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ΘΕΜΑ :   «Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)» 
ΣΧΕΤ. :      Εγκύκλιος 75/2010 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
 

 
 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 124 του Κεφαλαίου ΙΣΤ΄του 
Ν.4052/2012 (ΦΕΚ A 41), όπως αντικαταστάθηκαν με την υποπαράγραφο ΙΑ.8 του 
Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α 222) και το άρθρο 24, παρ.7 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α 88) και την 
υποπαράγραφο ΙΑ.4 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α 85), καθώς και την Υπουργική Απόφαση 
1517/34/18-01-2013 (ΦΕΚ Β 155/2013), που αφορούν τις Εταιρείες Προσωρινής 
Απασχόλησης βάσει των οποίων εισάγονται νέες ρυθμίσεις και θέτουμε υπόψη σας τα 
εξής: 
 
 
ΕΝΝΟΙΑ - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Ε.Π.Α.) 
 
 Όπως έχει αναφερθεί και στη σχετική εγκύκλιο 75/2010, Εταιρεία Προσωρινής 
Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) είναι η εταιρεία που έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή 
εργατικού δυναμικού σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με τη μορφή προσωρινής 
απασχόλησης. 
 Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η εργασία, η οποία παρέχεται σε άλλον 
εργοδότη (έμμεσος εργοδότης) για περιορισμένο χρονικό διάστημα από μισθωτό, ο οποίος 
συνδέεται με τον εργοδότη του (άμεσος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης 
εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου. 

Σύμφωνα με τις ως άνω ισχύουσες διατάξεις, η Επιχείρηση Προσωρινής 
Απασχόλησης μπορεί να συσταθεί από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώ έχει 
καταργηθεί το ελάχιστο κεφάλαιο για τη σύστασή της, καθώς ακολουθούνται, ως 
προς το κεφάλαιο, οι γενικές διατάξεις του Εμπορικού Κώδικα ανάλογα με τη μορφή της 
επιχείρησης.  
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Απαιτείται αναγγελία έναρξης της εν λόγω δραστηριότητας στη Διεύθυνση 
Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, η οποία συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της 
συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία των Ε.Π.Α. 
 Οι Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστηριότητα πέραν της σύναψης 
συμβάσεων εργασίας ή σχέσεις εξαρτημένης εργασίας με προσωρινά απασχολούμενους, 
με σκοπό να τους τοποθετεί σε έμμεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό 
την επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
στις οικείες διατάξεις.  

Κατ’ εξαίρεση οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να ασκούν και τις ακόλουθες 
δραστηριότητες:  
α) Μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας, για την οποία έχει γίνει αναγγελία έναρξής 
της στη Διεύθυνση Απασχόλησης και δεν έχει απαγορευτεί η άσκηση της εν λόγω 
δραστηριότητας,  
β) Αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις,  
γ) Συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.  
 Κάθε επιχείρηση προκειμένου να ασκήσει τη δραστηριότητα της προσωρινής 
απασχόλησης, υποχρεούται να καταθέσει δύο (2) εγγυητικές επιστολές Τράπεζας.  

Η πρώτη δίδεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά 
απασχολούμενων μισθωτών της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και πρέπει να έχει 
απεριόριστη ισχύ. Το ύψος αυτής της εγγυητικής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των 
60.000 ευρώ. Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.  

Η δεύτερη δίδεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των πάσης φύσεως 
ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της Επιχείρησης 
Προσωρινής Απασχόλησης και πρέπει να έχει απεριόριστη ισχύ. Το ύψος αυτής της 
εγγυητικής επιστολής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ. Η εγγυητική 
επιστολή κατατίθεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία 
υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων. 

 
 

ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  - ΕΥΘΥΝΗ  
 
 Η Ε.Π.Α. και ο έμμεσος εργοδότης είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος 
υπεύθυνοι έναντι του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού με σύμβαση ή σχέση 
εργασίας για την ικανοποίηση των μισθολογικών δικαιωμάτων του και για την καταβολή 
των ασφαλιστικών του εισφορών. Η ευθύνη αυτή του έμμεσου εργοδότη αναστέλλεται, 
εφόσον με τη σύμβαση προβλέπεται ότι υπόχρεος για την καταβολή των αποδοχών και 
των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο άμεσος εργοδότης και τα μισθολογικά και 
ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού, μπορούν να 
ικανοποιηθούν από την κατάπτωση των κατά το νόμο προβλεπόμενων εγγυητικών 
επιστολών (επικουρική ευθύνη έμμεσου εργοδότη). 
 
 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 
 Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης απογράφεται στο Μητρώο Εργοδοτών 
του αρμοδίου Υποκ/τος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας της, με την υποβολή των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απογραφή εργοδότη, αναλόγως της Νομικής 
μορφής, καθώς και αντίγραφο του εγγράφου της έγκρισης άσκησης της 
δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης και αντίγραφα των εκάστοτε 
συμβάσεων, που καταρτίζονται τόσο με τους προσωρινά απασχολούμενους, 
όσο και με τους έμμεσους εργοδότες. 
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 Επιπλέον, κατά την απογραφή Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης θα πρέπει 
το Υποκατάστημα να αποστέλλει με φαξ ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με την 
απογραφή της επιχείρησης στη Διεύθυνση Ασφάλισης & Εσόδων, Τμήμα Ελέγχου Κοινών 
Επιχειρήσεων στο fax:210 5223228, προκειμένου να ενημερώνεται το Αρχείο Εργοδοτών 
Ε.Π.Α. (συνημμένος πίνακας). 
 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
 
 Οι προσωρινά απασχολούμενοι μισθωτοί, για όσο χρόνο παραμένουν στη διάθεσή 
της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης, καθώς και κατά τη διάρκεια της απασχόλησής 
τους σε έμμεσο εργοδότη υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
 Η Ε.Π.Α. έχει υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης 
(Α.Π.Δ.) για το μόνιμο προσωπικό της και για τους προσωρινά 
απασχολούμενους για όσο χρονικό διάστημα δεν παρέχουν εργασία σε 
συγκεκριμένο έμμεσο εργοδότη και για το διάστημα που παρέχουν εργασία 
προσωρινά σε έμμεσο εργοδότη.  
 Οι Ε.Π.Α. υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγγράφως στο αρμόδιο Υποκατάστημα 
Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ της έδρας τους, τις βασικές μεταβολές των στοιχείων τους (αλλαγή έδρας, 
υπευθύνων, επωνυμίας, κ.λ.π.). Εξυπακούεται ότι θα δηλώνονται και τυχόν Παραρτήματα 
που διατηρούν και απασχολείται σ’ αυτά μόνιμο προσωπικό. 
 
 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ στο 
Ε.Τ.Ε.Α.(τ.ΕΤΕΑΜ) 
 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 12 του ν.3846/2010, όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 124 παρ. 5 περ. α του Κεφ. ΙΣΤ΄ του ν.4052/2012, οι 
προσωρινά απασχολούμενοι μισθωτοί, για το χρονικό διάστημα που 
παραμένουν στην διάθεση της Ε.Π.Α., καθώς και της απασχόλησης τους σε 
έμμεσο εργοδότη, για την επικουρική τους ασφάλιση υπάγονται στον κλάδο 
Ε.Τ.Ε.Α.(τ.ΕΤΕΑΜ),  με εξαίρεση τα πρόσωπα που λόγω της ιδιότητας τους 
ασφαλίζονται σε κλάδους άλλου Επικουρικού Φορέα. 
 Πρόσωπα που εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. (τ.ΕΤΕΑΜ) 
και λόγω ιδιότητας ασφαλίζονται σε άλλο Επικουρικό Φορέα  είναι: 
 α) Μηχανικοί που ασφαλίζονται στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του 
Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ( άρθρο 12 του ν.3518/2006).  
Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται οι μηχανικοί που απασχολούνται ως μισθωτοί και 
ασφαλίζονται στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων του 
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. 
 β) Δικηγόροι που ασφαλίζονται στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Δικηγόρων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με τις 
καταστατικές του διατάξεις (άρθρο 30 του Ν.Δ. 4114/1960). 

Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται οι Δικηγόροι που ασφαλίζονται στον Τομέα 
Ασφάλισης Νομικών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.  
(Εγκ. 80000/οικ.13750/458/2-6-2010 της Γ.Γ.Κ.Α.) 
 
 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  
 

Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης, απαιτείται η 
προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση 
καταρτίζεται μεταξύ της Ε.Π.Α. (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού και σε αυτή πρέπει 
απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκειά της, οι όροι παροχής της 
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εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του 
μισθωτού, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις 
περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορικά με την παροχή εργασίας του.  

Επιπλέον, θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Βεβαίωσης περί 
δυνατότητας άσκησης δραστηριότητας της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης, τα 
στοιχεία των Τραπεζικών εγγυητικών επιστολών, που κατατέθηκαν από την Ε.Π.Α. ως 
οικονομική εγγύηση αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς θα πρέπει να υπάρχει 
μνεία της υποχρέωσης του εργοδότη (Ε.Π.Α.) για τη λήψη και τήρηση όρων υγιεινής και 
ασφάλειας. 
 Οι αποδοχές του μισθωτού που παρέχει εργασία σε έμμεσο εργοδότη, δεν μπορεί 
να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στον εκάστοτε νομοθετικά καθορισμένο 
κατώτατο μισθό και κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου όλης 
της χώρας. 
 Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής δεν είναι δυνατή η μνεία του 
συγκεκριμένου έμμεσου εργοδότη ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που θα προσφέρει σε 
αυτόν την εργασία του, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση, το πλαίσιο των όρων και 
των συνθηκών για την παροχή εργασίας σε έμμεσο εργοδότη. 
 Στη σύμβαση που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ της ΕΠΑ και του έμμεσου 
εργοδότη, ορίζονται ειδικότερα τα του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης του εργαζόμενου, 
για το χρόνο που ο μισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έμμεσο εργοδότη.  
 Η διάρκεια τοποθέτησης του μισθωτού στον έμμεσο εργοδότη, στην οποία 
περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν 
επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από τους τριάντα έξι (36) μήνες. Σε περίπτωση 
υπέρβασης των χρονικών ορίων, επέρχεται μετατροπή της υπάρχουσας σύμβασης σε 
σύμβαση αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη. Αν συνεχίζεται η απασχόληση του 
μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής τοποθέτησης 
και της τυχόν νομίμου ανανέωσης της ακόμα και με νέα τοποθέτηση, χωρίς να μεσολαβεί 
διάστημα είκοσι τριών (23) ημερολογιακών ημερών, θεωρείται ότι πρόκειται για σύμβαση 
εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ του μισθωτού και του έμμεσου εργοδότη (από τη 
συγκεκριμένη διάταξη εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές 
επιχειρήσεις όταν απασχολούνται σε ολιγοήμερες κοινωνικές εκδηλώσεις). 

Η Ε.Π.Α. υποχρεούται να αποστέλλει στον έμμεσο εργοδότη και αντίγραφα των 
συμβάσεων με τους εργαζόμενους της που παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθώς και 
στοιχεία που αποδεικνύουν την ασφαλιστική τους κάλυψη, εφόσον δεν έχει αναλάβει ο 
έμμεσος εργοδότης την υποχρέωση αυτής. 
 Οι προσωρινά απασχολούμενοι καταχωρούνται στον πίνακα προσωπικού (ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ) της Ε.Π.Α., ο οποίος υποβάλλεται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας του ΣΕΠΕ 
(ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) της έδρας της. Αντίγραφο του ως άνω πίνακα προσωπικού, αποστέλλεται 
από την Ε.Π.Α. στον έμμεσο εργοδότη, κατά το μέρος που αφορά τους παραχωρηθέντες 
σε αυτόν εργαζόμενους. Ο ανωτέρω πίνακας αναρτάται στο χώρο εργασίας του έμμεσου 
εργοδότη. 
 Ο έμμεσος εργοδότης στην κατάσταση προσωπικού που καταθέτει στην οικεία 
επιθεώρηση εργασίας, έχει την υποχρέωση να περιλαμβάνει σε «ειδικό κεφάλαιο» τους 
προσωρινά απασχολούμενους αναγράφοντας και την Ε.Π.Α., της οποίας οι προσωρινά 
απασχολούμενοι αποτελούν προσωπικό.  
 Κατά συνέπεια, στους επιτόπιους ελέγχους των αρμοδίων οργάνων του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να επιδεικνύονται τα αντίστοιχα έγγραφα στοιχεία από τα 
οποία προκύπτει ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι προσωρινά 
απασχολούμενοι και έχουν διατεθεί στον έμμεσο εργοδότη από Ε.Π.Α.  
 Παράλληλα, οι Ε.Π.Α. θα πρέπει να κοινοποιούν τις συμβάσεις που 
καταρτίζουν με τους έμμεσους εργοδότες στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ της 
έδρας τους. Επιπλέον, οι έμμεσοι εργοδότες θα κοινοποιούν στο Υποκατάστημα 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας τους τις συμβάσεις που έχουν συνάψει με την Ε.Π.Α., 
καθώς και  τις συμβάσεις εργασίας των προσωρινά απασχολούμενων, οι οποίοι 
εργάζονται στην επιχείρησή τους. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
 Το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ στο οποίο πραγματοποιείται η απασχόληση είναι 
υπεύθυνο για τον έλεγχο της ασφάλισης των προσωρινά απασχολούμενων (υπό την 
έννοια του ελέγχου πραγματικού της απασχόλησης και όχι του καταλογισμού) σύμφωνα 
με τα προσκομισθέντα στοιχεία (συμβάσεις των προσωρινά απασχολούμενων), όπως 
παραπάνω αναφέρθηκε και έχουν υποχρέωση οι έμμεσοι εργοδότες να προσκομίζουν στο 
Υποκ/μα έδρας τους. Σε περίπτωση απασχόλησης εργαζόμενου σε παράρτημα έμμεσου 
εργοδότη τα εν λόγω στοιχεία θα διαβιβάζονται αρμοδίως.  
 Το Υποκατάστημα απασχόλησης μετά τη διενέργεια του ελέγχου θα διαβιβάζει στο 
Υποκ/μα έδρας της Ε.Π.Α. την Έκθεση Επιτόπιου Ελέγχου και την αναλυτική Έκθεση 
Ελέγχου από τα αποτελέσματα των συλλεγχθέντων στοιχείων, συμβάσεις, Υπεύθυνες 
Δηλώσεις, Δηλώσεις Απασχολούμενων κ.λ.π. από τα οποία θα προκύπτει ή όχι 
ασφαλιστέα ύλη. 
 Πάντως σε κάθε περίπτωση διαφορών ελέγχου θα διαβιβάζεται και αναλυτική 
έκθεση ελέγχου στο αρμόδιο Υποκ/μα έδρας της Ε.Π.Α. για την ολοκλήρωση της 
καταχώρησης του ελέγχου. 
 Το εν λόγω Υποκατάστημα έχει υποχρέωση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να 
διενεργεί τόσο επιτόπιους όσο και τακτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής 
ασφαλιστικής τακτοποίησης των εργαζόμενων. 
 Για το λόγο αυτό και για τη διακριτή και επιλεκτική διαδικασία ελέγχου θα πρέπει, 
τα εκάστοτε αρμόδια Υποκ/ματα της έδρας της Ε.Π.Α. και απασχόλησης των 
δανειζόμενων από Ε.Π.Α. να δημιουργήσουν: 
 α) Αρχείο εργοδοτών Ε.Π.Α. (άμεσος εργοδότης),  
με τα στοιχεία της Ε.Π.Α. : Α.Μ.Ε., Επωνυμία, Αρμόδιο Υποκ/μα, Στοιχεία δανειζόμενου 
Εργοδότη (έμμεσος), Α.Μ.Ε., Αρμόδιο Υποκ/μα. 
 β) Αρχείο εργοδοτών με δανειζόμενο προσωπικό από Ε.Π.Α. (έμμεσος εργοδότης) 
με τα στοιχεία του εργοδότη: Α.Μ.Ε., Επωνυμία, Αρμόδιο Υποκ/μα και στοιχεία της Ε.Π.Α. 
(άμεσος), ΑΜΕ, Επωνυμία και Αρμόδιο Υποκ/μα. 
 Τα στοιχεία των εν λόγω αρχείων θα πρέπει να συμπληρωθούν σε εύλογο χρονικό 
διάστημα σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και οι πίνακες να διαβιβαστούν στη 
Δ/νση Ασφάλισης και Εσόδων, από τα στοιχεία που τηρούνται στα Υποκαταστήματα με 
τους ήδη απογεγραμμένους εργοδότες (fax:210 5223228).  
 Ενώ σε περιπτώσεις νέας απογραφής ή αναγγελιών έμμεσων εργοδοτών-
συμβάσεις, τα στοιχεία (πίνακας) θα διαβιβάζονται και στη Δ/νση Ασφάλισης και Εσόδων 
για τη συμπλήρωση των τηρούμενων αρχείων. 
 Ευνόητο είναι ότι όποτε κρίνεται απαραίτητο, καθώς δεν θα είναι εφικτός ο 
επιτόπιος έλεγχος από τους ελεγκτές του Υποκαταστήματος για διάφορους λόγους, όπως 
πλήθος των απασχολούμενων, απασχόληση εκτός ωραρίου, μπορεί να ζητηθεί η 
συνδρομή της Ε.ΥΠ.Ε.Α.. 
 Κατά συνέπεια σε κάθε περίπτωση απασχολούμενων σύμφωνα με τα ανωτέρω 
(προσωρινά από Ε.Π.Α.), το Υποκατάστημα απασχόλησης, εφόσον διενεργείται έλεγχος 
(ασχέτως ύπαρξης ασφαλιστέας ύλης προς καταλογισμό) θα πρέπει να διαβιβάζει την 
Έκθεση Ελέγχου στο αρμόδιο Υποκατάστημα έδρας της Ε.Π.Α. με συνημμένα τυχόν 
αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη για τον ουσιαστικό έλεγχο της 
Ε.Π.Α. .  
 Το αρμόδιο Υποκατάστημα της έδρας της Ε.Π.Α. θα πρέπει να φροντίζει ώστε 
αφενός μεν να συγκεντρώνει και να υλοποιεί άμεσα τις Εκθέσεις Ελέγχου από το 
Υποκατάστημα απασχόλησης των προσωρινά απασχολούμενων (πιθανές διαφορές 
ελέγχου, καταγγελίες, κ.λ.π.) και αφετέρου να αναζητά από τα στοιχεία που δόθηκαν ως 
αρμόδιο Υποκατάστημα έδρας της Ε.Π.Α. και από τις συμβάσεις που προσκομίσθηκαν από 
την Ε.Π.Α. τον έλεγχο της απασχόλησης και την Έκθεση Ελέγχου από το αρμόδιο 
Υποκατάστημα, όπως παραπάνω αναφέρθηκε. 

