νομού (άρθρα 21, 22 και 23 του ν. 1975^1991. κ,υ.α.
4803/13/1992, π.δ. 95/1993).
2. Η επέκταση της δικαιοδοσίας των Επιτροπών Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς (Ε.Ρ.Φ.Ξ.) μέχρι τα
όρια της δικαιοδοσίας της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και η επέκταση των διατάξεων περί φορτσεκιρορτωτικών εργασιών σε δήμους (άρθρα 8 και 9
παράγραφος 1 του ν,δ, 1254/1949, άρθρο 3 του ν.
4504/1966, β.δ. 193/1972, π.δ. 95/1993).
3. Η κύρωση εσωτερικών κανονισμών εργασίας επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις του ν.δ. 3789/1957. Η
έγκριση ή απόρριψη παραπόνων οργανώσεων εργαζομένων κατά διατάξεων κανονισμών εργασίας, βάσει της
παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 3789/1957. Η
επέκταση της υποχρέωσης κύρωσης εσωτερικών κανονισμών εργασίας και σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις
και εργασίες, που απασχολούν προσωπικό κάτω των
70 και όχι κάτω των 40 προσώπων. Η εκδίκαση εφέσεων
κατά ποινών, που επιβάλλονται στους εργαζόμενους
με βάση τους κανονισμούς εργασίας που έχουν κυρωθεί
κατά τη διαδικασία του ν.δ. 3789/1957 (ν.δ. 3789/1957,
π.δ.. 369/1989, π.δ. 95/1993, β.δ. 179/1970).
4. Ο καθορισμός των ωρών έναρξης και λήξης της
εργασίας των αρτεργατών (υ.α. 20023/19/1954, υ.α,
20023/33/1954, π.δ.. 95/1993).
5. Η επέκταση της τήρησης Ημερολογίου Μέτρων
Αοφαλείας στις οικοδομές και σε πόλεις με πληθυσμό
κάτω των 10.000 κατοίκων, Η επιβολή προστίμου σε
εργοδότη που δεν συμμορφώθηκε προς τις υποδείξεις
που του έγιναν νια την προστασία των εργαζομένων
από τη χρήση βενζολίου. Η χορήγηση άδειας παρασκευής, εισαγωγής και γενικά εμπορίας διαλυτικών,
αραιωτικών, διαβρωτικών, βερνικιών, νιτρογλυκερίνης
και οξικής κυτταρίνης, καθώς και των βοηθητικών υλών
που χρησιμοποιούνται στις βαφές (άρθρο 8 παρ. 5 του
ν. 1396/1983, π.δ. 95/1993, άρθρο 3 του ν. 61/1975,
ν. 6011/1934, β.δ. 7/20.1.37. άρθρο4τουν. 2855/1954)
6. Η επιβολή της ποινής του προστίμου σε εργοδότες,
βάσει εισηγήσεως της οικείας Συμβουλευτικής Επιτροπής (όρθρο 5 του ν.δ. 2656/1953, εδαφ. στ' παράγραφος
1 του άρθρου 1 του ν.δ. 763/1970).
7. Η συγκρότηση Συμβουλίων και Επιτροπών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (π.δ. 369/1989, άρθρο 4 του αν. 539/1945, υ.α.
45265/1954).
8. Η μετάθεση της 24ωρης ανάπαυσης των μισθωτών
γενικά των επιχειρήσεων θεάτρου από τη Δευτέρα, η
εξαίρεση επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή
εργασιών, γενικά από τις διατάξεις περί αναπαύσεως
κατά Κυριακή και κατά ημέρες αργίας, Ο ορισμός και
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άλλων εορτών μέχρι πέντε το έτος ως ημερών υποχρεωτικής ή προαιρετικής οργιάς. Η εξαίρεση από την
εκ περιτροπής Κυριακή αργία των εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφενείων κ,λπ. που λειτουργούν ως
εξοχικά. Η χορήγηση αναπληρωματικής ανάπαυσης των
μισθωτών σε άλλη ημέρα εκτός από Κυριακή. Η επέκταση
της ανάπαυσης σε ημέρα Κυριακή και σε ημέρες αργίας
(παράγραφος 2 του άρθρου 11 του β,δ. 748/1966, β,δ.
179/1970, β.δ. 193/1972, παράγραφος 6 του άρθρου 7
του β.δ, 748/1966, παράγραφος 1 του άρθρου 3 του
ν. 549/1977).
9. Ο καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας
καταστημάτων φαρμακείων και επιχειρήσεων (άρθρο 23
του ν. 2224/1994, παράγραφος 1 του άρθρου 22 του
ν. 1483/1984, παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9 του
ν. 1963/1991, παράγραφος 2 του άρθρου 3 του π.δ.
327/1992, ν.δ. 685/1948, β.δ. 748/1966, παράγραφος
2 του άρθρου θ του ν.6. 5)5/1970).
10. Η έγκριση ή απόρριψη των ομαδικών απολύσεων,
που σχεδιάζονται από τον εργοδότη, καθώς και η
παράταση των διαβουλεύσεων μεταξύ εργοδότη και
εργαζομένων (παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν.
1387/1983).
11. Η έκδοση απόφασης, όταν λόγω ειδικών κλιματολογικών συνθηκών καθυστερεί η έναρξη της τυροκομικής περιόδου, που να καθορίζει την έναρξη ανάλογα
με τις τοπικές συνθήκες της περιφέρειας του νομού,
χωρίς να είναι δυνατό σε καμία περίπτωση να περάσει
το 5μηνο (υ α. 30326/1967 και υ.α. 94899/1967).