ΑΔΑ: 645Μ4691ΩΓ-ΘΔ1



 6

 Εξυπακούεται ότι η καλή συνεργασία των αρμοδίων οργάνων (απασχόλησης 
έμμεσου εργοδότη και έδρας Ε.Π.Α.) θα επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα της ορθής 
ασφαλιστικής τακτοποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης και τις κείμενες 
διατάξεις. 
 Επιπροσθέτως, υποχρέωση του αρμόδιου Υποκαταστήματος έδρας της Ε.Π.Α. είναι 
η συγκέντρωση των συμβάσεων (απασχολούμενων και εργοδοτών)  όχι μόνο για τις 
Ε.Π.Α. που θα απογραφούν αλλά και τις ήδη απογεγραμμένες Ε.Π.Α. (εταιρείες με 
έγκριση άσκησης δραστηριότητας Ε.Π.Α.) οι οποίες θα πρέπει να αναζητηθούν από τα 
στοιχεία που διαθέτουν τα Υποκαταστήματα, τα οποία θα πρέπει να αποστέλλονται με 
Υπηρεσιακό Σημείωμα στα Υποκατάστημα απασχόλησης (συμβάσεις), όπως περιγράφεται 
για την ελεγκτική διαδικασία. 
 Συνεπώς, η ανωτέρω περιγραφόμενη ελεγκτική διαδικασία θα εφαρμόζεται και για 
τις ήδη απογεγραμμένες Ε.Π.Α., αναζητώντας και τις αντίστοιχες Εκθέσεις Ελέγχου από τα 
Υποκαταστήματα απασχόλησης. 
 Εφιστούμε την προσοχή στα Υποκαταστήματα έδρας των Ε.Π.Α., καθώς η 
εγγυητική επιστολή που δίδεται στο Ι.Κ.Α., καταπίπτει υπέρ του ΙΚΑ, αν καθυστερείται η 
καταβολή στον οργανισμό αυτό ασφαλιστικών εισφορών πάσης φύσεως τουλάχιστον (3) 
μηνών οι οποίες αφορούν στους προσωρινά απασχολούμενους μισθωτούς από Επιχείρηση 
Προσωρινής Απασχόλησης.  
 Εφόσον οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές έχουν βεβαιωθεί ταμειακά 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. εκδίδει τη σχετική 
πράξη, την προωθεί στο Διοικητή του Ι.Κ.Α. για την έκδοση από αυτόν της πράξης 
(ολικής ή μερικής) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και στη συνέχεια καλείται η 
Τράπεζα να καταβάλει στο Ι.Κ.Α. το αντίστοιχο ποσό. 
 Εντός τριμήνου από την κοινοποίηση των πράξεων κατάπτωσης των εγγυητικών 
επιστολών, οι ΕΠΑ, σε βάρος των οποίων κατέπεσαν οι εγγυητικές επιστολές 
υποχρεούνται να καταθέσουν αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές ισόποσες με το συνολικό 
ποσό κατάπτωσης. 
 Κατά συνέπεια το Υποκ/μα έδρας της Ε.Π.Α. θα κάνει χρήση των στοιχείων που θα 
συγκεντρωθούν από τη δημιουργία των ανωτέρω αρχείων και πρέπει να προβαίνει σε 
έλεγχο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, όπως περιγράφεται παραπάνω (συλλογή 
συμβάσεων, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, έλεγχος ασφαλιστικής τακτοποίησης). 
 
 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 
 

Όπως είχε αναφερθεί και στην εγκύκλιο 75/2010, αποδεικτικά ασφαλιστικής 
ενημερότητας χορηγούνται στις Ε.Π.Α., κατά τα γνωστά (εγκ.97/2011, 45/2001), χωρίς 
να λαμβάνονται υπόψη τυχόν οφειλές του έμμεσου εργοδότη με τον οποίο έχει συνάψει 
σύμβαση παραχώρησης προσωρινά απασχολούμενου προσωπικού, εφόσον δεν προκύπτει 
διαφορετικά (συσχέτιση). 
 
Συν/να: 24 σελίδες 
            3 πίνακες 

  
 

 
 

    Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
                ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
            ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  

 
            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                             
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
    & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ         
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 
1. 

 
Γρ. κ. Διοικητή 

2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών  
3. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών 
4. Γρ. κ. κ. Συντονιστών  
5. 
 

Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης 
Γενική Διεύθυνση Εργασίας  
Δ/νση Απασχόλησης  
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα 

6. Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης 
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα 

7. Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων 
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα 

8. Ε.Τ.Ε.Α. 
Γραφείο Διοικητή 
Φιλελλήνων 13-15, 
105 57 Αθήνα 

9. Ειδική Γραμματεία Σ.ΕΠ.Ε.  
Δραγατσανίου  8, 10110 Αθήνα 

10. ΕΝΙΔΕΑ (πρώην ΕΝΕΠΑΣΕ) 
Σκουφά 50, 10672 Αθήνα  
(με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη σας, καθώς επίσης και 
κάθε νέο μέλος που θα εγγραφεί στο μέλλον) 

11. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα 

12. Σ.Ε.Β. 
Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα 

13. Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ  
Πανεπιστημίου 16, 10672  Αθήνα 

14. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας 
Προμηθέως 32, 54629 Θεσ/νίκη 

15. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς 
Ακαδημίας 15, 10671 Αθήνα 

16. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
Μητροπόλεως 12-14,  10563  Αθήνα  

17. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων 
Λυκαβηττού 7, 10672 Αθήνα 

18. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
Ακτή Μιαούλη 85 , 18537  Πειραιάς 

19. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας 
Σταδίου 24 , 10564 Αθήνα 

20. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού –  
Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων  
Σόλωνος 87 – 89  -  10679  Αθήνα 

21. Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθήνας  
Υποδιεύθυνση Παροχών του Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων 
Ακαδημίας 58 και Ιπποκράτους 10679  Αθήνα  

22. Γ.Σ.Ε.Ε. 
28ης  Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα 

23. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών 
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Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα 
24. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 

Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα 
25. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 

Αριστοτέλους 4, 10433 Αθήνα 
26. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα 
27. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης 

Τσιμισκή 29 , 54624 Θεσ/νίκη 
28. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 

 Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς 
29. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων Νομού Θεσ/νίκης 

Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσ/νίκη 
30. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου  

Κανακάρη 46 - 52,  26221 Πάτρα 
31. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) 

Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα 
32. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 

Ελ. Βενιζέλου 44, 10679 Αθήνα 
33. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 

Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς 
34. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Ελλάδος 
Καποδιστρίου 24, 10682 Αθήνα 

35. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας 
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα 

36. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

37. Ομάδα Υποδομών  Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών  
Πατησίων 12, Αθήνα 

38. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 

39. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 
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ΑΡΧΕΙΟ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΑΠΟ Ε.Π.Α. 
 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ  
 
ΝΕΑ    
 

ΑΜΕ 
(ΕΜΜΕΣΟΥ)  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΥΠ/ΜΑ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΠΑΣΧ/ΝΩΝ 

ΑΜΕ (Ε.Π.Α.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΥΠ/ΜΑ 
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ΑΡΧΕΙΟ Ε.Π.Α. 
 

Α.Μ.Ε.     
(ανά έτος) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΥΠ/ΜΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

Α.Μ.Ε. 
(ΕΜΜΕΣΟΥ) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΥΠ/ΜΑ 
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ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Ε.Π.Α. 

 

ΑΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΥΠ/ΜΑ 

ΑΜΕ ΕΜΜΕΣΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΥΠ/ΜΑ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 41
 1 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι−
σης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων 
Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθε−
ρότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της 
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου 
Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελ−
λάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση 
του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής 
οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 1
Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 (Α΄81) αντι−
καθίσταται ως ακολούθως:

«1. Η Επικράτεια διαιρείται στις ακόλουθες επτά (7) 
Υγειονομικές Περιφέρειες, τα γεωγραφικά όρια των 
οποίων ταυτίζονται με τα όρια των επτά (7) Αποκε−
ντρωμένων Διοικήσεων της χώρας: 

α) Την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, η οποία 
εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Αττικής και πε−
ριλαμβάνει τους Δήμους του Νομού Αττικής, με έδρα 
την Αθήνα. 

β) Τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας − Στερεάς 
Ελλάδας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και περιλαμβάνει τους 
Δήμους των Νομών Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, 
Τρικάλων Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδος και 
Φωκίδος, με έδρα τη Λάρισα. 

γ) Την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Ηπείρου − Δυτικής 
Μακεδονίας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφε−
ρειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει 
τους Δήμους των Νομών Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, 
Πρεβέζης, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, 
με έδρα τα Ιωάννινα. 

δ) Την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δυ−
τικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία εκτείνεται στα όρια 
των περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Αργο−
λίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αι−
τωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, 
Κεφαλληνίας και Λευκάδας, με έδρα την Πάτρα. 

ε) Την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου, η οποία 
εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Βορείου Αιγαίου 
και Νοτίου Αιγαίου και περιλαμβάνει τους Δήμους των 
Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκα−
νήσου με έδρα τον Πειραιά. Για το 2013 προστίθενται 
και οι Δήμοι της Αντιπεριφέρειας Πειραιώς και Νήσων.

στ) Την 6η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, η οποία 
εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Κρήτης και περι−
λαμβάνει τους Δήμους των Νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, 
Ρεθύμνου και Χανίων, με έδρα το Ηράκλειο.

ζ) Την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας − Θρά−
κης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας − Θράκης και Κεντρικής Μακεδονί−
ας και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Δράμας, 
Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Θεσσαλο−
νίκης, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Χαλκιδικής, 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 1.1.2013.»
2. Το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 

(Α΄81) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Έδρα έχει την πόλη όπου εδρεύει κάθε Αποκεντρω−

μένη Διοίκηση και εποπτεύεται και ελέγχεται από τον 
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με από−
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης μπορεί να μεταβιβάζονται αρμοδιότητές του σχετικά 
με τον έλεγχο και εποπτεία των Δ.Υ.ΠΕ. στον Γενικό 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»

3. Προστίθεται παρ. 7 στο άρθρο 1 του ν. 3329/2005 
(Α΄81) ως ακολούθως:

1115
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έλεγχο της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, είτε
του έχει απαγορευθεί όμως η άσκηση της άσκησης δρα-
στηριότητας Ι.Γ.Ε.Ε. λόγω μη συνδρομής των νομίμων
προϋποθέσεων, είτε λειτουργεί κατά παράβαση των νο-
μίμων προϋποθέσεων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέ-
χρι δύο ετών και με χρηματική ποινή.

Άρθρο 109
Διακοπή άσκησης της δραστηριότητας/

επαγγέλματος

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί νομίμως
τη δραστηριότητα/επάγγελμα του Ι.Γ.Ε.Ε., σε περίπτωση
που διακόψει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας
οφείλει να ενημερώσει σχετικά τη Διεύθυνση Απασχό-
λησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 110
Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.)
από της δημοσιεύσεως του παρόντος και εφεξής θα α-
ποκαλούνται «Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας»
(Ι.Γ.Ε.Ε.). Οι άδειες λειτουργίας που χορηγήθηκαν έως
τη δημοσίευση του παρόντος ισχύουν ως έχουν.

2. Οι άδειες σύστασης και λειτουργίας Ι.Γ.Σ.Ε., για τις
οποίες είτε είχε υποβληθεί από τους νόμιμους εκπροσώ-
πους τους αίτημα ανάκλησής τους είτε είχε διαπιστωθεί
από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης ότι συνέτρεχε λόγος ανάκλησής
τους, πριν από την έναρξη εφαρμογής του ν. 3919/2011
(Α΄ 32), ανακαλούνται με απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 111
Τροποποιούμενες διατάξεις

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του
ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθεται περίπτωση κα΄ ως ε-
ξής:

«κα. Ελέγχει την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων
για την άσκηση της δραστηριότητας των Ι.Γ.Ε.Ε..»

2. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 3996/2011 προστί-
θεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Επιβάλλει στα παρανόμως λειτουργούντα Ιδιωτικά
Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) και υποκαταστή-
ματά τους τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται α-
πό τη νομοθεσία για τα Ι.Γ.Ε.Ε..»

Άρθρο 112
Καταργητικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ-
γείται κάθε ειδική ή γενική διάταξη νόμων, διαταγμάτων,
υπουργικών αποφάσεων που ρυθμίζουν θέματα σύστα-
σης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Ερ-
γασίας, εφόσον αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος
νόμου.

2. Το άρθρο 12 του ν. 2874/2000 (Α΄ 28 ) καταργείται.
3. Το άρθρο 5 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205) καταργείται.
4. Το π.δ. 160/1999 (Α΄ 157) καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/104/ΕΚ/ 19.11.2008 ΤΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/104/ΕΚ

Άρθρο 113
(Άρθρο 2 της Οδηγίας)

Σκοπός

1. Σκοπός του παρόντος τμήματος είναι η προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη-
γίας 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 περί της εργασίας
μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης (L
327/5.12.2008).

2. Με το παρόν:
α) επιδιώκεται η εξασφάλιση προστασίας των προσω-

ρινά απασχολούμενων και η βελτίωση της ποιότητας της
προσωρινής απασχόλησης με την καθιέρωση διατάξεων
που εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των προσωρινά
απασχολούμενων με τους εργαζόμενους που προσλαμ-
βάνονται απευθείας από τον έμμεσο εργοδότη,

β) θεσπίζεται το κατάλληλο πλαίσιο για την προσφυγή
στην προσωρινή απασχόληση, με την αναγνώριση των ε-
πιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης ως εργοδοτών,
προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η δημιουργία θέ-
σεων απασχόλησης και η ανάπτυξη ευέλικτων μορφών
εργασίας.

Άρθρο 114
(Άρθρο 1 της Οδηγίας)

Πεδίο εφαρμογής

1.Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος εφαρμόζονται:
α) στους εργαζόμενους μέσω επιχείρησης προσωρι-

νής απασχόλησης, με συμβάσεις ή σχέσεις εξαρτημένης
εργασίας, οι οποίοι τοποθετούνται σε έμμεσους εργοδό-
τες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και
τη διεύθυνσή τους, β) στις επιχειρήσεις προσωρινής α-
πασχόλησης και στους έμμεσους εργοδότες.

2. Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος δεν εφαρμόζο-
νται στις συμβάσεις ή τις σχέσεις εξαρτημένης εργασίας
που συνάπτονται στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης
της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3845/2010 (Α΄ 65). 