12. Η χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους εκδοροσφαγείς (β.δ. 575/1960).
Άρθρο16
Διοικητικές κορώσεις
1. Σ τον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της
εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται, με αιτιολογημένη
πράξη του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα
από πρόσκληση του για παροχή εξηγήσεων:
α. Πρόστιμο, για καθεμία παράβαση, από πενήντα
χιλιάδες (50.000) δραχμές μέχρι τρία εκατομμύρια
(3.000.000) δραχμές.
β. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης
παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του
συνόλου της επιχείρηοτις ή εκμετάλλευσης για χρονικό
διάστημα μέχρι τριών (3) ημερών. Επίσης με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας, να επιβληθεί στον εργοδότη προσωρινή διακοπή της λειτουργίας για διάστημα
μεγαλύτερο από τρεις (3) ημέρες ή και οριστική διακοπή
της λα τουρ για ς συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας
ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης
ή εκμετάλλευσης.
2. Η πράξη επιβολής προστίμου, κατά τα ανωτέρω,
κοινοποιείται με απόδειξη στον παραβάτη και αποτελεί
έσοδο του Δημοσίου.
Κατά της πράξης επιβολής προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
κοινοποίηση της, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Η προσφυγή είναι απαράδεκτη εάν δεν κοινοποιηθεί
στην αρυόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε μέσα σε δέκα (10)
ιμίρες από την κατάθεση της. Η άσκηση της προσφυγής
έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για το 80% του προστίμου.
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Από την αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. βεβαιώνεται το
20% του επιβληθέντος προστίμου με την άσκηση της
εμπρόθεσμης προσφυγής, το οποίο εισπράττεται από
την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ως
δημόσιο έσοδο.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να
ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή
του άρθρου αυτού.
3. Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων συνεκτιμώνται η σοβαρότητα της παράβασης, η
τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων, οι παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο
παρελθόν και ο βαθμός υπαπιότητας.
4. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής
και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμοδία αστυνομική αρχή.
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αυξάνονται τα όρια
του προβλεπόμενου από την παράγραφο 1 προστίμου.
6. Διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που προβλέ-'
πουν ως διοικητική κύρωση το πρόστιμο κατά τρόπο
διάφορο από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου
αυτού καταργούνται, εκτός από τις διατάξεις που αφοροΰν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων,
οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. Για το πρόστιμο
που επιβάλλεται στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται
η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού.
Αρθρο 17
Ποινικές κυρώσεις
1. Κάθε εργοδότης, που παραβαίνει τις διατάξεις της
εργατικής νομοθεσίας, που αφορούν στους όρους και
τις συνθήκες εργασίας και συγκεκριμένα τα χρονικά
όρια εργασίας ή την αμοιβή ή την ασφάλεια και την
υγεία των εργαζομένων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή με χρηματική ποινή
τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών ή και
με τις δυο αυτές ποινές.
1 Ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που
προβλέπουν διαφορετική ποινική μεταχείριση εξακολο.;9ούν να ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
σε σνέργους

Μ

1. Άνεργοι ηλικίας μέχρι 29 ετών καλύπτονται από
την 1.1.1999 ασφαλιστικώς από το Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (Ι.ΚΑ) για τον κλάδο παροχών ασθένειας
σε είδος.
Από την ασφάλιση αυτή εξαιρούνται οι νέοι που
ασφαλίζονται:
α. από ίδιο δικαίωμα,
β. ως μέλη οικογένειας ασφαλισμένων, όπως αυτά
προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του
ν. 1539/1985 (ΦΕΚ 64 Α ) και
γ. νέοι που σπουδάζουν σε ανώτερα και ανώτατα
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εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού,
2. Για την ασφάλιση των παραπάνω προσώπων καταβάλλεται από το Λογαριασμό για την Απασχόληση
και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) στο (.Κ.Α.
μηνιαία εισφορά που ανέρχεται σε ποσοστό 6,45% επί
του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της 4ης ασφαλιστής κλάσης του Ι.ΚΑ,
3. Με απόφαση ίου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα απαραίτητο δικαιολογητικά για την κάλυψη των άνεργων νέων, ο τρόπος
απδίοαης της σχετικής εισφοράς οπό το Λ.Α.Ε.Κ. στο
Ι.Κ.Α. κοι κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή της παραγράφου 1.
4. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου
αυτού κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος διακόπτεται ευθύς ως ο άνεργος νέος ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.
Άρθρο 19
Λογαριασμός για την Απασχόληση
και την Επαγγελματική Κατάρτιση
), Η Επιτροπή Διαχείρισης του Λογαριασμού για την
Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση
(Λ.Α.Ε.Κ.) μπορεί, για την υλοποίηση των σκοπών του,
να συμβάλλεται με το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης ή με τα εκπαιδευτικά κέντρα των φορέων που
συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας.
2. Η επιχορήγηση που προβλέπεται από τη διάταξη
της παραγράφου π 10ε του
άρθρου 1 του ν. 2434/1996
(ΦΕΚ 188 Α') ^ °Ρ ' να ανέρχεται, για όλους τους
φορείς που προσδιορίζονται στην προαναφερόμενη διάταξη, μέχρι ποσοστού 15% επί του συνόλου των ετήσιων
εισφορών που εισπράχθηκαν υπέρ του ΛΑΕ.Κ..
Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ ,
η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβσύλιο (Δ.Σ.)
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.), καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
καταβολής της ανωτέρω επιχορήγησης.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας κσι Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία
εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης του Λ,Α. Ε. Κ. εγκρινόμενη από το ώ. Σ. τουΟ.Α,Ε.Δ..
μπορε! να καθορίζονται:
α, η πραγματοποίηση και το ύψος των δαπανών για
τη διενέργεια ελέγχων, που αφορούν την εκτέλεση
προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης και την
υποστήριξη αυτών,
β. ο αριθμός των υπαλλήλων του Ο.Α,ε.Δ., που
υποστηρίζουν τη λειτουργία της Επιτροπής, το ύψος
της αμοιβής τους για την πρόσθετη απασχόληση τους
και ο τρόπος αποζημίωσης τους,
γ. το ύψος της αμοιβής των μελών της Επιτροπής,
για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της,
δ. δαπάνες για κάθε άλλη ενέργεια, αναγκαία για την
υλοποίηση των σκοπών του Λ.Α.Ε.Κ..
Πα την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων δαπανών
εγγράφεται κατ" έτος στον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ.
ειδική πίστωση από έσοδο προερχόμενο από απόδοση
ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού
ποσού των εισφορών υπέρ του Λ.Α.Ε.Κ. που εισπράχΡηκον το προηγούμενο έτος,
4 Από την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του

άρθρου αυτού καταργούνται οι ρυθμίσεις της διάταξης
της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του ν. 2336/1995
(ΦΕΚ 189 Α),
Άρθρο 20
Ρύθμιση θεμάτων ΟΛ.Ε,Δ.
1. Ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να αναθέτει στο Δημόσιο, σε
φορείς του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε
επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε Ν,Π.ΙΑ,
ΟΕ πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης,
σε Α.Ε.Ι. - Τ.Ε,Ι. και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ημεδαπής
ή αλλοδαπής την υλοποίηση στο θεωρητικό ή στο
πρακτικό μέρος ή στο σύνολο του προγραμμάτων της
Συνεχιζδμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων.
2. Ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να συνεργάζεται με ιδιωτικές
επιχειρήσεις, με συνεταιρισμούς, με σωματεία, συλλόγους, επιμελητήρια και εργοδοτικούς συνδέσμους που
διαθέτουν πιστοποιημένες Δομές Κατάρτισης για την
υλοποίηση στο θεωρητικό ή στο πρακτικό μέρος ή στο
σύνολο του προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης απασχολούμενων ή αυτοαπασχολούμενων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μετά από πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζονται οι όροι ανάθεσης
ή συνεργασίας για την υλοποίηση των προγραμμάτων
των παραγράφων 1 και 2. Στη δαπάνη των προγραμμάτων αυτών μπορούν να συμμετέχουν οι συμβαλλόμενοι
με τον Ο.Α.Ε.Δ. σε ποσοστό που θα καθορίζεται από
την παραπάνω υπουργική απόφαση. Με σύμβαση που
καταρτίζεται μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και των φορέων των
παραγράφων 1 και 2 ρυθμίζονται οι ειδικοί όροι και ο
τρόπος εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών.
4. Στους καταρτιζόμενους ανέργους, απασχολούμενους και αυτοαπασχολούμενους καταβάλλεται από τον
Οργανισμό εκπαιδευτικό επίδομα, το ύψος του οποίου
καθορίζεται ανά κατηγορία καταρτιζομένων με απόφαση
του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.,
5. Ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να συνεργάζεται με τους φορείς
της παραγράφου ί, με σκοπό ιην εκτέλεση των προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, πρακτικής άσκησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας των
καταρτιζομένων στις Εκπαιδευτικές Μονάδες του
Ο.Α.Ε.Δ.: α) Μαθητείας, β) Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζονται οι όροι επιχορήγησης των φορέων της παραγράφου 1, το περιεχόμενο των προγραμμάτων, το ύψος
του επιδόματος των καταρτιζομένων και κάθε άλλη
δαπάνη που αναγνωρίζεται. Οι ειδικοί όροι συνεργασίας
ρυθμίζονται με συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του
Ο.Α.Ε.Δ. και των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού.
θ. Ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από
τριάντα (30) άτομα δύναται, σε συνεργασία με τον
Ο.Α.Ε.Δ,. να υλοποιούν προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης ανέργων, με την προϋπόθεση ότι μετά την
ολοκλήρωση της κατάρτισης θα προσλαμβάνουν, εντός
χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη λήξη
της, το ένα τρίτο (1/3ΐ τουλάχιστον των καταρτισθέντων
ανέργων. Οι άνεργοι αυτοί πρέπει να μην είχαν απασχοληθεί στο συγκεκριμένο εργοδότη, με οποιαδήποτε
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το οποίο η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει
'ΐχζση, τους προηγουμένους δώδεκα (12) μήνες από
τον καταρτισθέντα άνεργο, το ποσοστό συμμετοχής
ιην ημερομηνία έναρξης του προγράμματος
του Ο.Α.Ε,Δ. στην επιδότηση του κόστους εργασίας
Η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών δεν μπορεί να
κατά το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής απασχόυπερβαίνει το ανώτερο όριο που εκάστοτε καθορίζεται
από τις υπουργικές αποφάσεις για τη συνεχιζόμενη
λησης των καταρτισθέντων στην επίχείρηση, το περιεεπαγγελματική κατάρτιση, ενώ τα μαθήματα της θεωχόμενο των συμβάσεων των παραγράφων 6, 7 και 8
ρητικής διδασκαλίας δεν μπορεί να διαρκούν λιγότερο
του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
11. Ο Ο.Α.Ε.Δ,, μετά από απόφαση του Δ.Σ., είναι
από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας του
δυνατόν να συνεργάζεται με φορείς του δημόσιου και
προγράμματος κατάρτισης.