Άρθρο 115
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νοείται ως:
α) «εργαζόμενος»: κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει

σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, πλήρους ή με-
ρικής απασχόλησης, ορισμένου ή αορίστου χρόνου,

β) «επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης»: το φυσικό
ή νομικό πρόσωπο το οποίο συνάπτει συμβάσεις εργα-
σίας ή σχέσεις εξαρτημένης εργασίας με προσωρινά α-
πασχολούμενους, με σκοπό να τους τοποθετεί σε έμμε-
σους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την
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επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους, υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις,

γ) «προσωρινά απασχολούμενος»: ο εργαζόμενος ο ο-
ποίος έχει σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας με
επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης, προκειμένου να
τοποθετηθεί σε έμμεσο εργοδότη για να εργασθεί προ-
σωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή του,

δ) «έμμεσος εργοδότης»: το φυσικό ή νομικό πρόσω-
πο για το οποίο και υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνση
του οποίου εργάζεται προσωρινά ο προσωρινά απασχο-
λούμενος,

ε) «τοποθέτηση»: η περίοδος κατά την οποία ο προσω-
ρινά απασχολούμενος τίθεται στη διάθεση του έμμεσου
εργοδότη για να εργασθεί προσωρινά υπό την επίβλεψη
και τη διεύθυνσή του,

στ) «βασικοί όροι εργασίας και απασχόλησης»: οι όροι
εργασίας και απασχόλησης που θα εφαρμόζονταν αν οι
εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί απευθείας από τον έμμε-
σο εργοδότη για να καταλάβουν την ίδια θέση και αφο-
ρούν ιδίως:

i) στη διάρκεια του χρόνου εργασίας, στις υπερωρίες,
στα διαλείμματα, στις περιόδους ανάπαυσης, στη νυκτε-
ρινή εργασία, στις άδειες και στις αργίες,

ii) στις αποδοχές.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 5 ( ΠΑΡ. 1
ΚΑΙ 5), 6, 7, 8 ΚΑΙ 10 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/104/ΕΚ

Άρθρο 116
(Μέτρα εφαρμογής του Άρθρου 4 της Οδηγίας)

Περιορισμοί ή απαγορεύσεις

Η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμ-
βαση προσωρινής απασχόλησης δεν επιτρέπεται:

α) όταν με αυτήν αντικαθίστανται εργαζόμενοι που α-
σκούν το δικαίωμα της απεργίας,

β) όταν ο έμμεσος εργοδότης το προηγούμενο εξάμη-
νο είχε πραγματοποιήσει απολύσεις εργαζομένων της ί-
διας ειδικότητας για οικονομοτεχνικούς λόγους ή το
προηγούμενο δωδεκάμηνο ομαδικές απολύσεις ιδίων ει-
δικοτήτων,

γ) όταν ο έμμεσος εργοδότης υπάγεται στις διατάξεις
του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) ή στις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206), όπως ισχύουν, με
την επιφύλαξη της παρ. 5 του δεύτερου άρθρου του
ν. 3845/2010 (Α΄ 65),

δ) όταν οι εργασίες λόγω της φύσης τους, εγκυμο-
νούν ιδιαίτερους κινδύνους για την υγεία και την ασφά-
λεια των εργαζομένων. Οι εργασίες αυτές καθορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Α-
σφάλισης ύστερα από τη γνώμη του Συμβουλίου Υγείας
και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) που ορίζεται
στο άρθρο 26 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την
Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄ 84) και στο
άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 (Α΄ 163) όπως ισχύει,

ε) όταν ο απασχολούμενος υπάγεται στις ειδικές δια-
τάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδόμων.

Άρθρο 117
(Μέτρα εφαρμογής του Άρθρου 5, παράγραφοι 1 

και 5 της Οδηγίας)
Αρχή της ίσης μεταχείρισης

1. Οι βασικοί όροι εργασίας των εργαζόμενων με σύμ-

βαση ή σχέση εργασίας προσωρινής απασχόλησης,
στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποδοχές, κατά
τη διάρκεια της τοποθέτησής τους στον έμμεσο εργοδό-
τη είναι τουλάχιστον αυτοί που θα εφαρμόζονταν αν οι
εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί απευθείας από τον εν
λόγω εργοδότη (τον έμμεσο εργοδότη) για να καταλά-
βουν την ίδια θέση.

2. Οι διατάξεις που αφορούν στην προστασία των ε-
γκύων και γαλουχουσών γυναικών, στην προστασία των
παιδιών και των νέων, καθώς και στην ίση μεταχείριση
ανδρών και γυναικών και κάθε δράση για την καταπολέ-
μηση οποιασδήποτε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, ε-
θνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπη-
ρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, εφαρμό-
ζονται και στους προσωρινά απασχολούμενους.

3. α) Η διάρκεια της τοποθέτησης του μισθωτού στον
έμμεσο εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και οι
ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν
επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από τους τριάντα έξι
(36) μήνες.

β) Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων, που
τίθενται από την παρούσα παράγραφο επέρχεται μετα-
τροπή της υπάρχουσας σύμβασης σε σύμβαση αορίστου
χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.

4. α) Αν συνεχίζεται η απασχόληση του μισθωτού από
τον έμμεσο εργοδότη μετά τη λήξη της διάρκειας της
αρχικής τοποθέτησης και των τυχόν νόμιμων ανανεώσε-
ών της ακόμα και με νέα τοποθέτηση, χωρίς να μεσολα-
βεί διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημε-
ρών, θεωρείται ότι πρόκειται για σύμβαση εργασίας αορί-
στου χρόνου μεταξύ του μισθωτού και του έμμεσου ερ-
γοδότη.

β) Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή εργαζόμενοι σε
ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις όταν απα-
σχολούνται σε ολιγοήμερες κοινωνικές εκδηλώσεις.

Άρθρο 118
(Άρθρο 6 της Οδηγίας)

Πρόσβαση σε θέση εργασίας, συλλογικές
εγκαταστάσεις και επαγγελματική κατάρτιση

1. Οι προσωρινά απασχολούμενοι ενημερώνονται για
τις κενές θέσεις εργασίας στον έμμεσο εργοδότη προ-
κειμένου να έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τους άλλους
εργαζόμενους της επιχείρησης για να προσληφθούν σε
μόνιμες θέσεις εργασίας. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να
πραγματοποιείται με γενική ανακοίνωση σε εμφανές και
προσιτό σημείο της επιχείρησης στην οποία παρέχουν
τις υπηρεσίες τους (έμμεσο εργοδότη).

2. Άκυρη θεωρείται οποιαδήποτε ρήτρα όταν με αυτήν
άμεσα ή έμμεσα απαγορεύεται ή παρεμποδίζεται η μόνι-
μη απασχόληση του προσωρινά απασχολούμενου μι-
σθωτού με σύναψη σύμβασης ή σχέσης εξαρτημένης ερ-
γασίας μεταξύ του έμμεσου εργοδότη και του προσωρι-
νά απασχολούμενου, μετά τη λήξη της σύμβασης εργα-
σίας με την επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης. Άκυ-
ρη επίσης θεωρείται οποιαδήποτε ρήτρα όταν με αυτήν
άμεσα ή έμμεσα παρεμποδίζονται τα συνδικαλιστικά δι-
καιώματα του μισθωτού ή παραβλάπτονται τα ασφαλιστι-
κά του δικαιώματα.

3. Για την απασχόληση του προσωρινά απασχολούμε-
νου μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη, είτε με προσωρινή
απασχόληση είτε με σύναψη σύμβασης ή σχέσης εξαρ-
τημένης εργασίας μεταξύ του έμμεσου εργοδότη και του
προσωρινά απασχολούμενου μετά τη λήξη της σύμβα-
σης εργασίας μέσω της επιχείρησης προσωρινής απα-
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σχόλησης, απαγορεύεται οποιαδήποτε οικονομική επι-
βάρυνση του μισθωτού.

4. Στους εργαζόμενους μέσω επιχείρησης προσωρινής
απασχόλησης σε έμμεσο εργοδότη παρέχονται οι ίδιες
κοινωνικές υπηρεσίες και διευκολύνσεις, ιδίως δε στα
κυλικεία, στους παιδικούς σταθμούς και στα μεταφορικά
μέσα, που υπάρχουν στη διάθεση των άμεσα εργαζομέ-
νων στον έμμεσο εργοδότη και με τους ίδιους όρους, ε-
κτός εάν αντικειμενικοί λόγοι δικαιολογούν διαφορετική
μεταχείριση, όπως η διαφοροποίηση του ωραρίου ή η
χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας.

5. Οι επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης διευκο-
λύνουν την πρόσβαση και των προσωρινά απασχολούμε-
νων στους παιδικούς σταθμούς που παρέχουν, ακόμα και
κατά τις περιόδους μεταξύ των τοποθετήσεων και σε κα-
τάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης, ώστε να ενισχύονται οι
δεξιότητές τους, η εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιο-
δρομίας τους και η επαγγελματική κινητικότητά τους.

Οι έμμεσοι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν και
στους προσωρινά απασχολούμενους τις κατάλληλες ευ-
καιρίες κατάρτισης που παρέχονται στους εργαζόμε-
νους του έμμεσου εργοδότη, ώστε να ενισχύονται οι δε-
ξιότητές τους, η εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρο-
μίας τους και η επαγγελματική κινητικότητά τους.

Άρθρο 119
(Μέτρο εφαρμογής του Άρθρου 7 της Οδηγίας)
Εκπροσώπηση των προσωρινά απασχολουμένων

Οι προσωρινά απασχολούμενοι συνυπολογίζονται κα-
τά τον υπολογισμό του ορίου που απαιτείται για τη σύ-
σταση οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων στην
επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης και στον έμμεσο
εργοδότη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 120
(Μέτρο εφαρμογής του Άρθρου 8 της Οδηγίας)
Ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων

Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ή/και ειδικότερων
εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για την ενημέρωση
και τη διαβούλευση και ιδίως του π.δ. 240/2006 (Α΄ 252),
ο έμμεσος εργοδότης υποχρεούται κατά την ενημέρωση
των εκπροσώπων των εργαζομένων του, να παρέχει
πληροφορίες για τον αριθμό των προσωρινά απασχο-
λουμένων, το σχέδιο χρήσης προσωρινά απασχολουμέ-
νων, καθώς και για τις προοπτικές πρόσληψής τους α-
πευθείας από αυτόν.

Άρθρο 121
(Μέτρα εφαρμογής του Άρθρου 10 της Οδηγίας)

Κυρώσεις

Για κάθε παράβαση των διατάξεων των άρθρων του
παρόντος μέρους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
128 του παρόντος νόμου.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 122
Αντικείμενο Επιχειρήσεων
Προσωρινής Απασχόλησης

1. Οι Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστη-

ριότητα, πέραν αυτής που ορίζεται στο άρθρο 115 περί-
πτωση β΄ με εξαίρεση: α) τη μεσολάβηση για εξεύρεση
θέσεως εργασίας, για την οποία έχει γίνει αναγγελία έ-
ναρξής της στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και δεν έχει α-
παγορευτεί η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, β)
την αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, εφόσον πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις οικείες δια-
τάξεις.

2. Οι Ε.Π.Α. έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα
του εργοδότη.

3. Η παραχώρηση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη επι-
τρέπεται μόνο για συγκεκριμένους λόγους που δικαιολο-
γούνται από έκτακτες, πρόσκαιρες ή εποχιακές ανάγκες.

Άρθρο 123
Σύσταση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Προσωρινής

Απασχόλησης

1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης μπορεί να
συσταθεί από φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κεφάλαιο
τουλάχιστον εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων ογδόντα
τριών ευρώ (176.083,00€).

2. Για την άσκηση της δραστηριότητας της προσωρι-
νής απασχόλησης από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαι-
τείται αναγγελία έναρξης της εν λόγω δραστηριότητας
στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία συνοδεύεται από τα
νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση συνδρομής
των νομίμων προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουρ-
γία των Ε.Π.Α.. Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η ερ-
γασία, η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έμμεσος
εργοδότης) για περιορισμένο χρονικό διάστημα από μι-
σθωτό, ο οποίος συνδέεται με τον εργοδότη του (άμε-
σος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργα-
σίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Με την επιφύλαξη
των οριζομένων στην επόμενη παράγραφο, η δραστη-
ριότητα ασκείται ελευθέρως μετά πάροδο τριμήνου από
την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς της, συνοδευόμενη
από φάκελο περιέχοντα τα πλήρη δικαιολογητικά για
την πιστοποίηση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέ-
σεων, περί σύστασης και λειτουργίας Ε.Π.Α.. Αν ο φάκε-
λος δεν είναι πλήρης η προθεσμία των τριών μηνών, ε-
φόσον δεν υπάρχει απαγόρευση άσκησης της δραστη-
ριότητας από την αρμόδια διοικητική αρχή, αρχίζει από
τη χρονική στιγμή που ο φάκελος καθίσταται πλήρης.

3. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Απασχόλησης του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύνα-
ται εντός τριών μηνών από την ανωτέρω αναγγελία στη
Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης να απαγορεύσει την άσκηση της
εν λόγω δραστηριότητας στην περίπτωση που δεν συ-
γκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή
δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα
στοιχεία. Κατά της απόφασης αυτής, χωρεί άσκηση από
τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της απόφασης, ενώπιον της Ειδικής Επι-
τροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης η οποία συ-
στήνεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 103 παρ. 6 του παρό-
ντος. Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής
και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της
απόφασης.

Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Α-
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σφάλισης που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 103
παρ. 6 μπορεί να αποδίδει στην ως άνω Επιτροπή και άλ-
λες αρμοδιότητες αναφορικά με τη σύσταση και τη λει-
τουργία των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης.

4. Η άσκηση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων
προσωρινής απασχόλησης εξαρτάται αποκλειστικά από
τη διαρκή τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος και ως
εκ τούτου μπορεί να απαγορευτεί οποτεδήποτε. Η άσκη-
ση της δραστηριότητας της Ε.Π.Α. δεν εκχωρείται σε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 124
Κατοχύρωση Εργασιακών Δικαιωμάτων των

Προσωρινά Απασχολούμενων

1. Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρι-
νής απασχόλησης απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη
σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η
σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της Ε.Π.Α. (άμεσος εργο-
δότης) και του μισθωτού και σε αυτήν πρέπει απαραιτή-
τως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκειά της,
οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμμεσους
εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του μισθω-
τού, οι λόγοι της παραχώρησης του εργαζομένου, καθώς
και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και
τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορι-
κά με την παροχή της εργασίας του.

Οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία
σε έμμεσο εργοδότη δεν μπορεί να είναι κατώτερες από
τις προβλεπόμενες στην εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλο-
γική Σύμβαση Εργασίας.

Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής
δεν είναι δυνατή η μνεία του συγκεκριμένου έμμεσου
εργοδότη ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που θα προ-
σφέρει σε αυτόν την εργασία του, θα πρέπει να αναφέ-
ρεται στη σύμβαση το πλαίσιο των όρων και των συνθη-
κών για την παροχή εργασίας σε έμμεσο εργοδότη.

2. Απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδό-
τη επιτρέπεται μόνο μετά την κατάρτιση της σύμβασης
με τον άμεσο εργοδότη, σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο.

3. Με σύμβαση, που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ
της Ε.Π.Α. και του έμμεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικό-
τερα τα του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης του εργαζο-
μένου για το χρόνο που ο μισθωτός προσφέρει τις υπη-
ρεσίες του στον έμμεσο εργοδότη, όπως και οι λόγοι πα-
ραχώρησης του εργαζομένου. Ο έμμεσος εργοδότης
πρέπει να προσδιορίζει, πριν τεθεί στη διάθεσή του ο ερ-
γαζόμενος με τη σύμβαση, τα απαιτούμενα επαγγελμα-
τικά προσόντα ή ικανότητες, την ειδική ιατρική παρακο-
λούθηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς κάλυ-
ψη θέσης εργασίας. Οφείλει επίσης να επισημαίνει τους
μεγαλύτερους ή ιδιαίτερους κινδύνους που έχουν σχέση
με τη συγκεκριμένη εργασία. Η Ε.Π.Α. υποχρεούται να
γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά στους μισθωτούς.

4. α) Η Ε.Π.Α. και ο έμμεσος εργοδότης είναι αλληλεγ-
γύως και εις ολόκληρον έκαστος υπεύθυνοι έναντι του
προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού με σύμβαση ή
σχέση εργασίας για την ικανοποίηση των μισθολογικών
δικαιωμάτων του και για την καταβολή των ασφαλιστι-
κών του εισφορών. Η ευθύνη αυτή του έμμεσου εργοδό-
τη αναστέλλεται, εφόσον με τη σύμβαση προβλέπεται ό-
τι υπόχρεος για την καταβολή των αποδοχών και των α-
σφαλιστικών εισφορών είναι ο άμεσος εργοδότης και τα
μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωρινά

απασχολούμενου μισθωτού μπορούν να ικανοποιηθούν
από την κατάπτωση των κατά το άρθρο 126 εγγυητικών
επιστολών (επικουρική ευθύνη έμμεσου εργοδότη).

β) Οι αποδοχές του προσωρινά απασχολούμενου κα-
ταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό που αυτός έχει υ-
ποδείξει.

5. α) Οι προσωρινά απασχολούμενοι μισθωτοί, για όσο
χρόνο παραμένουν στη διάθεση της επιχείρησης προσω-
ρινής απασχόλησης, καθώς και κατά τη διάρκεια της α-
πασχόλησής τους σε έμμεσο εργοδότη υπάγονται στον
κλάδο παροχών ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον επι-
κουρικό φορέα ΕΤΕΑΜ, με εξαίρεση τα πρόσωπα που
λόγω της ιδιότητάς τους ασφαλίζονται σε κλάδους άλ-
λου κύριου ή επικουρικού φορέα.

β) Οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωρινά απασχο-
λούμενου καταβάλλονται από την Ε.Π.Α. σε σχετικό
τραπεζικό λογαριασμό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Σε περίπτωση
που ο προσωρινά απασχολούμενος λόγω της ιδιότητάς
του ασφαλίζεται σε κλάδους άλλου κύριου ή επικουρι-
κού φορέα, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
του καθορίζεται με συμφωνία του (προσωρινά απασχο-
λούμενου) και της Ε.Π.Α..

Άρθρο 125
Ασφάλεια και υγεία στην εργασία για τους

προσωρινά απασχολούμενους

1.  Οι μισθωτοί με σύμβαση ή σχέση προσωρινής απα-
σχόλησης απολαμβάνουν όσον αφορά την ασφάλεια και
την υγεία κατά την εργασία, το ίδιο επίπεδο προστασίας
με αυτό που παρέχεται στους άλλους εργαζόμενους του
έμμεσου εργοδότη. Ο έμμεσος εργοδότης, με την επι-
φύλαξη συμβατικής πρόβλεψης για συνευθύνη σωρευτι-
κά και της Ε.Π.Α., είναι υπεύθυνος για τις συνθήκες υπό
τις οποίες εκτελείται η εργασία του μισθωτού και για το
εργατικό ατύχημα.

2. Ειδικότερα:
α. Η Ε.Π.Α. έχει την υποχρέωση απασχόλησης τεχνι-

κού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, ανεξάρτητα από
τον αριθμό μισθωτών (εργαζομένων) που απασχολεί.

β. Ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχό-
λησης του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας,
καθορίζεται σε 0,4 ώρες ανά εργαζόμενο ετησίως. Ο
χρόνος αυτός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι
μικρότερος των 75 ωρών ετησίως.

γ. Τα στοιχεία και ο συνολικός ετήσιος χρόνος απα-
σχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργα-
σίας ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους, η κατανο-
μή του χρόνου αυτού κατά μήνα, καθώς και το ωράριο α-
πασχόλησής τους αναγράφονται υποχρεωτικά στους πί-
νακες προσωπικού που κατατίθενται από την Ε.Π.Α.
στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

δ. Οι αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας της Ε.Π.Α. κα-
θορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του «Κώδικα Νόμων για
την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων
(Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 3850/2010 (Α΄ 84).

ε. Στην περίπτωση έμμεσου εργοδότη, ο οποίος απα-
σχολεί περισσότερους από 50 εργαζόμενους, λαμβάνο-
ντας υπόψη και τους προσωρινά απασχολούμενους, αυ-
τός υποχρεούται να απασχολεί ιατρό εργασίας. Οι προ-
σωρινά απασχολούμενοι προσμετρώνται για τον καθορι-
σμό του ελάχιστου ετήσιου χρόνου απασχόλησης του
ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας του έμμε-
σου εργοδότη.
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στ. Εάν ο συνολικός αριθμός εργαζομένων του έμμε-
σου εργοδότη, λαμβάνοντας υπόψη και τους προσωρινά
απασχολούμενους, είναι μικρότερος του 50, ισχύουν οι
γενικές διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών προστα-
σίας και πρόληψης. Πέραν αυτού, ο ιατρός εργασίας της
Ε.Π.Α. ασκεί τις αρμοδιότητες παρακολούθησης της υ-
γείας των προσωρινά απασχολούμενων.

ζ. Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας της Ε.Π.Α.
καθορίζονται στα άρθρα 14 και 15 του «Κώδικα Νόμων
για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων
(Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 3850/2010 (Α΄ 84), ιδίως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση
και εκπαίδευση των μισθωτών σχετικά με τους χώρους
εργασίας που θα απασχοληθούν.

η. Η Ε.Π.Α. συνεργάζεται συστηματικά με τον έμμεσο
εργοδότη προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και
η υγεία των προσωρινά απασχολούμενων.

θ. Κατά τα λοιπά, για τους μισθωτούς των Ε.Π.Α. ισχύ-
ουν οι σχετικές με την ασφάλεια και υγεία διατάξεις.

ι. Σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας και υγείας των
προσωρινά απασχολούμενων που καλύπτει ο παρών νό-
μος, εφαρμογή έχουν οι διοικητικές και ποινικές κυρώ-
σεις των άρθρων 71 και 72 του «Κώδικα Νόμων για την
Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων
(Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 3850/2010 (Α΄ 84).

Άρθρο 126
Οικονομικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για

τους προσωρινά απασχολούμενους

Κάθε Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης υποχρε-
ούται, προκειμένου να ασκήσει την εν λόγω δραστηριό-
τητα να καταθέσει δύο εγγυητικές επιστολές τραπέζης
ως οικονομική εγγύηση, την πρώτη για τη διασφάλιση
των αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων μισθω-
τών της και τη δεύτερη για τη διασφάλιση των ασφαλι-
στικών τους εισφορών. Η πρώτη εγγυητική επιστολή κα-
τατίθεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Α-
σφάλισης και η δεύτερη στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων. Η κατάπτωση της πρώτης εγγυητικής επιστολής
γίνεται με σχετική πράξη του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και της δεύτερης με πράξη του
Διοικητή του Ι.Κ.Α.. Το ύψος των εγγυητικών επιστολών
δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά διετία με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, α-
νάλογα με τον αριθμό των προσωρινά αποσχολούμενων
που η Επιχείρηση έχει συμβληθεί και οι Επιχειρήσεις ο-
φείλουν να καταθέσουν τις αντίστοιχες σχετικές συ-
μπληρωματικές εγγυητικές επιστολές εντός τριμήνου.
Άλλως απαγορεύεται η άσκηση της δραστηριότητάς
τους με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Α-
πασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται το ύψος κάθε εγ-
γυητικής επιστολής, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδι-
κασία κατάπτωσης αυτών, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία για την εφαρμογή της διάταξης λεπτομέρεια.

Άρθρο 127
Έλεγχος των Επιχειρήσεων Προσωρινής

Απασχόλησης

Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της τήρησης των νομί-
μων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας

των Ε.Π.Α. είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς
και κάθε άλλη αρμόδια προς τούτο Αρχή.

Άρθρο 128
Κυρώσεις

1. Διοικητικές κυρώσεις:
α) Για κάθε παράβαση των διατάξεων που αφορούν

στη σύσταση και λειτουργία των Επιχειρήσεων Προσω-
ρινής Απασχόλησης επιβάλλεται με αιτιολογημένη πρά-
ξη του αρμόδιου επιθεωρητή εργασίας και ύστερα από
πρόσκλησή του στην επιχείρηση, για παροχή εξηγήσε-
ων, πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανάλο-
γα με την κατηγορία και τη βαρύτητα της παράβασης,
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπουργική από-
φαση 15527/639/2010, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

β) Ειδικότερα, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία
ευρέθησαν να ασκούν τη δραστηριότητα της προσωρι-
νής απασχόλησης: α) χωρίς να προβούν στην προσήκου-
σα αναγγελία άσκησής της στην αρμόδια προς τούτο δι-
οικητική αρχή ή β) έχουν προβεί στην αναγγελία έναρ-
ξης άσκησης δραστηριότητας Ε.Π.Α. αλλά: αα) ασκούν
το επάγγελμα εντός του τριμήνου που απαιτείται για τον
έλεγχο της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, ββ)
τους έχει απαγορευθεί η άσκηση της δραστηριότητας
Ε.Π.Α. λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων,
επιβάλλονται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Επι-
θεωρητή Εργασίας οι εξής διοικητικές κυρώσεις: α) πρό-
στιμο ύψους 10.000 ευρώ, β) προσωρινή διακοπή της
λειτουργίας τους μέχρι ένα (1) μήνα. Με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί,
ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Σώματος Επι-
θεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), να τους επιβληθεί προσω-
ρινή διακοπή μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός μέχρι και ο-
ριστική διακοπή της λειτουργίας τους.

γ) Για τη διαδικασία επιβολής των προστίμων των πα-
ραγράφων α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου εφαρμόζο-
νται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 3996/2011 όπως ισχύουν κάθε φορά.

Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων της προσωρι-
νής ή οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυ-
νομική αρχή.

δ) Οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου α΄ του πα-
ρόντος άρθρου επιβάλλονται και όταν μια Επιχείρηση Ο-
μίλου λειτουργεί με κύριο σκοπό τη διάθεσή εργαζομέ-
νων σε άλλη επιχείρηση του ίδιου ομίλου.

ε) Ειδικότερα για τα θέματα ασφαλείας και υγείας των
προσωρινά απασχολούμενων που καλύπτει ο παρών νό-
μος, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 125 παρ.2
περίπτωση (ι).
2. Ποινικές κυρώσεις:
α) Όποιος θέτει σε λειτουργία ή λειτουργεί Ε.Π.Α.:
α. χωρίς να προβεί στην προσήκουσα αναγγελία άσκη-

σης της εν λόγω δραστηριότητας στην αρμόδια προς
τούτο διοικητική αρχή ή

β. έχει προβεί στην αναγγελία έναρξης άσκησης της
δραστηριότητας Ε.Π.Α., αλλά είτε ασκεί το επάγγελμα
εντός του τριμήνου που απαιτείται για τον έλεγχο της
συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων είτε του έχει α-
παγορευθεί η άσκηση της άσκησης δραστηριότητας
Ε.Π.Α. λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων
είτε λειτουργεί κατά παράβαση των νομίμων προϋποθέ-
σεων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη και με
χρηματική ποινή.
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β) Ειδικότερα για τα θέματα ασφάλειας και υγείας των
προσωρινά απασχολούμενων που καλύπτει ο παρών νό-
μος, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 125 παρ.2
περίπτωση (ι).

Άρθρο 129
Εξουσιοδοτήσεις

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης καθορίζονται:

α) Οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικα-
σία για τη σύσταση Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλη-
σης, καθώς και για την άσκηση της δραστηριότητας της
προσωρινής απασχόλησης, οι προϋποθέσεις και η διαδι-
κασία για την απαγόρευση της άσκησής της, τα προσό-
ντα που απαιτούνται για το στελεχιακό δυναμικό της, η
αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή της και κάθε άλλο θέμα.

β) Οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις άσκησης των
δραστηριοτήτων της προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.)
και μεσολάβησης (Ι.Γ.Ε.Ε.) σε ενιαίο χώρο.

γ) Τα τυχόν επιπλέον στοιχεία που πρέπει να περιέ-
χουν οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης που συνά-
πτονται μεταξύ των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχό-
λησης και των μισθωτών, ο τρόπος και η διαδικασία γνω-
στοποίησης αυτών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.Ε.Π.Ε.).

δ) Η τήρηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης μητρώου Επιχειρήσεων Προσωρινής Απα-
σχόλησης, ο τρόπος και η διαδικασία τήρησης του μη-
τρώου αυτού, καθώς και η διαδικασία εγγραφής στο μη-
τρώο των επιχειρήσεων αυτών.

ε) Κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των
άρθρων του παρόντος.

Άρθρο 130

Για κάθε θέμα μη ρυθμιζόμενο από τις διατάξεις του
παρόντος ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθε-
σίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 131
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι εκδόσεως των υπουργικών αποφάσεων που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφίου α΄ του άρ-
θρου 129 του παρόντος, διατηρούνται εν ισχύι οι αποφά-
σεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων
23 και 26 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258).

2. Μέχρι της εκδόσεως της υπουργικής απόφασης κατ’
εξουσιοδότηση των άρθρων 103 παρ. 6 και 123 παρ. 3
του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ οι παράγραφοι 1 και
2 του άρθρου 5 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111).

Άρθρο 132
Τροποποιούμενες διατάξεις

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του
ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθεται περίπτωση κβ΄ ως ε-
ξής:

«κβ. Ελέγχει την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων
για την άσκηση της δραστηριότητας των Επιχειρήσεων
Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.).»

2. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 3996/2011 προστί-
θεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Επιβάλλει στις παρανόμως λειτουργούσες επιχει-
ρήσεις προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.) και στα υπο-
καταστήματά τους τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέ-
πονται από τη νομοθεσία για τις Ε.Π.Α..»

Άρθρο 133
Καταργητικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ-
γείται κάθε ειδική ή γενική διάταξη νόμων, διαταγμάτων,
υπουργικών αποφάσεων που ρυθμίζουν θέματα σύστα-
σης και λειτουργίας Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχό-
λησης, εφόσον αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος
νόμου.

2. Τα άρθρα 20 έως 26 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258) κα-
ταργούνται.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5
του ν. 3144/2003 καταργούνται. (Α΄ 111). 

Άρθρο 134
Δημιουργία τμήματος Κλινικής Διατροφής

1. Σε κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. δημιουργείται αυτο-
τελές τμήμα «Κλινικής Διατροφής» που υπάγεται απευ-
θείας στον Διοικητή. Αποτελείται από κατόχους πτυχίου
ΑΕΙ διαιτολογίας- διατροφής ή ΤΕΙ διατροφής και διαιτο-
λογίας,  με αναλογία ένας ανά 80 οργανικές κλίνες και
πάντως όχι λιγότερους από δύο, καθώς και από έναν
τουλάχιστον τεχνολόγο διατροφής ή τεχνολόγο τροφί-
μων ΤΕ. Προϊστάμενος του τμήματος ορίζεται διαιτολό-
γος κατηγορίας ΠΕ και αν δεν υπάρχει, ΤΕ.

Οι διαιτολόγοι υπάγονται στην Ιατρική Υπηρεσία. Η οι-
κονομική διαχείριση και η διοίκηση του τμήματος εντάσ-
σεται στις δραστηριότητες της Διοικητικής Υπηρεσίας.
Αρμοδιότητα του τμήματος είναι η διατροφική υποστήρι-
ξη των ασθενών, είτε νοσηλεύονται, είτε επισκέπτονται
τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, με ελεύθερη ή ειδική διαι-
τητική αγωγή, η πληροφόρηση και εκπαίδευσή τους, κα-
θώς και η καταπολέμηση του υποσιτισμού και της δυ-
σθρεψίας, δηλαδή των προβλημάτων που απορρέουν α-
πό την παχυσαρκία ή από την ανεπαρκή ποσοτικά ή και
ποιοτικά διατροφική υποστήριξή τους. Το τμήμα Κλινικής
Διατροφής μπορεί να αναλαμβάνει, σε συνεργασία με
την Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία υπάγεται το νο-
σοκομείο ή με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, την ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυ-
σμού στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας,
με στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης ορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες του
τμήματος Κλινικής Διατροφής,  τα καθήκοντα του προϊ-
στάμενου και τα καθήκοντα των διαιτολόγων και του τε-
χνολόγου διατροφής ή τροφίμων. Επίσης προβλέπεται η
οργάνωση της διοικητικής υπηρεσίας προμήθειας, δια-
χείρισης και αποθήκευσης των τροφίμων, η διενέργεια υ-
γειονομικών ελέγχων και το προσωπικό του μαγειρείου.

2. Σε κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. δημιουργείται «Συμ-
βουλευτικό Γραφείο Διατροφής», το οποίο λειτουργεί
ως τακτικό εξωτερικό ιατρείο και στελεχώνεται από τους
διαιτολόγους, ανεξαρτήτου κατηγορίας, του Τμήματος
Κλινικής Διατροφής. Το Συμβουλευτικό Γραφείο Διατρο-
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο−
γής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαι−
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

Άρθρο πρώτο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙ−
ΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013−2016

1. Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονο−
μικής Στρατηγικής 2013−2016, το οποίο επισυνάπτεται 
ως Παράρτημα I στον παρόντα νόμο, αποτελεί αναπό−
σπαστο μέρος του νόμου αυτού και στο οποίο περιλαμ−
βάνονται για το τρέχον έτος και τα τέσσερα επόμενα 
έτη, κατά κύριο λόγο, τα εξής:

− Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση 
και τους επί μέρους φορείς της.

− Η περιγραφή και αξιολόγηση των μακροοικονομικών 
και δημοσιονομικών εξελίξεων και προβλέψεων για το 
προηγούμενο έτος το τρέχον έτος, το έτος προϋπολο−
γισμού και τα επόμενα τρία έτη.

− Οι παραδοχές των οικονομικών και δημοσιονομικών 
προβλέψεων (μισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελί−
ξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες 
επενδύσεων και δαπάνες τόκων).

− Οι κύριες πηγές κινδύνου για τις δημοσιονομικές 
προβλέψεις.

− Ο στόχος για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης.
− Τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη Γενική 

Κυβέρνηση, καθώς και τα ανώτατα όρια του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ για την περίοδο.

− Οι δαπάνες και τα έσοδα σε Κεντρική Κυβέρνηση, 
τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική ασφάλιση για τα αντί−
στοιχα έτη.