Η θεωοητική διδασκαλία των προγραμμάτων αυτών
ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής και της αλλοδαπής για
την εκτέλεση προγραμμάτων που υλοποιούνται στα
διεξάγεται:
πλαίσια συνεργασίας των Κρατών-Μελών της Ευρωα. σε σχολές του Ο.Α.Ε.Δ.,
παϊκής Ένωσης ή τρίτων κρατών και που αφορούν
β σε πιστοποιημένα, από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών ΣυνΓχιζόμ,ενης Επαγγελματικής Κατάρμελέτες κοινού ενδιαφέροντος, την προώθηση της απασχόλησης, τον επαγγελμαιικό προσανατολισμό, την
τισης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.},
επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση Επίσης, είναι
γ. σε εκπαιδευτικές υποδομές των επιχειρήσεων, υπό
δυνατόν να αναλαμβάνει ή να παρέχει, για λογαριασμό
την προϋπόθεση ότι αυτές πιστοποιήθηκαν από το
αυτών των φορέων, την υλοποίηση και οικονομική διαΕθνικά Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Εχείριση προγραμμάτων στα πλαίσια διακρατικών συνερπαγγελματικής Κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση των
γασιών, σύσταση δικτύων και κάθε είδους εταιρικών ή
συμμετεχόντων στα προγράμματα αυτά δύναται να διενεργείται οτους χώρους των επιχειρήσεων.
κοινοπρακτικών σχέσεων μεταξύ ελληνικών φορέων και
αντίστοιχων φορέων των Κρατών-Μελών της Ευρω7. Ιδιωτικές «πιχΐ'ρήσεις που απασχολούν λιγότερους
παϊκής Ενωσης ή τρίτων κρατών.
από τριάντα (30) μισθωτούς μπορούν να υλοποιούν τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού
Οι δαπάνες των προγραμμάτων αυτών βαρύνουν κστά'
προγράιιματα κατάρτισης, υπό τις εξής πρόσθετες προπερίπτωση τον Οργανισμό, τους συνεργαζόμενους φορείς της ημεδαπής και της αλλσδοπής και τα Διαρθρωτικό
ϋπόθεσης:
α. Η επιχείρηση να συμβάλλεται με άλλες επιχειρήσεις,
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η άλλες εθνικές ή
με σκοπό την υλοποίηση κοινού προγράμματος επαγδιεθνείς χρηματοδοτήσεις, όπως κάθε φορά ορίζεται
από τα συμφωνητικά συνεργασίας ή τις εγκριτικές αγεΑυαπκής κατάρτισης ανέργων.
β. Το σύνολο των απασχολούμενων μισθωτών στις
ποφάσεις υλοποίησης προγραμμάτων αυτών.
συμβαλλόμενες επιχειρήσεις να είναι τουλάχιστον τριά12. Οι εκπαιδευόμενοι στα πλαίσια των προγραμμάτων
Μαθητείας, Ι.Ε.Κ., Σ Ε.Κ, του Ο..Α.Ε.Δ. μπορούν να
ντα (30).
πραγματοποιούν μέρος των προγραμμάτων σπουδών
γ Οι επιχειρήσεις να υπογράφουν Γύμναση με τον
Ο Α Ε Δ . στην οποίπ καθορίζονται οι υποχρέωσης των
πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
σ'^μβαλλσμένων. Η σύμβαση εγκρίνεται από το Δ.Σ. του
σε φορείς της αλλοδαπής. Με απόφαση του Δ.Σ. του
Οργανισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
Ο.Α.Ε.Δ.. Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τα προγράμματα αυτά οφείλουν να προσλάβουν συνολικά το
της φοίτησης στην αλλοδαπή και εγκρίνεται το τμήμα
ένα τρίτο (1/3) των καταρτισθέντων ανέργων.
σπουδών στην αλλοδαπή ως αναπόσποσίΌ τμήμο του
προγράμματος σπουδών των εκπαιδευομένων στη Μα8. Νέες ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν, δύο (2) τουλάχιστο μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας τους,
θητεία, Ι.Ε.Κ.. Σ.Ε.Κ..
να υλοποιούν, με βάση τις προϋποθέσεις της παρα13. Καθιερώνεται προαιρετική πρακτική άσκηση ενός
εξαμήνου των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.ΕΔ. στο
γράφου 2 του άρθρου αυτού, προγράμματα επαγγελματικής κατάρπσης, εφόσον τρεις (3) μήνες μετά την
Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού
ένπρζη της λειτουργίας τους θα απασχολήσουν ΓΟ
δικαίου και σε !δ<ω·πκές επιχειρήσεις.