− Οι προβλεπόμενες δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρ−
νησης ανά Υπουργείο για τον Προϋπολογισμό του επό−
μενου έτους, καθώς και οι συνολικές δαπάνες τους για 
την υπό εξέταση περίοδο.

− Τα έσοδα και οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης 
ανά οικονομική κατηγορία και οι προβλέψεις για τα φο−

ρολογικά έσοδα, καθώς και οι δαπάνες για την περίοδο, 
οι εκτιμήσεις ανά οικονομική κατηγορία των ακαθάρι−
στων εξόδων, εσόδων, και ελλείμματος ή πλεονάσματος 
του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και των Ενοποιημένων 
Προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΥΠΟΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.

1.α. Οι διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 91/1943 (Α΄ 129), 1 
και 2 του ν.δ. 99/1974 (Α΄ 295) και της παρ. 19 του άρθρου 
4 του ν. 3513/2006 (Α΄ 265) παύουν να ισχύουν για όσους 
από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποκτούν για 
πρώτη φορά την ιδιότητα του Βουλευτή ή του Δημάρ−
χου, από την επομένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος 
του παρόντος νόμου. Τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται 
για κύρια σύνταξη, πρόσθετη ασφάλιση και υγειονομι−
κή περίθαλψη, στους φορείς που ασφαλίζονταν πριν 
την εκλογή τους στα αξιώματα αυτά και ο χρόνος της 
θητείας τους λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους 
φορείς αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται προγενέστερη κατά 
τα ανωτέρω ασφάλιση, για τα εν λόγω πρόσωπα έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του 
άρθρου 2 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).

Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυ−
τές καθορίζονται από τη νομοθεσία του κάθε φορέα, 
βαρύνουν του μεν ασφαλισμένου τους ίδιους, του δε 
εργοδότη τη Βουλή ή το Δήμο, κατά περίπτωση, παρα−
κρατούνται από τη βουλευτική αποζημίωση ή την αντιμι−
σθία και αποδίδονται ανά μήνα στους οικείους φορείς.

Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα πριν την εκλογή τους 
υπάγονταν στο ασφαλιστικό− συνταξιοδοτικό καθεστώς 
του Δημοσίου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται 
επί των συντάξιμων αποδοχών της οργανικής τους θέ−
σης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθο−
ρίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
των διατάξεων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου των προηγούμενων εδαφίων.

β. Οι διατάξεις της παρ.  14 του άρθρου 8 του 
ν. 2592/1998 (Α΄ 57), αντικαθίστανται ως εξής:

«14. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου, 
γενικά, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνουν βου−
λευτική σύνταξη ή χορηγία, οι οποίοι υπηρετούν ή προ−
σλαμβάνονται σε θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
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Εγγράφονται επίσης αυτοδικαίως στο Εθνικό Μητρώο 
Φορτοεκφορτωτών (Μητρώο Β΄) με μόνη την υποβο−
λή σχετικής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και όσοι 
έχουν ήδη αναγγελθεί και έχουν καταθέσει τα νόμιμα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Επιτροπές Ρύθμισης 
Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς ή στις Επιτροπές Ρύθμισης 
Φορτοεκφορτώσεων Λιμένος ή έχει περάσει άπρακτη η 
τρίμηνη αποκλειστική προθεσμία.

Όσοι φορτοεκφορτωτές είναι ήδη πιστοποιημένοι 
σε συγκεκριμένα επίπεδα εγγράφονται αυτόματα στο 
αντίστοιχο Μητρώο.

6.α. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας διεξάγει μέσω 
των περιφερειακών υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλει−
ας και Υγείας στην Εργασία τακτικούς και έκτακτους 
ελέγχους σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας όπου 
απασχολούνται φορτοεκφορτωτές.

β. Η Γενική Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας ενημερώνει τους φορτοεκφορτωτές και τους φορ−
τοπαραλήπτες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης, ασφάλει−
ας και προστασίας της υγείας των φορτοεκφορτωτών 
και της δημόσιας υγείας, καθώς και για τις προφυλάξεις 
που πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία αυτών.

γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα 
οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών ελέγχου, ο 
τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων και οδηγιών ενη−
μέρωσης του ΣΕΠΕ και της Γενικής Διεύθυνσης Υγιεινής 
και Ασφάλειας του Υπουργείου, οι επιβαλλόμενες ποινές 
και κυρώσεις, και όποιο άλλο σχετικό θέμα αφορά την 
εφαρμογή της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σε 
ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ή την 
απασχόληση των φορτοεκφορτωτών. Με απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζονται οι όροι 
και οι διαδικασίες εισόδου των λιμενεργατών στους 
λιμενικούς χώρους, ο έλεγχος από τις λιμενικές αρχές 
για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του 
παρόντος, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά 
στην ασφάλεια των λιμένων και της ναυσιπλοΐας.

7. Το σύνολο των υπουργικών αποφάσεων που προ−
βλέπονται ανωτέρω θα εκδοθούν το αργότερο μέχρι 
την 31.3.2013, σταδιακά και κατά προτεραιότητα ανα−
γκαιότητας από δημοσιεύσεως του παρόντος.

8. Τα πάσης φύσεως δικαιώματα, αμοιβές και αποζη−
μιώσεις υπέρ Λιμενικών Ταμείων και ναυτικών πρακτό−
ρων που επιβαρύνονται τα φορτία και πλοία κατά τις 
φορτοεκφορτώσεις στα λιμάνια καθορίζονται με κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

9. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι 
ακόλουθες διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, 
αναγκαστικών νόμων, νομοθετικών διαταγμάτων, όπως 
ισχύουν σήμερα, καθώς και κάθε κανονιστική διοικητική 
πράξη που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση αυτών:

−Το άρθρο 5 του ν. 74/1975 (Α΄ 139).
−Το ν.δ. 1254/1949 (Α΄ 288) με εξαίρεση τις κανονιστικές 

διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 6 αυτού.

−Το άρθρο 9 του ν.δ. 3789/1957.
−Τα άρθρα 11 και 12 του π.δ. 369/1989.
−Η παρ. 4 του άρθρου 1, τα άρθρα 3, 4, 5, 6, οι παρά−

γραφοι 1, 3, 5, 6 και 7 του άρθρου 7 του ν. 1082/1980 και 
το π.δ. 104/1985.

−Τα άρθρα 37, 38 και 39 του ν. 3239/1955.

−Οι παράγραφοι 3, 5, 6 και 7 του άρθρου 3 του 
ν. 4504/1966.

−Το προεδρικό διάταγμα 4/9 Μαρτίου 1932 (Α΄ 64) 
Κωδικοποιημένος Νόμος 5167/1932 με εξαίρεση τις κα−
νονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 11 αυτού.

−Ο ν. 1473/1950.
−Ο α.ν. 2212/1940.
−Ο ν. 1749/1944.
−Το άρθρο 26 του ν.δ. 3083/1954.
−Ο α.ν. 381/1936.
−Το άρθρο 2 του ν.δ. 1782/1942.
−Το άρθρο 5 του ν. 6178/1934 με εξαίρεση τις κανο−

νιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 5 αυτού.

−Το άρθρο 4 του α.ν. 1495/1938.
−Το άρθρο 9 εδαφ.1 του α.ν. 583/1937.
−Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 4547/1955.
− Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 25 του ν. 1876/1990.
10. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντί−

θετη με τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου 
καταργείται.

ΙΑ.8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 122 του ν. 4052/2012 
(Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ΕΠΑ δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστηρι−
ότητα πέραν αυτής που ορίζεται στο άρθρο 115 περί−
πτωση β΄, με εξαίρεση: α) μεσολάβηση για εξεύρεση 
θέσεως εργασίας, για την οποία έχει γίνει αναγγελία 
έναρξής της στη Διεύθυνση Απασχόλησης και δεν έχει 
απαγορευτεί η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, 
β) αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γ) συμβουλευτική 
και επαγγελματικό προσανατολισμό, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 123 του ν. 4052/2012 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης μπορεί να 
συσταθεί από φυσικό ή νομικό πρόσωπο.»

3. Τα άρθρα 2 και 3 της υπ. αριθμ. 30342/2002 από−
φασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων (Β΄ 337) καταργούνται.

4. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 117 
του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Αν συνεχίζεται η απασχόληση του μισθωτού από 
τον έμμεσο εργοδότη μετά τη λήξη της διάρκειας της 
αρχικής τοποθέτησης και των τυχόν νόμιμων ανανε−
ώσεών της ακόμα και με νέα τοποθέτηση, χωρίς να 
μεσολαβεί διάστημα είκοσι τριών (23) ημερολογιακών 
ημερών, θεωρείται ότι πρόκειται για σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου μεταξύ του μισθωτού και του έμμεσου 
εργοδότη.»

ΙΑ.9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 98 του ν. 4052/2012 
(Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αντικείμενο των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως 
Εργασίας (στο εξής Ι.Γ.Ε.Ε.) και των υποκαταστημάτων 
τους είναι η μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων 
εξαρτημένης εργασίας μεταξύ εργοδοτών και αναζη−
τούντων εργασία ημεδαπών ή πολιτών κράτους – μέ−
λους Ευρωπαϊκής Ένωσης ή νομίμως διαμενόντων στην 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 88
 18 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4144
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική 

Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές δια−
τάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Άρθρο 1
Σύζευξη συστημάτων Υπουργείων Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Εσωτερικών και Οικονομικών

1. Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής 
Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών 
υποχρεούται να διασφαλίζει τη συνεχή και απρόσκοπτη, 
πλήρη και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στο Πλη−
ροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων 
στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, 
στις υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
στην ανώνυμη εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία» (Η.ΔΙ.Κ.Α. 
Α.Ε.), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στον 
Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), 
καθώς και σε κάθε άλλο διαπιστευμένο στο σύστημα 
αυτό φορέα.

2. Οι φορείς της προηγούμενης παραγράφου υποχρε−
ούνται να διασφαλίζoυν στη Διεύθυνση Μηχανοργά−
νωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του 
Υπουργείου Εσωτερικών τη συνεχή και απρόσκοπτη, 
πλήρη και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στα αρχεία 
τους προκειμένου να είναι εφικτή η διασταύρωση και 
η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων στο Σύστημα 
Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων.

3. Μεταξύ της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και 
Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών και εκάστου φορέα από τους αναφε−

ρόμενους στην παράγραφο 1 δύναται να συναφθούν 
πρωτόκολλα συνεργασίας για τη διασφάλιση της απρό−
σκοπτης λειτουργίας του συστήματος.

Άρθρο 2
Διασταυρωτικοί έλεγχοι της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

1. Η αρμόδια διεύθυνση της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» διασταυ−
ρώνει τα τηρούμενα σε αυτήν αρχεία συντάξεων με τα 
στοιχεία που αντλεί από το Πληροφοριακό Σύστημα 
Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων, όπως αυτό τηρείται 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 8Α, όπως αυτό προστίθεται στο ν. 344/1976 (Α΄ 
143) με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος 
νόμου.

2. Αν από τον έλεγχο της παραγράφου 1 προκύψει 
ότι έχει επέλθει θάνατος συνταξιούχου, η αρμόδια δι−
εύθυνση της «Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ» προβαίνει στην άμεση ανα−
στολή καταβολής της σύνταξης και της δυνατότητας 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για το συγκεκριμένο 
ΑΜΚΑ και ενημερώνει ταυτόχρονα τον αρμόδιο Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης και τον ΕΟΠΥΥ.

3. Αν από τον έλεγχο της παραγράφου 1 προκύψει ότι 
έχει επισυμβεί γάμος, διαζύγιο, κατάρτιση ή λύση συμ−
φώνου συμβίωσης, η αρμόδια διεύθυνση της «Η.ΔΙ.Κ.Α. 
Α.Ε.» ενημερώνει τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να προβεί 
στη διακοπή της ασφαλιστικής κάλυψης εκείνων, που 
απώλεσαν την ιδιότητα του προστατευόμενου ή εξαρ−
τώμενου μέλους και προβαίνει στην άμεση αναστολή 
καταβολής των κάτωθι περιγραφομένων παροχών και 
των επιδομάτων εκείνων, που εξαρτώνται από την οι−
κογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και ενημερώνει 
τον βαρυνόμενο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για να 
προβεί στις αναγκαίες ενέργειες. Ειδικότερα:

α. Σε περίπτωση γάμου ή συμφώνου συμβίωσης ανα−
στέλλεται η καταβολή σύνταξης χηρείας, σύνταξης 
άγαμης θυγατέρας ή άλλου προστατευόμενου μέλους. 
Επίσης ενημερώνει τον βαρυνόμενο φορέα προκειμέ−
νου να προβεί στη διακοπή των ασφαλιστικών παρο−
χών εκείνων που λόγω γάμου ή συμφώνου συμβίω−
σης απώλεσαν την ιδιότητα του προστατευόμενου ή 
εξαρτώμενου μέλους. Για την περίπτωση του γάμου 
λαμβάνεται υπόψη είτε η καταχώρηση της ληξιαρχικής 
πράξης γάμου στο αρμόδιο ληξιαρχείο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν. 344/ 1976, όπως τροποποιείται με 
το νόμο αυτόν, είτε η άπρακτη πάροδος δέκα μηνών 
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«Στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας από 
το σύνολο των οργανικών θέσεων Επιθεωρητών Εργα−
σίας κατανέμονται δώδεκα οργανικές θέσεις προϊστα−
μένων Διεύθυνσης και δεκατέσσερις οργανικές θέσεις 
προϊσταμένων τμημάτων.»

4.α. Στην παρ. 10, του άρθρου 17, του ν. 3996/2011 όπως 
ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν ανάλογα και για την 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»

β. Η παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 3996/2011 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:

«Στους ελέγχους που διενεργούνται από τους Επιθε−
ωρητές Εργασίας έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται 
εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, κατά 
τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 
1264/ 1982, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν ή μετά από 
πρόσκληση του Επιθεωρητή Εργασίας. Στην περίπτωση 
ζητημάτων που αφορούν σε εργαζομένους με αναπηρία, 
oι Επιθεωρητές Εργασίας μπορούν κατά περίπτωση να 
συνεργάζονται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από 
τη συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία.»

5. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3996/2011 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:

«Επιβάλλει στις επιχειρήσεις τα πρόστιμα που προ−
βλέπονται από την κείμενη εργατική νομοθεσία αν δια−
πιστωθεί ότι στους χώρους εργασίας δεν τηρούνται οι 
διατάξεις περί απαγόρευσης του καπνίσματος.»

6.α. Η πρώτη παρ. της 1Α του άρθρου 24 του ν. 3996/ 
2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. «Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται ύστερα από προη−
γούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων«Α. Πρόστιμο 
για καθεμία παράβαση από τριακόσια (300) ευρώ μέχρι 
πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ με αιτιολογημένη πράξη 
είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρη−
σης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Ερ−
γασίας που διενήργησε τον έλεγχο είτε του αρμόδιου 
Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης 
κατόπιν σχετικής εισήγησης του αντίστοιχου Προϊστα−
μένου Τμήματος Επιθεώρησης είτε του Ειδικού Επιθε−
ωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο.»

β. Η υποπαράγραφος 1Β της παρ. 1 του άρθρου 24 του 
ν. 3996/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Β. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμέ−
νης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων 
της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, για χρονικό διάστημα 
μέχρι τριών ημερών με αιτιολογημένη πράξη του Ειδικού 
Επιθεωρητή ή με αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμέ−
νου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώ−
ρησης του Σ.ΕΠ.Ε., ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση 
του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας. Και στις δύο περι−
πτώσεις η κύρωση επιβάλλεται κατόπιν προηγούμενης 
πρόσκλησης του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από αιτιολογημένη 
εισήγηση του Ειδικού Επιθεωρητή ή του Προϊσταμένου 
της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης 
του Σ.ΕΠ.Ε., μπορεί να επιβληθεί στον εργοδότη προ−
σωρινή διακοπή της λειτουργίας για διάστημα μεγα−
λύτερο από τρεις ημέρες ή και οριστική διακοπή της 
λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή 
τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή 

εκμετάλλευσης. Για την περίπτωση α΄ της παραγράφου 
3 του άρθρου 23 δεν απαιτείται πρόσκληση για παροχή 
εξηγήσεων και η διακοπή επιβάλλεται με αιτιολογημένη 
πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή ή του αρμόδιου Προ−
ϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Εργασίας, για 
χρονικό διάστημα μέχρι της πλήρους συμμόρφωσης του 
εργοδότη και της άρσης των παραβάσεων. Η εκτέλεση 
των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής 
διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.»

γ. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:

«Η επιβολή σε βάρος του εργοδότη δύο ή περισσοτέ−
ρων πράξεων επιβολής προστίμου κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου για παραβάσεις της εργατικής νομο−
θεσίας που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψη−
λής» σοβαρότητας από τις εκάστοτε ισχύουσες διατά−
ξεις, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών πριν από τη 
λήξη της προθεσμίας για την υποβολή προσφοράς στο 
πλαίσιο διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 
επιφέρει, πέραν των λοιπών διοικητικών κυρώσεων, τον 
αποκλεισμό του εργοδότη από τη σύναψη της δημόσι−
ας σύμβασης, με απόφαση της εκάστοτε αναθέτουσας 
αρχής. Ειδικά στην περίπτωση των εταιρειών παροχής 
υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3863/2010.»

δ. Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:

«3. Στο άρθρο 20 του ν. 3418/ 2005 (Α΄287) προστίθεται 
παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώ−
σεων συνεκτιμώνται η σοβαρότητα της παράβασης, η 
τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδεί−
ξεις των αρμόδιων οργάνων, οι παρόμοιες παραβάσεις 
για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν, 
ο βαθμός υπαιτιότητας, ο αριθμός των εργαζομένων, 
το μέγεθος της επιχείρησης, ο αριθμός των εργαζομέ−
νων που θίγονται και η υπαγωγή της επιχείρησης σε 
μια από τις κατηγορίες Α΄, Β΄, Γ΄ του άρθρου 10 του ν. 
3850/2010 (Α΄ 84).».»

7. Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3996/2011 καταργείται.
8. Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3996/2011 αντικαθί−

σταται ως ακολούθως:
«3. Ιατρός των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του 

ν. 3850/2010 (Α΄84), ο οποίος έχει σύμβαση ή άλλη σχέση 
εργασίας με οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, υπο−
χρεούται να προσκομίζει στην αρμόδια Περιφερειακή 
Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Ερ−
γασία έγγραφη άδεια της διοίκησης του ασφαλιστικού 
φορέα, με την οποία θα επιτρέπεται σε αυτόν η άσκηση 
καθηκόντων ιατρού εργασίας στη συγκεκριμένη επιχεί−
ρηση. Ο ιατρός του πρώτου εδαφίου εξαιρείται κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του στον ασφαλιστικό φορέα 
από την οποιαδήποτε παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς 
ασφαλισμένο σε αυτόν, εφόσον ο ασφαλισμένος εργά−
ζεται σε επιχείρηση στην οποία ο εργαζόμενος ασκεί 
καθήκοντα ιατρού εργασίας.»

Άρθρο 24
Τροποποιήσεις του ν. 4052/2012

1. Η παρ. Β΄ του άρθρου 87 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Β.α) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμέ−
νης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων 
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ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, στις 
οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση, για χρονικό διά−
στημα έως τρεις (3) ημέρες με αιτιολογημένη πράξη 
του Ειδικού Επιθεωρητή ή με αιτιολογημένη πράξη του 
Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε. ύστερα από αιτιολογημένη 
εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας.

β) Προσωρινή άνω των τριών ημερών ή οριστική δι−
ακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής 
διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της 
επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπρα−
χθεί η παράβαση με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από αι−
τιολογημένη εισήγηση του Ειδικού Επιθεωρητή ή του 
Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε..»

2. Στο τέλος του άρθρου 87 προστίθεται παράγραφος 
Γ΄ ως ακολούθως:

«Γ. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρι−
νής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια 
αστυνομική αρχή.»

3. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 
του άρθρου 91 του ν. 4052/2012 (Α΄41) αντικαθίστανται οι 
λέξεις «του άρθρου 40» με τις λέξεις «του άρθρου 88».

4. Το άρθρο 93 του ν. 4052/2012 (Α΄41) αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«Άρθρο 93
Καμία κύρωση ή μέτρο δεν επιβάλλεται, σύμφωνα με 

τα άρθρα 85 και 87, χωρίς προηγούμενη κλήτευση του 
εργοδότη προς παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιεί−
ται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της 
ακρόασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις 1 
και 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασί−
ας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 
(Α΄ 45). Κατά της απόφασης με την οποία επιβάλλεται 
διοικητική κύρωση, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Διοι−
κητικού Πρωτοδικείου εντός προθεσμίας εξήντα (60) 
ημερών από την κοινοποίησή της.»

5. Οι περιπτώσεις α΄, β΄και γ΄ της παρ. 1 «Διοικητικές 
Κυρώσεις» του άρθρου 108 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντι−
καθίστανται ως εξής:

«1. Διοικητικές κυρώσεις:
α. Στα Ι.Γ.Ε.Ε. και στα υποκαταστήματά τους, που λει−

τουργούν παρανόμως, επιβάλλονται οι εξής διοικητικές 
κυρώσεις:

αα) πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για 
κάθε διαπιστωθείσα παράβαση με αιτιολογημένη πράξη 
είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρη−
σης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης 
του Επιθεωρητή Εργασίας, που διενήργησε τον έλεγχο, 
είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύ−
θυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν 
σχετικής εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήματος Επι−
θεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε τον 
έλεγχο, είτε του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Ερ−
γασίας και ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για 
παροχή εξηγήσεων, ή/ και

ββ) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους μέχρι 
τρεις (3) ημέρες, με αιτιολογημένη πράξη του Ειδικού 
Επιθεωρητή Εργασίας ή του Προϊσταμένου της αρμόδι−
ας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε., 
ύστερα από σχετική αιτιολογημένη εισήγηση του αρ−
μόδιου Επιθεωρητή Εργασίας,

γγ) προσωρινή άνω των τριών ημερών ή οριστική δια−
κοπή της λειτουργίας τους, με απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα 
από αιτιολογημένη εισήγηση του Ειδικού Επιθεωρητή 
Εργασίας ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερει−
ακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε.. Η εκτέλεση 
των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής 
διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

β. Στα Ι.Γ.Ε.Ε. και στα υποκαταστήματά τους, που δεν 
υποβάλλουν εμπροθέσμως τις εκθέσεις δραστηριό−
τητας των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 104 του 
παρόντος, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη είτε 
του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του 
Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, είτε 
του αρμοδίου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής 
εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε τον έλεγχο, είτε 
του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και, ύστε−
ρα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσε−
ων, πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε 
διαπιστωθείσα παράβαση.

γ. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων των πε−
ριπτώσεων α΄ και β΄ εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
των παραγράφων 1A, 2, 3, 6 και 9 του άρθρου 24, στο 
σύνολό τους, του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν κάθε φορά.»

6. Στην παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) 
προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Όποιος παραβιάζει την απόφαση περί προσωρινής 
ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του Ι.Γ.Ε.Ε., που του 
έχει επιβληθεί, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο 
(2) έτη και με χρηματική ποινή.»

7. Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 «Διοικητικές 
Κυρώσεις» του άρθρου 128 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντι−
καθίστανται ως εξής:

«1. Διοικητικές κυρώσεις:
α) Για κάθε παράβαση των διατάξεων που αφορούν 

στη σύσταση και λειτουργία των Επιχειρήσεων Προ−
σωρινής Απασχόλησης επιβάλλεται με αιτιολογημέ−
νη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής 
εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε 
τον έλεγχο, είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφε−
ρειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 
κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήμα−
τος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε 
τον έλεγχο, είτε του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή 
Εργασίας και, ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση 
για παροχή εξηγήσεων πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται 
από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες 
(30.000) ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη βαρύ−
τητα της παράβασης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα 
στην απόφαση 15527/639/2010 του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β΄ 1359), όπως αυτή κάθε 
φορά ισχύει.

β) Ειδικότερα, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία 
ευρέθησαν να ασκούν τη δραστηριότητα της προσωρι−
νής απασχόλησης:

α) χωρίς να προβούν στην προσήκουσα αναγγελία 
άσκησής της στην αρμόδια προς τούτο διοικητική αρχή ή

β) έχουν προβεί στην αναγγελία έναρξης άσκησης 
δραστηριότητας Ε.Π.Α. αλλά:
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αα) ασκούν το επάγγελμα εντός του τριμήνου που 
απαιτείται για τον έλεγχο της συνδρομής των νομίμων 
προϋποθέσεων χωρίς να έχουν ενημερωθεί από την 
αρμόδια αρχή για την άσκηση της εν λόγω δραστηρι−
ότητας, ββ) τους έχει απαγορευθεί η άσκηση της δρα−
στηριότητας Ε.Π.Α., λόγω μη συνδρομής των νομίμων 
προϋποθέσεων, επιβάλλεται: i) πρόστιμο ύψους δέκα 
χιλιάδων (10.000) ευρώ, με αιτιολογημένη πράξη είτε 
του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του 
Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, είτε 
του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, κατόπιν σχετικής 
εισήγησης του Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε τον έλεγχο, είτε 
του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και ύστε−
ρα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων 
ή και ii) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους μέχρι 
τρεις (3) ημέρες με αιτιολογημένη πράξη του Ειδικού 
Επιθεωρητή Εργασίας, ή του Προϊσταμένου της αρ−
μόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του 
Σ.ΕΠ.Ε., ύστερα από σχετική αιτιολογημένη εισήγηση 
του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας, iii) προσωρινή άνω 
των τριών ημερών ή οριστική διακοπή της λειτουργίας 
τους, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από αιτιολογη−
μένη εισήγηση του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας ή του 
Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε.. Η εκτέλεση των διοικητικών 
κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται 
από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

γ) Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων των πα−
ραγράφων α΄ και β΄ εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
των παραγράφων 1Α, 2, 3, 6 και 9 του άρθρου 24 του ν. 
3996/2011, όπως ισχύουν κάθε φορά.»

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 25
Σκοπός Ο.Α.Ε.Δ.

Το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. 
και άλλες διατάξεις» (Α΄258) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(Ο.Α.Ε.Δ.), ο οποίος συστάθηκε με το ν.δ. 2961/1954 «περί 
Συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσε−
ως Ανεργίας» (Α΄ 197) και ο οποίος μετονομάσθηκε σε 
Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) 
με το ν.δ. 212/1969 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως του 
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (Α΄ 
112), αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα 
την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

2. Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνη−
τικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέ−
μηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της 
ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην 
αγορά εργασίας, την ασφάλιση κατά της ανεργίας, την 
προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα−
τάρτισης και τη σύνδεσή της με την απασχόληση, την 
πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυνα−
μικού και των οικογενειών αυτού, τη χορήγηση παροχών 
για στεγαστική προστασία αυτού και τη συνδρομή στη 
συλλογική οργάνωση και δράση του, εν όψει της βελ−
τίωσης του βιοτικού του επιπέδου.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. συμμετέχει στην εφαρμογή του εθνικού 
προγράμματος μεταρρυθμίσεων και δύναται να υλοποιεί 
και να συμμετέχει, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας, σε προγράμματα που απορρέουν από το εθνικό 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.

3. Ο Ο.Α.Ε.Δ. μεριμνά ιδίως:
α) για την παρακολούθηση των δεδομένων της αγο−

ράς εργασίας και την αποτελεσματική σύζευξη της 
προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας,

β) για την εγγραφή των ανέργων σε εθνικό και το−
πικό επίπεδο και την τοποθέτησή τους, ανάλογα με 
τα γενικά και ειδικά προσόντα τους, σε αντίστοιχες 
θέσεις εργασίας με την αξιοποίηση σύγχρονων μέσων 
πληροφόρησης και ενημέρωσης,

γ) για την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της επιχειρη−
ματικότητας και διευκόλυνσης της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού,

δ) για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αντιμε−
τώπισης της ανεργίας και ιδιαίτερα μέτρων προς δια−
σφάλιση ίσων ευκαιριών για την επαγγελματική ένταξη 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων,

ε) για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασί−
ας με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς τους 
εργοδότες,

στ) για την οικονομική υποστήριξη των ανέργων με 
την παροχή τακτικών επιδομάτων σε όσους έχουν κα−
ταστεί άνεργοι, καθώς και την καταβολή παροχών, λόγω 
αφερεγγυότητας του εργοδότη,

ζ) για τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων, επιδο−
μάτων κυήσεως και μητρότητας, εποχιακών επιδομάτων, 
παροχών στράτευσης και λοιπών βοηθημάτων στους 
δικαιούχους που συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋπο−
θέσεις,

η) για την εφαρμογή της δευτεροβάθμιας τεχνικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του εκπαι−
δευτικού συστήματος και την ανάπτυξη του συστήματος 
της μαθητείας με σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας 
ένταξης των νέων στην ενεργό επαγγελματική ζωή,

θ) για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για ανέρ−
γους και εργαζόμενους,

ι) για τη σύσταση και λειτουργία Ινστιτούτων Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρων Επαγγελ−
ματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ,

ια) για τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στη 
χάραξη των κατευθύνσεων του επαγγελματικού προ−
σανατολισμού,

ιβ) για τη φύλαξη και περιποίηση των παιδιών του 
εργατικού δυναμικού, με την ανάθεση του έργου αυ−
τού στους νόμιμα λειτουργούντες ή ιδρυομένους για το 
σκοπό αυτόν βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δημοσίου, 
των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή ιδιωτών,

ιγ) για την υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης 
ανέργων ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχο−
λουμένων.»

Άρθρο 26
Συμμετοχή του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών

Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) στο Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.
ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου

Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2956/ 
2001 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 85
 7 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο−
μίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και 
άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
Ν. 4046/2012

Άρθρο πρώτο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕ−
ΝΟΥΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕ−
ΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Διατίθεται ποσό τετρακοσίων πενήντα εκατομμυ−
ρίων (450.000.000) ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνα−
σμα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για την καταβολή 
κοινωνικού μερίσματος προς στήριξη των πολιτών και 
οικογενειών με χαμηλό συνολικό ετήσιο εισόδημα και 
ακίνητη περιουσία μικρής αξίας, με βάση ειδικά εισοδη−
ματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται 
με την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης 3 
της παρούσας.

2. Το κοινωνικό μέρισμα καταβάλλεται εφάπαξ, είναι 
αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, 
δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα 
χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν 
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή 
του Ε.Κ.Α.Σ. ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού 
ή προνοιακού χαρακτήρα. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει το 
κοινωνικό μέρισμα από μία και μόνο πηγή.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθο−
ρίζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για 
την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, το ακριβές 
ποσό του διανεμόμενου κοινωνικού μερίσματος ανά 
δικαιούχο, οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι προϋπο−
θέσεις, τα δικαιολογητικά, ο φορέας, η διαδικασία, ο 
χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και τρόπος 

ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων 
για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
της παρούσας υποπαραγράφου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2.: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 
(Α΄41) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας και του εκάστοτε συναρμόδι−
ου Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
υλοποίησης προγραμμάτων για άστεγους, η έκταση και 
ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασίας. Με όμοι−
ες αποφάσεις καθορίζεται το πλαίσιο προδιαγραφών 
λειτουργίας Κέντρων Ημέρας Αστέγων, Κοινωνικών 
Ξενώνων ή άλλων δομών και ειδικότερα οι φορείς υλο−
ποίησης, η στελέχωση, οι κτιριακές προδιαγραφές, η 
διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου, οι φορείς κα−
ταγραφής αστέγων και λοιπά θέματα εφαρμογής της 
παρούσας.»

2. Στο άρθρο 29 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθενται 
οι ακόλουθες παράγραφοι:

«4. Διατίθεται ποσό είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) 
ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρ−
νησης έτους 2013 για τη χρηματοδότηση των ανωτέρω 
προγραμμάτων ή δράσεων. Οι ανωτέρω πόροι μεταβιβά−
ζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και εγγράφονται 
στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική 
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ε.Φ. 33−220).

5. Προγράμματα ή δράσεις, που χρηματοδοτούνται 
από τους ως άνω πόρους, προκηρύσσονται με απόφα−
ση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας με δυνητικούς δικαιούχους τους πιστοποιημέ−
νους φορείς παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης και 
κοινωνικής φροντίδας στην ομάδα στόχο των αστέγων.

6. Ως επιλέξιμα για χρηματοδότηση προγράμματα ή 
δράσεις, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ορί−
ζονται τα προγράμματα ή δράσεις στέγασης, σίτισης και 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην ομάδα 
στόχο των αστέγων.