ή;ιιαιι τουλάχιστον των εκπαιδευθέντων ατόμων
Η ανωτέρω πρακτική άσκηση πρέπει να γίνεται πριν
από την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων Πιστο9. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
6, 7 και 8 συμμετέχουν ισότιμα με τον Ο.Α.Ε,Λ. στην
ποίησης ξπαγγελ'ΐατικής Κατάρτισης του καταρτιζόμενου
επιλογή του συνόλου των ανέργων που πρόκειται να
ενταχθούν στο πρόγραμμα κατόρπσης, καθώς και στην
Κατά πι διάρκεια της πρακτικής άσκησης, η οποία
εκλογή του 1/3 ή 1/2 των εκπαιδευθέντων που θα
θεωρείται ότι συμβάλλει στη βελπωση και συμπλήρωση
προσλάβουν
της κατάρτισης τους, οι απόφοιτοι έχουν όλα τα δικαιώματα των καταρτιζομένων, όπως αυτά απορρέουν
Μετή την πραγματοποίηση των προγραμμάτων κατποτισης και την πάροδο του διαστήματος υποχρεωτικής
-3ΠΟ τις ισχύουσες ειδικότερες διατάξεις.
απασχόλησης θα έχουν τη 5υνατΟΓητα να εντάσσονται
Η /."^η'.τ; διάρκε.α της πράγμα ττποιη9είσας πρακτικής άσκησης θεωρείται ως αναγνωρισμένη προϋπηρεσία
στα προγράμματα απασχόλησης γιπ τους ανέργΓυς που
για χορήγηση άδειας άσκησης επαγνέλ^ΊΤος.
καταρτίσθηκαν, εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις που
14. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών κα;
ισχύουν στις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις για τη
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που
,νι.,ουργία νέων θέσεων εργασίας.
μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Λ.,
Ιι1 Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κσιοι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύφος της
,Ί•·:·ικ!ύ·/ Αι,-^αΜσεων. που εκδίδονται μετά από γνώμη
και ο τρόπος πληρωμής της κατά την προηγουμένη
Τ'.··.ι Λ Σ. Τ<Μ Ο Α . Ε Λ . κο Ζορίζονται οι προϋποθέσεις
παράγραφο 13 πρακτικής άσκησης.
-·. '^ξης των ΓΓτιχί-,ιτηοεων ΐ'ου αναφέρονται στ>ς ππ15. Ο Ο.Α.ΕΛ. μπορεί να σννεργόζετη\ υε
οπγρά'ΕΓυς 5. 7 και 8 στα ροογρόμιιιτα αυτά, η κατανομή
της παραγράφου 1, με σκοπό την υλοποίηση -ιρ
'··ν Γ,κ.ηαιδευτνών δαπα'.··ον, το χρονικό διάστημα για
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ματων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας άνεργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτων Λυκείου.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας *αι Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο Α Ε.Δ.,
καθορίζονται το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης, οι
ειδικότητες σε σχέση με τις θέσεις πρακτικής άσκησης,
η διάρκεια, ο αριθμός και η ηλικία των δικαιούχων και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των
προγραμμάτων του προηγούμενου εδαφίου.
Για την ασφάλιση των συμμετεχόντων στα προγράμματα αυτά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18
του V. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α),
Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή
των πρόγραμμα των της παραγράφου αυτής εξαιρούνται
από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
16. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν.
1836/1989, οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
11 του ν. 2224/1994 και οι διατάξεις του άρθρου 5 του
V. 2434/1996.
Άρθρο 21
Ρύθμιση θεατών του Ο.Ε.Ε. και του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
1. Το εδάφιο α' της παραγράφου 6 του άρθρου 20
του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
Από την 1η Ιανουαρίου 1998 οι πάσης φύσεως
επιχορηγήσεις του Οργανιαιισύ Εργατικής Εστίας
(Ο.Ε.Ε.) προς όλους τους φορείς υπολογίζονται σε
ποσοστά επί τ·υν εξ εισφορών εσόδων του Οργανισμού
και όχι επί των συνολικών εσόδων,"
2. Οι υποπεριπτώσεις θθ' και α της περίπτωσης α'
του άρθρου 1 του ν. 678/1977 (ΦΕΚ 246 Α') αντικαθίστανται ως εξής:
"θθ') Ψυχαγωγία των εργαζόμενων, καθώς και των
οικογενειών τους με την οργάνωση εκδρομών, ταξιδιών,
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και εορτών, με. τη δωρεάν
παροχή εισιτήριων θεάτρων, κινηματογράφων ή άλλων
καλλιτεχνικών ή αθλητικών εκδηλώσεων. Επίσης με την
οργάνωση καλλιτεχνικών ή αθλητικών εκδηλώσεων για
τους Ελληνες εργαζόμενους στο εξωτερικό,"
*ιι) Λημιουργία βιβλιοθηκών ή διανομή στους εργαζόμενους εντύπων εθνικού, μορφωτικού, πολιτιστικού
και ψυχαγωγικού περιεχομένου, καθώς και εντύπων
σχετικών με το δίκαιο της εργασίας και το συνδικαλιστικό
κίνημα, με έκδοση ή αγορά τους."
3 Η παράγραφος 5 του άρθρου 20 του ν. 2224/1994
(ΦΕΚ 112 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
'5 Σ τους σκοπούς του Οργανισμού Εργατικής Εστίας
περιλαμβάνεται επίσης και η ενίσχυση της έρευνας,
μελέτης και προαγωγής του δικαίου της εργασίας και
της επιστήμης της κοινωνικής πολιτυίής. ως και η
ενίσχυση και ανάπτυξη σχέσεων και ανταλλαγών με
συνδικαλιστικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς
ή φορείς στο εσ'υτερικό και εξωτερικό, που έχουν
συναφείς προς τον Ο.Ε.Ε. σκοπούς. Η υλοποίηση των
σκοπών αυτών επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο μέσο.'
4. Στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας συνιστάται μία
(1) θέση Γενικού Διευθυντή με τριετή θητεία, που
προέρχεται είτε από το Δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό
τπιέο με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία. Τυπικό προσόν
είναι η κατοχή πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Ελλάδας ή ισότιμου αναγνωρισμένου ιδρΰτου εξωτερικού. Με απόφαση του Υπουργού

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα
ιδιαίτερα προσόντα και προϋποθέσεις σχετικά με την
κάλυψη της θέσεως, οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή και κάθε τυχόν αναγκαία λεπτορέρεια για την
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του ν. 2469/1997
(ΦΕΚ 38 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
"4. Οι πόροι του Κέντρου προέρχονται από:
α) Τακτική επιχορήγηση από το Λογαριασμό για την
Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.).
β) Επιχορηγήσεις που εγγράφονται στον τακτικό
προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
γ) Ειδική εισφορά προβλεπομένη στον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού Εργαηκής Εστίας (Ο,Ε,Ε,),
η οποία ανέρχεται στο ένα και μισό τοις εκατό (1,5%)
των εξ εισφορών ετήσιων εσόδων του Ο.Ε.Ε.. Το ύψος
της ειδικής αυτής εισφοράς προσδιορίζεται με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
μετά από γνώμη του Λ.Σ. του Ο.Ε.Ε. και του Δ.Σ. του
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και Σ.Υ.Υ..
δ) Χρηματοδοτήσεις από την ευρωπαϊκή Ένωση,
ε) Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
έναντι αμοιβής.
στ) Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές,
ζ) Ειδικές εισφορές, δωρεές και άλλες παροχές τρίτων.
η) Έσοδα από την καταβολή παραβόλων. Τα παράβολα
αυτά καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
και καταβάλλονται από τους αιτούντες σης υπηρεσίες
του Κέντρου στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του.
6. Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996
(ΦΕΚ 138 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
"α. Από το Λ.Α.Ε.Κ. επιχορηγούνται το Ελληνικό
Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, το
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). καθώς και τα
εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα
ιδρυθούν με τη συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων από
τους φορείς που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας,
Η επιχορήγηση αυτή ανέρχεται για το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. στο
8% επί του ποσοστού 15% που αντιστοιχεί στο σύνολο
των ετήσιων εισφορών που εισπράχθηκαν υπέρ του
Λ.Α.Ε.Κ..·
Άρθρο 22
Αναπροσαρμογή πόρου του Ο,ΜΕ,Δ.
Από την 1η Ιανουαρίου 1998 ο προβλεπόμενος από
την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 18
του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α') τακτικός πόρος του
Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) από
τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) ορίζεται σε
ποσοστό 2% επί των ετήσιων από εισφορές εσόδων
του Ο.Ε.Ε.. Το ποσοστό αυτό μπορεί να μειώνεται με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έπειτα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ..
Άρθρο 23
Συγχώνευση - Κατάργηση φορέων
1, Από ιη δημοσίευση του παρόντος νομού το Ταμείο
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Εργασίας Ηθοποιών (π.δ. της 16/18.1.32) συγχωνεύεται Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ειδικό
στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), ο οποίος
λογαριασμό, για το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας
υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στα πάσης φύσεως
(Α,Σ,Ε.). Το ύψος του παραβόλου αυτού καθορίζεται σε
δικαιώματα και υποχρεώσεις του συγχωνευόμενου Ταποσοστό 0,20% επί του αιτούμενου συνολικού ανά
μείου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοιπρόταση ποσοΟ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό
των πενήντα χιλιάδχυν (50.000) δραχμών.
νωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού
και κάθε ζήτημα που αφορά στην υλοποίηση της παΜε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
ραγράφου αυτής.
Ασφαλίσεων καθορίζονται οι όροι διαχείρισης του πα1
2. Η συσταθείσα με το π,δ, 186/1983 (ΦΕΚ 72 Α )
ραβόλου αυτού, καθώς και κάθε τυχόν αναγκαία λεανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
πτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
Α,Ε.', της οποίας ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο περιήλθε στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο,Ε,Κ.)
Άρθρο 25
δυνάμει του άρθρου 31 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α).
Γονική άδεια ανατροφής
καταργείται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 1483/19Θ4
του παρόντος νόμου. Ολόκληρη η κινητή και ακίνητη
(ΦΕΚ 153 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
περιουσία και γενικότερα το σύνολο του ενεργητικού
Ί. Ο γονέας που έχει τις προϋποθέσεις της παρακαι παθητικού της ως άνω καταργούμενης εταιρείας
περιέρχεται αυτοδίκαια στον Ο.Ε.Κ. ως καθολικό διά- γράφου 1 του άρθρου 1 και έχει συμπληρώσει ένα (1)
χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη δικαιούται να λάβει
δοχο, Στον Ο,ΕΚ, περιέρχονται αυτοδίκαια όλες οι
υποχρεώσεις και απαιτήσεις της καταργούμενης εται- γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου
ρείας και οι σκοποί της αποτελούν πλέον σκοπούς του
το παιδί συμπληρώσει ηλικία τρκίκν και μισό (3 1/2)
Ο.Ε.Κ..
ετών. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκεια"
Εκκρεμείς τυχόν δίκες που προέκυψαν από τη λειτης μπορεί να φθάσει τους τρεις και μισό (3 1/2) μήνες
τουργία της ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε." συνεχίζοντα! από
για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση
τον Ο.Ε.Κ. άνευ διακοπής.
3. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του νόμου τη σειρά προτεραιότητας των απασχολούμενων στην
επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος.
αυτού υπάλληλοι της καταργούμενης εταιρείας με την
Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και
επωνυμία ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.' εντάσσονται αυτοδίκαια
για τους απασχολούμενους στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ.
στον Ο Ε,Κ, σε κενές ή προσωποπαγείς θέσεις με
και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που
Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, που γίνεται
συνιστώνται με την πράξη της ένταξης και καταργούνται
εξαιτίας της άσκησης του δικαιώματος για λήψη γονικής
αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση
άδειας ανατροφής, είναι άκυρη."
του εντασσόμενου.
Η ένταξη των ως άνω εργαζομένων διενεργείται με
Άρθρο 26
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσείιΐν σε ειδικότητα της εκπαιδευτικής βαθμίδας
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι προπου ανήκει ο εντασσόμενος. Οι εντάξεις μπορεί να
βλεπόμενες από το δεύτερο εδάφιο της παρ, 1 του
γίνονται και σε ειδικότητα συναφή τυπικών προσόντων
άρθρου 55 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι,Κ.Α. εισφορές
της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας.
για την ασφάλιση των οικιακών εμμίσθων βοηθών υπο4. Οι εντασσόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογα
λογίζονται επί του 25πλάσιου του κάθε φορά ισχύοντος
με τα τυπικά τους προσόντα και σε μισθολογικά κλιμάκια
ημερομισθίου
ανειδίκευτου εργάτη μειωμένου κατά 50%,
της οικείας κατηγορίας ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας
Η
παραπάνω
κατηγορία εργαζόμενων μπορεί να ατους, που διανύθηκε στην εταιρία ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.,"
σφαλιστεί
και
επί
του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου
Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως
ανειδίκευτου εργάτη, μετά από σχετική δήλωση του
προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε
εργοδότη και του εργαζόμενου.
αύξηση των αποδοχών ή απολαβίίκν από οποιαδήποτε
Οι παραπάνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για τα λοιπά
αιτία και αν προέρχεται μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους,
κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενα πρόσωπα που
Ως τακτικές αποδοχές για την εφαρμογή των διατάξεων
εργάζονται σε έναν εργοδότη την εβδομάδα ή το μήνα,
αυτών θεωρούνται ο βασικός μισθός, το χρονοεπίδομο
τα οποία ασφαλίζονται για τους κλάδους σύνταξης,
και η Α.Τ,Α..
ασθένειας, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και ΟΕΚ.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και ΚοινωΓια τα λοιπά θέματα ασφάλισης τους εξακολουθούν
νικών Ασφαλίσεων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την
να εφαρμόζονται οι διατάξεις τιυν άρθρ(υν 52-56 του
εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων 2, 3 και 4
Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α..
του παρόντος άρθρου.
2. Πλην των οικιακών βοηθ(ίκν, όσα από τα πρόσωπα
της
παρ. 1 του παρόντος απασχολούνται σε δύο ή
Άρθρο 24
περισσότερους
εργοδότες μέσα στην εβδομάδα ή το '
Καταβολή πυροβόλου
μήνα ασφαλίζονται υποχρε(ι>τικά στο Ι. Κ.Α. για τους
κλάδους σύνταξης και ασθένειας, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και ΟΕΚ.
Πα την υποβολή προτάσεων για έγκριση προγραμΟι εισφορές για τους προαναφερόμενους κλάδους
μάτων που υποβάλλουν τα πιστοποιημένα Κέντρα Εασφάλισης υπολογίζονται νια κάθε ημέρα απασχόλησης
πα γγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και Συνοδευπκών
επί των αποδοχών τους. οι οποίες δεν μπορούν να
Υ ποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ Υ.) στο Υπουργείο Ερυπολείπονται του κάθε φορά ισχύοντος ημερομισθίου
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταβάλλεται παανειδίκευτου εργάτη μειωμένου κατά 50% και οι ανάοήβολα. το οποίο περιέρχεται στον τηρούμενο στο
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γνωριζόμενες ημέρες ασφάλισης ανά μήνα δεν μπορούν
να υπερβούν τις εικοσιπέντε (25).
Οι αποδοχές και ο αριθμός των ημερών απασχόλησης
σε κάθε περίπτωση προκύπτουν από τα θεωρημένα από
την αρμόδια Δ.Ο.Υ. δελτία παροχής υπηρεσιών που
προσίΐομίζει υποχρεωτικά στο ί.ΚΑ κάθε μήνα ο ασφαλιζόμενος,
Υπόχρεοι για την ασφαλιστική τους τακτοποίηση και
την καταβολή του συνόλου των εργατικών και εργοδοτικών ειοφορών είναι οι ίδιοι οι ασφαλιζόμενοι.