7. Οι προτάσεις που κατατίθενται στο πλαίσιο προ−
γραμμάτων ή δράσεων της ως άνω παραγράφου αξιο−
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του Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου 
Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) του ΤΠΔΥ,

στ. της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3557/2007 (Α΄100) 
και της υπουργικής απόφασης Κ1−141/3.2.2009 (Β΄198) 
υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, 
Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κρά−
τους (ΕΒΕΒΕΚ) του ΤΠΔΥ,

ζ. του άρθρου μόνου του ν. 1114/1944 (Α΄12) που κυρώ−
θηκε με την 324/30.5.1946 (Α΄183) Πράξη του Υπουργι−
κού Συμβουλίου υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής 
Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΑΜ− ΤΕΑΕΥΕΕΟ),

η. της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 678/1977 (Α΄246) 
υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης
(τ. ΕΤΕΑΜ − ΤΕΑΕΥΕΕΟ),

θ. των παραγράφων 5β και 7 του άρθρου 3 του α.ν. 
2276/1940 (Α΄117) και της παρ. 2 της υπουργικής απόφα−
σης Φ80000/18926/832/1.9.2008 (Β΄1621) υπέρ του Κλάδου 
Κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ, του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ−ΤΑΠΕ−
ΑΠΙ) και του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών 
του ΤΑΠΙΤ,

ι. της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του α.ν. 1740/1939 
(Α΄197) και του άρθρου 1 του ν.δ. 1068/1942 (Α΄42) υπέρ 
του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ − ΤΕΑΠΕΥΔΑΠ),

ια. των περιπτώσεων ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ του άρθρου 3 
του ν.δ. 906/1941 (Α΄459), όπως αντικαταστάθηκαν με 
το άρθρο 9 του Καταστατικού του τ. ΤΕΑΧ (Β΄42/1943) 
και την υ.α. Φ114/1134/12.11.2001 (Β΄1449) υπέρ του ΕΤΕΑ 
(τ. ΤΕΑΙΤ−ΤΕΑΧ),

ιβ. του άρθρου 43 του ν. 1959/1991 (Α΄ 123) υπέρ του 
ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΔΥ),

ιγ. της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19) 
κράτησης υπέρ του Δημοσίου και του ΕΤΕΑ (τ. Ταμείου 
Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου −ΤΕΑΔΥ),

ιδ. της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 5 του ν. 980/1942 (Α΄ 
24), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
55 του ν. 3518/2006 (Α΄272) και του πρώτου εδαφίου της 
παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του
ν. 3518/2006 υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΠΟΚΑ),

ιε. της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του
ν. 2160/1993 (Α΄118) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΠΕΡΤΤ),

ιστ. της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 και της 
προβλεπόμενης για τους μη μετόχους κράτησης 1% της 
παρ.2 του άρθρου 3 του ν.δ.1050/1942 (Α΄36) σε συνδυα−
σμό με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ.1 του 
άρθρου 26 και του άρθρου 27 του π.δ.422/1981 (Α΄114), 
καθώς και του άρθρου 5 του ν.δ.1050/1942 και της παρ. 
Α΄ του άρθρου 22 του π.δ. 422/1981 (Α΄114) υπέρ του Με−
τοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ),

ιζ. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2452/ 
1996 (Α΄ 283) υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ),

ιη. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του
ν. 663/1977 (Α΄ 215), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατά−
ξεις του άρθρου 24 του ν. 2145/1993 (Α΄ 88), καθώς και 
του έκτου εδαφίου του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005, 
όπως ισχύει, υπέρ του ΟΑΕΕ σχετικά με έσοδα εκ ποσο−
στού επί των προστίμων, χρηματικών ποινών, δικαστικών 
εξόδων και των μετατροπών σε χρήμα,

ιθ. των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ιστ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 7 του α.ν. 2326/1940 (Α΄145) υπέρ του ΕΤΑΑ – 
ΤΣΜΕΔΕ,

κ. της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 8 του α.ν. 1563/1650 
(Α΄254), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του
ν.δ. 2906/1954 (Α΄155) υπέρ του Αυτόνομου Οικοδομικού 
Οργανισμού Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσ−
σης και Αέρος (ΑΟΟΑ),

κα. της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.δ. 3348/1955 (Α΄ 242) 
υπέρ του ΕΤΑΑ –ΤΣΑΥ,

κβ. του άρθρου 13 παρ. 5 του ν. 2042/1992 (Α΄ 75 ) και 
των κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής υπουργι−
κών αποφάσεων 3422/1−3−1993 (Β΄ 690) και 2313.5/35/1993 
(Β΄846), του άρθρου 39 παρ. 2 περίπτωση ζ΄ του
ν. 2008/1992 (Α΄ 16), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 
13 του ν. 2042/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
13 του ν. 3569/2007 (Α΄ 122), του ν.δ. 718/1970 (Α΄ 241) 
σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 14 του ν. 3170/1955
(Α΄ 76), του άρθρου 176 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2399/1996 (Α΄ 90), όπως 
ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 2 παρ. 
5 του ν. 2575/1998 (Α΄23 ) και του άρθρου 2 παρ. 2 του 
π.δ. 242/2003 (Α΄ 219) υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού 
Ταμείου (ΝΑΤ),

κγ. των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.1 του άρθρου 15 
του ν.δ.135/1946 (Α΄299) και του άρθρου 2 της υπουργικής 
απόφασης 131/3/1780 (Β΄1088/1974), όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει, υπέρ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Αρτοποιών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του 
ΟΑΕΕ,

κδ. της παρ.15 του άρθρου 17 του ν. 3144/2003 (Α΄ 
111) υπέρ του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 
Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ) και 
της παρ.3 του άρθρου 19 της υπουργικής απόφασης 
Φ51020/5358/123/21.2.2013 (Β΄409),

κε. της παραγράφου α΄ του άρθρου 4 του ν.δ. 1070/ 
1942 (Α΄43) και της παραγράφου 3 της υπουργικής 
απόφασης 37068/Σ.1202/3.11.1943 (Β΄198) υπέρ του τέως 
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προ−
σωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ) και 
της υποπαραγράφου 1.1. της παρ.1 του άρθρου 8 της 
υπουργικής απόφασης Φ.51020/4883/105/21.2.2013 (Β΄411).

Β. Από 1.1.2015, ο προβλεπόμενος πόρος της περίπτω−
σης β΄ της παρ.3 του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (Α΄58) 
υπέρ ΑΚΑΓΕ, αντικαθίσταται με ετήσια επιχορήγηση 
μέσω πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού ισό−
ποση του εισπραττομένου πόρου.

Από 1.1.2015 οι προβλεπόμενες μη ανταποδοτικές 
χρεώσεις ή αποδόσεις του άρθρου 11 του ν. 4169/1961 
(Α΄81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του έβδο−
μου εδαφίου του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005, όπως 
ισχύει, σχετικά με έσοδα από πάγια τέλη χαρτοσήμου
(ν.δ. 4435/1964, Α΄217), όπως καθορίζονται με το άρθρο 59 
του ν. 2084/1992 (Α΄165) υπέρ του ΟΑΕΕ, αντικαθίστανται 
με ετήσια επιχορήγηση μέσω πιστώσεων του Κρατικού 
Προϋπολογισμού ισόποση των εισπραττομένων πόρων.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.4: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 116 του ν. 4052/2012 
(Α΄41) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) όταν ο έμμεσος εργοδότης το προηγούμενο τρί−
μηνο είχε πραγματοποιήσει απολύσεις εργαζομένων 
της ίδιας ειδικότητας για οικονομοτεχνικούς λόγους 
ή το προηγούμενο εξάμηνο ομαδικές απολύσεις ιδίων 
ειδικοτήτων.»
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2. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 116 του ν. 4052/2012 
αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) όταν ο απασχολούμενος υπάγεται στις ειδικές 
διατάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδό−
μων, εξαιρουμένων των εργατοτεχνιτών οικοδόμων 
που απασχολούνται σε έργα αρχικού προϋπολογισμού 
10.000.000,00 ευρώ και άνω, τα οποία χρηματοδοτού−
νται ή συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και 
διεξάγονται μετά από παραχώρηση ή εργολαβία για 
λογαριασμό του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθ−
μού, δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων 
δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεων 
και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως 
αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομο−
θεσία. Για τους απασχολούμενους οικοδόμους σε έμ−
μεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης 
υπόχρεος υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης 
(Α.Π.Δ.) και καταβολής των αναλογουσών ασφαλιστικών 
εισφορών στους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης 
είναι η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.).»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 122 του ν. 4052/2012 
καταργείται.

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 124 του ν. 4052/2012 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσω−
ρινής απασχόλησης απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη 
σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η 
σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της Ε.Π.Α. (άμεσος εργο−
δότης) και του μισθωτού και σε αυτήν πρέπει απαραι−
τήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκειά 
της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμ−
μεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του 
μισθωτού, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά 
την καλή πίστη και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο 
μισθωτός αναφορικά με την παροχή της εργασίας του.

Οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία 
σε έμμεσο εργοδότη δεν μπορεί να είναι κατώτερες 
από τις προβλεπόμενες στον εκάστοτε νομοθετικώς 
καθορισμένο νόμιμο κατώτατο μισθό και κατώτατο 
ημερομίσθιο για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου 
όλης της χώρας.

Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής 
δεν είναι δυνατή η μνεία του συγκεκριμένου έμμεσου 
εργοδότη ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που θα προ−
σφέρει σε αυτόν την εργασία του, θα πρέπει να αναφέ−
ρεται στη σύμβαση το πλαίσιο των όρων και των συν−
θηκών για την παροχή εργασίας σε έμμεσο εργοδότη.»

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 124 του ν. 4052/2012 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με σύμβαση, που καταρτίζεται εγγράφως μετα−
ξύ της Ε.Π.Α. και του έμμεσου εργοδότη, ορίζονται ει−
δικότερα τα του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης του 
εργαζομένου για το χρόνο που ο μισθωτός προσφέρει 
τις υπηρεσίες του στον έμμεσο εργοδότη. Ο έμμεσος 
εργοδότης πρέπει να προσδιορίζει, πριν τεθεί στη διά−
θεσή του ο εργαζόμενος με τη σύμβαση, τα απαιτούμενα 
επαγγελματικά προσόντα ή ικανότητες, την ειδική ια−
τρική παρακολούθηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της προς κάλυψη θέσης εργασίας. Οφείλει επίσης να 
επισημαίνει τους μεγαλύτερους ή ιδιαίτερους κινδύνους 
που έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη εργασία. Η Ε.Π.Α. 
υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά στους 
μισθωτούς.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.5: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν.1082/1980
(Α΄ 250) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υπο−
χρεούνται, κατά την εξόφληση των αποδοχών του προ−
σωπικού να χορηγούν εκκαθαριστικό σημείωμα, ή σε 
περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, 
ανάλυση μισθοδοσίας. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του 
προσωπικού και οι επ’ αυτών κρατήσεις θα πρέπει να 
απεικονίζονται αναλυτικά. Δεν απαιτείται υπογραφή του 
εργαζόμενου σε αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαρι−
στικού σημειώματος.

Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης του εργοδότη 
συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 
του ν. 3996/2011 (Α΄170), όπως ισχύει.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 
(Α΄ 229), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3α. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, 
το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφη−
μένων σελίδων.

Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέ−
πει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδει−
ξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω 
στήλες:

Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, 
αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρ−
ξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, 
επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το 
επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι 
το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της 
κανονικής άδειας.

Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση 
των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον 
έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.

β. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλε−
κτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ−
ΟΑΕΔ−ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός 
του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που 
έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά 
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής 
επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε 
βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 
24 του ν. 3996/2011 (Α΄170) όπως ισχύει.

Με υπουργική απόφαση δύναται να ρυθμίζεται κάθε 
όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της 
παρούσης.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.6: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙ−
ΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες εκδίδονται μετά από 
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας 
των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) του άρθρου 26 του Κώδικα Νό−
μων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010, μπορεί 
να προσδιορίζονται για τις οικοδομικές εργασίες, τις 
εργασίες σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως 
έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού για τα προ−
σωρινά ή κινητά εργοτάξια και ειδικότερα πριν από 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για 

την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4052/2012 
που αφορούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απα−
σχόλησης. ............................................................................................. 1

Καθορισμός του ύψους, των όρων και προϋποθέσε−
ων, και της διαδικασίας κατάπτωσης των εγγυη−
τικών επιστολών που καταθέτουν οι Επιχειρήσεις 
Προσωρινής Απασχόλησης. .................................................. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   1517/34 (1)
Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την 

εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4052/2012 που αφο−
ρούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 98−112, 122−133 και ιδίως 

του άρθρου 129 του ν. 4052/2012 «Νόμος Αρμοδιότητας 
Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος, και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για την μείωση του δημοσίου χρέους και την διάσωση 
της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 41)

2. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013−2016» (ΦΕΚ Α΄ 222).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄/2−3−2011) 
«αρχή επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιο−
λογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγ−
γελμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 
του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις 
που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 14)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.  63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98). 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ Α΄ 163) όπως αυτός ισχύει.

6. Το Π.Δ. 372/95 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας» (ΦΕΚ Α΄ 201).

7. Την απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης υπ’ αριθμ. 80036/2003 «Αρμοδιότητες των 
Διευθύνσεων: α) της Κοινωνικής Προστασίας που συ−
στήθηκε με τον Ν. 3144/2003 και β) Απασχόλησης στο 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 
Β΄ 983)

8. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ Α΄ 141)

9. Την υπ’ αριθμ. 14362/20/18−7−2012 κοινή απόφαση 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο» (ΦΕΚ Β΄ 2166)

10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 9797/292/14−5−2012 από−
φασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης (ΦΕΚ Β΄ 1664)

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 25149/525/16−11−2012 
απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 3050)

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
Σύσταση Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης

1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) είναι 
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ως αντι−
κείμενο δραστηριότητας την παροχή εργασίας από 
μισθωτούς της σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) 
με την μορφή της προσωρινής απασχόλησης, όπως η 
απασχόληση αυτή προσδιορίζεται με την παράγραφο 
2 του άρθρου 123 του ν. 4052/2012.

2. Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης δεν επι−
τρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα 
εκτός από αυτή της παρ. 1 της παρούσης. Κατ’ εξαί−
ρεση η επιχείρηση αυτή επιτρέπεται να ασκεί και τις 
ακόλουθες δραστηριότητες: α) Μεσολάβηση για εξεύ−
ρεση θέσεων εργασίας, για την άσκηση της οποίας η 
επιχείρηση πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αναγγελία 
έναρξής σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4052/2012, β) 
Αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, 
εφόσον η επιχείρηση αυτή πληροί τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις 
γ) συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Το φυσικό πρόσωπο το οποίο προτίθεται να ασκή−
σει την συγκεκριμένη δραστηριότητα, δεν επιτρέπεται 
να ασκεί δραστηριότητες οι οποίες αντίκεινται στις δι−
ατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.8.1. του άρθρου πρώτου 
του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222). Ομοίως, το καταστατικό 
του νομικού προσώπου το οποίο επιθυμεί να ασκήσει 
την δραστηριότητα της Προσωρινής Απασχόλησης, δεν 
επιτρέπεται να περιέχει σκοπούς οι οποίοι αντίκεινται 
στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.8.1. του άρθρου 
πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222).

4. α. Το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αναγ−
γελία έναρξης της ως άνω δραστηριότητας πρέπει να 
είναι έλληνας υπήκοος ή υπήκοος Κράτους Μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος κράτους μέλους του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή ομογενής 
που νόμιμα διαμένει στην Ελλάδα.

β. Όταν η αναγγελία έναρξης της ως άνω δραστηρι−
ότητας υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, τα πρόσω−
πα, στα οποία κατά το νόμο και το καταστατικό της 
Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης έχει ανατεθεί 
η αρμοδιότητα για τη διοίκηση, τη διαχείριση της περι−
ουσίας αυτής και για την εκπροσώπησή της, θα πρέπει 
να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι κρατών μελών του Ενι−
αίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή ομογενείς που 
νόμιμα διαμένουν στην Ελλάδα.

5. Το φυσικό πρόσωπο, οι εταίροι των Ομόρρυθμων 
Εταιριών (Ο.Ε.), των Ετερόρρυθμων Εταιριών (Ε.Ε.), ο 
διαχειριστής της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), 
τα μέλη του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας (Α.Ε.)., που επι−
θυμούν να ασκήσουν τη δραστηριότητα της προσωρινής 
απασχόλησης δεν επιτρέπεται:

α) Να έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε ποινή στε−
ρητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή 
ανεξαρτήτως ποινής για εκβίαση, απάτη, χρεοκοπία, 
τοκογλυφία, κλοπή, υπεξαίρεση, ληστεία, συκοφαντική 
δυσφήμηση, απειλή, απατηλή διέγερση σε μετανάστευ−
ση, επικίνδυνη και βαριά σωματική βλάβη, εγκλήματα 
κατά της ζωής, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί 
τα υπομνήματα, σχετικά με το νόμισμα, εγκλήματα 
που αφορούν τα όπλα, τις αρχαιότητες, την προώθη−
ση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της χώρας ή τη 
διευκόλυνση της μεταφοράς ή προώθησή τους ή της 
εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη ή 
για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση 
και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα, εμπόριο δούλων, 
παράβασης των διατάξεων για ναρκωτικά, λαθρεμπο−
ρίου, του νόμου περί μεσαζόντων, εγκλήματα με χρή−
ση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα αντίστασης, 
αρπαγής ανηλίκων, παράνομη κατακράτηση, παράνομη 
βία, ασφαλιστικά αδικήματα (α.ν. 86/1967 ΦΕΚ Α΄ 136) και 
φορολογικά αδικήματα (ν. 2523/1997 ΦΕΚ Α΄ 179).