Για το χρόνο καταβολής των ειοφορών, την επιβάρυνση τους με πρόσθετα τέλη σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, την επιδίωξη είσπραξης τους κατά
τον Κ.Ε.Δ.Ε, κΑπ, εφαρμόζονται αναλογικά οι γενικές
διατάξεις της νομοθεσίας του Ι,Κ,Α.,
Χρόνος που δεν έχει (ξοφληθεί, μετά των νομίμων
προσαυξήσεων, δεν λαμβάνεται υπόψη για θεμελίωση
δικαιώματος παροχών.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του ί.ΚΑ, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση
της ασφάλισης των παραπάνω προσώπων. _..-3. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος,
σε περίπτωση που ασφαλίζονται με αποδοχές που
υπολείπονται του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη,
προκειμένου να τύχουν των παροχών ασθένειας σε
είδος του Ι.ΚΑ. θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει
80 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, είτε κατά το προηγούμενο της ημέρας της αναγγελίας της ασθένειας ή
της πιθανής ημέρας τοκετού ημερολογιακό έτος, είτε
κατά το τελευταίο πριν την εν λόγω αναγγελία 1 δμηνο,
μη συνυπολογιζομένων των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο.
Στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν
συμπληρώσει 50 συνολικά ημέρες ασφάλισης με αποδοχές που ανέρχονται στο ϋψος του ημερομισθίου
ανειδίκευτου εργάτη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της
παρ, 1 του άρθρου 31 του αν, 1846/1951.
Για την καταβολή των επιδομάτων ασθένειας των
προσώπων της παρ, 2 εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 33α του Κανονισμού Ασθένειας του Ι.ΚΑ.
Για τα πρόσωπα των παρ, 1 και 2 που έχουν ασφαλιστεί
με αποδοχές μικρότερες του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
του ενός πέμπτου του κατά περίπτωση απαιτουμένου
χρόνου γιο θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος ή αναπηρίας, το ποσό της χορηγούμενης
κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και το ποσό
των κατώτατων ορίων μειώνεται κατά 20%,
Αρθρο 27
Από την ισχύ του παρόντος νόμου τα αναφερόμενα
στο πρώτο εδάφιο της παρ, 1 του άρθρου μόνου του
ν.δ. 4362/1964 (ΦΕΚ 149 Α*> πρόσωπα ασφαλίζονται
στον Ο,Γ.Α., εξαιρούμενα της ασφάλισης του Ι.ΚΑ.

Προγενέστερος της έναρξης ισχύος του παρόντος
χρόνος απασχόλησης των παραπάνω προσώπων, για
τον οποίο δεν έχει χωρήσε» ασφάλιση στο Ι.ΚΑ, θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον Ο.ΓΑ. εφαρμοζομένων
αναλόγως και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του
άρθρου 11 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15Α') περί καταβολής
εισφορών προσθετής ασφάλισης,
Τα παραπάνω πρόσωπα, εφόσον μέχρι την ισχύ του
παρόντος έχουν πραγματοποιηθεί 500 ήμερες στην
ασφάλιση του Ι.ΚΑ από εργασία στις επιχειρήσεις των
εδαφίων α1, β' και γ' της παρ, 2 του άρθρου 2 του ν,
4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α'), μπορούν με δήλωση τους που
υποβάλλουν στο Ι.Κ.Α. και στον Ο.ΓΑ εντός ενός
έτους από τη δημοσίευση του παρόντος να συνεχίσουν
την ασφάλιση τους στο Ιδρυμα, εξαιρούμενα της ασφάλισης του Ο,Γ,Α,,
Οι κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου2τοον. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α') απασχολούμενα
εξακολουθούν υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ι.ΚΑ,
εφόσον η απασχόληση τους λάμβανα χώρα σε περιοχές
που έχει επεκταθεί η ασφάλιση του Ιδρύματος ανεξαρτήτως του χρόνου επεκτάσεως της,
Αρθρο 28
Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου
15 του ν. 2335/1995 (ΦΕΚ 185 Α) τακτική επιδότηση
ανεργίας διάρκειας δεκαοκτώ μηνών παρατείνεται, αφότου έληξε, για ένα ακόμη δωδεκάμηνο, εφόσον ο
επιδοτούμενος παραμένει άνεργος μετά τη λήξη της
αρχικής επιδότησης.
Κότα τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις της παραγράφου
4 του άρθρου 15 του ν. 2335/1995.
Άρθρο 29
Τρόπος κάλυψης δαπανών
Από τις διατάξεις του νόμου αυτού προκαλείται:
α, Σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ετήσια
δαπάνη ποσού δρχ, 4,121.200.000. καθώς και ακαθόριστη
για καθένα από τα επόμενα πέντε έτη,
Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από πιστώσεις που θα
εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
β. Σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ. ετήσια
δαπάνη ακαθόριστη και για καθένα από τα επόμενα
πέντε χρόνια, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις που
θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του,
Η δαπάνη για το τρέχον έτος θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του
Ο.Α.Ε.Δ..
γ. Από την παράταση της επιδότησης της ανεργίας
των πρώην μισθωτών της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας
Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων θα προκληθεί δαπάνη ύψους 57 εκατομμυρίων δραχμών περίπου, που
θα καλυφθε! από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
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Άρθρο 30
Έναρξη ισχύος
Η ισχύςτου παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις
διατάξεις για τις οποίες ορίζεται διαφορετικά. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταργείται και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειταιστιςδιατάξειςτου νόμου αυτού ή κατατο μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα ρυθμιζόμενα από αυτόν, εκτός αν από τις διατάξεις του νόμου αυτού ορίζεται διαφορετικά.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τηνεκτελεση του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 1998
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΪΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ώΙΟΙΚΗΙΗΙ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΙ ΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΏΝΙΟΥ

ΕΡΓήΙΙΑΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΙΥΝΗΣ

Μ.ΠΑΠΑΪίΙΑΝΝΟΥ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 2Σετττεμβρίου 1998
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑ!ΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