β) Να έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προαναφερόμενης 
παραγράφου έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

Η κατά το προηγούμενο εδάφιο, μεταγενέστερη του 
χρόνου ορισμού τους, καταδίκη επιφέρει: α) στην πε−
ρίπτωση του φυσικού προσώπου, την απαγόρευση της 
άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας, η οποία επιβάλ−
λεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, β) στην περίπτωση Ο.Ε, Ε.Ε ή 
Ε.Π.Ε ή Α.Ε., την έκπτωση των προσώπων αυτών από την 
ιδιότητα των εταίρων ή του διαχειριστή ή των μελών 
του Δ.Σ. αντίστοιχα. Στην περίπτωση β’ η Επιχείρηση 
Προσωρινής Απασχόλησης υποχρεούται να αντικατα−
στήσει το φυσικό πρόσωπο που εξέπεσε της ιδιότητάς 
του με άλλο και να γνωστοποιήσει στην Διεύθυνση 
Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας τον αντικαταστάτη του, εντός 
προθεσμίας 6 μηνών, προσκομίζοντας τα έγγραφα που 
αποδεικνύουν την εν λόγω αντικατάσταση. 

Άρθρο 2
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις άσκησης

της δραστηριότητας−επαγγέλματος
της προσωρινής απασχόλησης

Κάθε Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης προκει−
μένου να ασκήσει την δραστηριότητα−επάγγελμα της 
προσωρινής απασχόλησης είτε στην κεντρική δομή είτε 
σε υποκατάστημα πρέπει να διαθέτει την αναγκαία κτι−
ριακή υποδομή ως εξής: Ο χώρος άσκησης της συγκε−
κριμένης δραστηριότητας πρέπει να είναι πλήρως διακε−
κριμένος και να ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο Π.Δ. 16/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας στους xώρους εργασίας» (ΦΕΚ 
10 Α΄), με την επιφύλαξη τυχόν άλλων ειδικότερων δια−
τάξεων που ισχύουν κάθε φορά. 

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις άσκησης των δραστηριοτήτων

της Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α)
και της μεσολάβησης (Ιδιωτικό Γραφείο
Ευρέσεως Εργασίας) σε ενιαίο χώρο

Στην περίπτωση κατά την οποία επιχείρηση, η οποία 
είτε ασκεί νομίμως την δραστηριότητα της προσωρινής 
απασχόλησης είτε πρόκειται να αναγγείλει την έναρ−
ξη άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας, επιθυμεί 
να ασκήσει και την δραστηριότητα της μεσολάβησης 
(Ι.Γ.Ε.Ε.), πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις:
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1. Ως προς την κτιριακή υποδομή:
α. Σε περίπτωση κατά την οποία φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ασκεί νομίμως τη δραστηριότητα ΕΠΑ στην 
κεντρική δομή του και προτίθεται να ασκήσει και τη 
δραστηριότητα του ΙΓΕΕ σε ενιαίο χώρο, αναγγέλλο−
ντας τούτο στην αρμόδια διοικητική αρχή, παρέχεται η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης κοινής εισόδου και διαδρό−
μων, με την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων της 
παραγράφου ΙΑ.9.4. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 222) και του άρθρου 2 της παρούσας. 

β. Σε περίπτωση κατά την οποία φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, ασκεί νομίμως τη δραστηριότητα της ΕΠΑ 
σε υποκατάστημα και προτίθεται να ασκήσει και τη 
δραστηριότητα του ΙΓΕΕ στο εν λόγω υποκατάστημα 
και σε ενιαίο χώρο, παρέχεται η δυνατότητα χρησιμο−
ποίησης κοινής εισόδου και διαδρόμων, με την προϋπό−
θεση τήρησης των διατάξεων της παραγράφου ΙΑ.9.4 
του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) και 
του άρθρου 2 της παρούσας. 

2. Ως προς το Προσωπικό:
Στην περίπτωση άσκησης της δραστηριότητας του 

ΙΓΕΕ στο χώρο όπου στεγάζεται είτε η κεντρική δομή 
της ΕΠΑ, είτε το υποκατάστημά της, το ΙΓΕΕ πρέπει 
να διαθέτει έναν Διευθυντή με τα προσόντα που προ−
βλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του 
Ν. 4052/2012, όπως ισχύει. 

Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άσκηση

της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Διεύθυνση Απα−
σχόλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας φάκελο με τα ακόλουθα δικαιολο−
γητικά, κατά περίπτωση:

1. Ως προς την Επιχείρηση
α) Άσκηση της δραστηριότητας από φυσικό πρόσωπο:
αα) Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμ−

μένη
αβ) Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για έναρξη επιτη−

δεύματος
αγ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
αδ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
αε) Την εγγυητική επιστολή του άρθρου 126 του 

ν. 4052/12 που αφορά τη διασφάλιση των αποδοχών 
των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της, ii) φω−
τοτυπία της εγγυητικής επιστολής του άρθρου 126 του 
ν. 4052/12 που αφορά τη διασφάλιση των ασφαλιστικών 
εισφορών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών 
της, συνοδευόμενη από τη βεβαίωση κατάθεσής της 
στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ.

β) Άσκηση της δραστηριότητας από Ομόρρυθμη ή 
Ετερόρρυθμη Εταιρεία:

βα) Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας

ββ) Αντίγραφο του συμβολαίου σύστασης (καταστα−
τικού) της αιτούσας εταιρείας με τυχόν τροποποιήσεις 
του,

βγ) Ανακοίνωση καταχώρησης της εταιρείας στο αρ−
μόδιο Πρωτοδικείο

βδ) Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για έναρξη επιτη−
δεύματος

βε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
βστ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

βζ) Την εγγυητική επιστολή του άρθρου 126 του 
ν. 4052/12 που αφορά τη διασφάλιση των αποδοχών 
των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της, ii) φω−
τοτυπία της εγγυητικής επιστολής του άρθρου 126 του 
ν. 4052/12 πού αφορά τη διασφάλιση των ασφαλιστικών 
εισφορών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών 
της, συνοδευόμενη από τη βεβαίωση κατάθεσής της 
στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ.

γ) Άσκηση της δραστηριότητας από Ανώνυμη Εταιρεία 
(Α.Ε.) ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

γα) Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμέ−
νη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας

γβ) Αντίγραφο του συμβολαίου σύστασης (καταστατι−
κού) της αιτούσας εταιρείας μαζί με τυχόν διορθωτική 
πράξη και το αντίστοιχο ΦΕΚ, και αντίγραφα των τρο−
ποποιητικών συμβολαίων (ή αποφάσεων Γ.Σ για τροπο−
ποιήσεις του καταστατικού) με τα ΦΕΚ αυτών.

γγ) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών ή ΕΠΕ.

γδ) Στην περίπτωση της Α.Ε., το ΦΕΚ με τη συγκρό−
τηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την εκ−
προσώπηση της Εταιρείας. Στην περίπτωση της ΕΠΕ, το 
ΦΕΚ στο οποίο περιλαμβάνεται η επωνυμία του διαχει−
ριστή, των εταίρων και των εκπροσώπων της εταιρείας.

γε) Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για έναρξη επιτη−
δεύματος

γστ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
γζ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γη) Την εγγυητική επιστολή του άρθρου 126 του 

ν. 4052/12 που αφορά τη διασφάλιση των αποδοχών 
των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της, ii) φω−
τοτυπία της εγγυητικής επιστολής του άρθρου 126 του 
ν. 4052/12 που αφορά τη διασφάλιση των ασφαλιστικών 
εισφορών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών 
της, συνοδευόμενη από τη βεβαίωση κατάθεσής της 
στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ.

2. Ως προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρ−
θρου 1 της παρούσας υποβάλλονται:

α) πρόσφατο αντίγραφο ποινικού Μητρώου
β) Επικυρωμένα αντίγραφα Δελτίου Αστυνομικής Ταυ−

τότητας ή Διαβατηρίου, ειδικά δε για τους ομογενείς 
του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς.

3. Ως προς την κτιριακή υποδομή:
α) Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμ−

βολαίου
β) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας ή ισοδύναμο έγγραφο 

που διασφαλίζει την πυρασφάλεια του χώρου.
γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από διπλωματούχο 

(πτυχιούχο) Πολιτικό Μηχανικό με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος και πιστοποιεί ότι πληρούνται κατά πε−
ρίπτωση: Οι απαιτήσεις της παρ. 2 του παραρτήματος 
Ι και ΙΙ του Π.Δ. 16/1996 και οι απαιτήσεις της παρ. 22 
του Παραρτήματος Ι ή της παρ. 21 του παραρτήματος 
ΙΙ του Π.Δ. 16/1996. 

δ) Δήλωση ότι έχει προβεί στη προβλεπόμενη από το 
Π.Δ. 105/95 σήμανση ασφάλειας ή και υγείας στην εργασία.

Ειδικά στην περίπτωση αναγγελίας έναρξης της δρα−
στηριότητας ΕΠΑ σε υποκατάστημα ΕΠΑ, προσκομίζο−
νται εκείνα εκ των δικαιολογητικών των περιπτώσεων 1, 
2 και 3 του παρόντος άρθρου που είτε αφορούν το υπο−
κατάστημα είτε έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία για την 
κεντρική δομή και έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος τους.
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Άρθρο 5
Διαδικασία πιστοποίησης

1. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στη Διεύθυνση 
Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε δύο αντίτυπα φάκελο που 
περιλαμβάνει την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιο−
λογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας, 
πλην των εγγυητικών επιστολών. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του 
φακέλου. Εάν ο φάκελος είναι πλήρης προωθείται στη 
συνέχεια για επιτόπιο έλεγχο και αξιολόγηση.

3. Ο επιτόπιος έλεγχος ανατίθεται σε τριμελείς Επι−
τροπές που απαρτίζονται από υπαλλήλους του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), εκ των οποίων οι δύο θα 
είναι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και ο ένας θα 
είναι Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

4. Σκοπός του επιτόπιου ελέγχου είναι η επαλήθευση 
των στοιχείων του φακέλου και η σύνταξη έκθεσης αξι−
ολόγησης, αφού προηγηθεί συνέντευξη των ελεγκτών 
με τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

5. Η Επιτροπή ελέγχου της παραγράφου 3 του παρό−
ντος άρθρου υποβάλλει στη Διεύθυνση Απασχόλησης 
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, ύστερα από τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγ−
χου, αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου και αξιολόγησης για 
την πιστοποίηση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων.

6. O προϊστάμενος της Διεύθυνσης Απασχόλησης αφού 
λάβει υπόψη την έκθεση ελέγχου και αξιολόγησης και 
όλα τα σχετικά στοιχεία, εφόσον δεν συντρέχει λόγος 
απαγόρευσης άσκησης της δραστηριότητας, καλεί τον 
ενδιαφερόμενο να καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 23863/506/2012 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 2963). Η άσκηση της δραστηρι−
ότητας της Προσωρινής Απασχόλησης, τόσο για την 
κεντρική εγκατάσταση όσο και για τα υποκαταστήματα 
της επιχείρησης, προϋποθέτει την καταβολή παραβόλου 
147 ευρώ υπέρ του Δημοσίου, το οποίο εισπράττεται από 
την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ως 
δημόσιο έσοδο, και υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο 
στην Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η καταβολή του ανωτέρω παραβόλου απαιτείται σε 
κάθε περίπτωση αναγγελίας έναρξης της δραστηριό−
τητας ΕΠΑ, στην περίπτωση που επιτραπεί στην ΕΠΑ η 
άσκηση δραστηριότητας ΕΠΑ και ΙΓΕΕ σε ενιαίο χώρο 
και στην περίπτωση αλλαγής της έδρας της ΕΠΑ.

7. Σε περίπτωση μη συνδρομής των νομίμων προϋ−
ποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας της 
προσωρινής απασχόλησης ή μη εμπρόθεσμης προσκό−
μισης των εγγυητικών επιστολών, ο προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας απαγορεύει την 
άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, εντός τριμήνου 
από την υποβολή της σχετικής αναγγελίας συνοδευο−
μένης από φάκελο περιέχοντα τα πλήρη δικαιολογητικά, 
ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο. Κατά της 
απόφασης αυτής, χωρεί άσκηση από τον ενδιαφερόμενο 
ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας τριάντα 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφα−
σης, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρε−
σιών Απασχόλησης.

8. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω περιγραφό−
μενης διαδικασίας και εφόσον συντρέχει η συνδρομή 
των νομίμων προϋποθέσεων η Διεύθυνση Απασχόλησης 
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας αποστέλλει έγγραφο στην ενδιαφερόμενη 
επιχείρηση με το οποίο της γνωστοποιεί ότι μπορεί 
να ασκεί νομίμως την δραστηριότητα της προσωρινής 
απασχόλησης.

Άρθρο 6
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία

απαγόρευσης άσκησης της δραστηριότητας
της Προσωρινής Απασχόλησης σε επιχείρηση

που είχε παρασχεθεί δυνατότητα
άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας

1. Η απαγόρευση της άσκησης της δραστηριότητας 
της Προσωρινής Απασχόλησης, σε επιχείρηση η οποία 
λειτουργεί νομίμως, επιβάλλεται στις ακόλουθες περι−
πτώσεις: α) Όταν η επιχείρηση Προσωρινής Απασχό−
λησης ασκεί και άλλες δραστηριότητες πέραν των 
αναφερομένων, στην υποπαραγράφο ΙΑ.8.1. του άρθρου 
πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222),

β) Όταν διαπιστωθεί ότι η Επιχείρηση Προσωρινής 
Απασχόλησης παραβίασε τους όρους του άρθρου 2 
της παρούσας.

γ) Όταν η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης δεν 
καταθέσει τις κατά το άρθρο 126 του ν. 4052/2012 προ−
βλεπόμενες συμπληρωματικές εγγυητικές επιστολές, 
νομίμως και εμπροθέσμως.

δ) Όταν διαπιστωθεί ότι η Επιχείρηση Προσωρινής 
Απασχόλησης δεν αντικατέστησε και γνωστοποίησε 
τον εταίρο, το μέλος του Δ.Σ, το διαχειριστή ή εκπρό−
σωπό της, ως όφειλε σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του άρθρου 1 της παρούσας, κατά περίπτωση. ε) Όταν 
διαπιστωθεί, κατόπιν ελέγχου, ότι η Επιχείρηση Προ−
σωρινής Απασχόλησης έχει υποπέσει σε παράβαση των 
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας επιπέδου πολύ 
υψηλής, σύμφωνα με την Υ.Α. 15527/639/2010 (ΦΕΚ Β΄ 
1359), όπως ισχύει.

2. Οι έλεγχοι διενεργούνται από υπαλλήλους του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας ή από Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας. Οι υπάλληλοι που διαπιστώνουν την παράβα−
ση των υπό τα στοιχεία α έως ε της παρ. 1, ζητούν από 
την ελεγχθείσα επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης 
την υποβολή έγγραφων εξηγήσεων εντός προθεσμίας η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε ημερών. 
Μετά την υποβολή εγγράφων εξηγήσεων από την επιχεί−
ρηση ή παρελεύσεως άπρακτης της ταχθείσας προθε−
σμίας, ο ελεγκτής διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη προς 
τη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, περί της συνδρομής 
ή μη των προϋποθέσεων απαγόρευσης της άσκησης 
της δραστηριότητας από την ελεγχθείσα επιχείρηση 
και αποστέλλει τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα.

3. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Απασχόλησης 
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας αφού λάβει υπόψη τη διατυπωθείσα γνώ−
μη και τα υποβληθέντα έγγραφα, δύναται με πράξη 
του να απαγορεύσει στην ελεγχθείσα επιχείρηση την 
άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απα−
σχόλησης.
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4. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί η άσκηση από 
τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς προσφυγής, ενώπι−
ον της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απα−
σχόλησης, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης. Η προθεσμία 
άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση 
αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.

Άρθρο 7
Στοιχεία συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης

και άλλες διατυπώσεις

1. Οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης που συ−
νάπτονται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 124 
ν. 4052/2012 μεταξύ της Επιχείρησης Προσωρινής Απα−
σχόλησης και των μισθωτών, πέραν των οριζόμενων 
στη διάταξη αυτή στοιχείων και με την επιφύλαξη του 
άρθρου 2 του Π.Δ. 156/94 (ΦΕΚ 102 Α΄), πρέπει να περι−
λαμβάνουν και τα εξής επιπλέον στοιχεία:

α) Αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου της Βεβαί−
ωσης περί δυνατότητας άσκησης της δραστηριότητας 
της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης.

β) Αναγραφή των στοιχείων των Τραπεζικών εγγυητι−
κών επιστολών, που κατατέθηκαν από την Επιχείρηση 
Προσωρινής Απασχόλησης ως οικονομική εγγύηση των 
αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών.

γ) Μνεία της υποχρέωσης του εργοδότη (Ε.Π.Α.) για τη 
λήψη και τήρηση όρων υγιεινής και ασφάλειας

2. Στην περίπτωση κατά την οποία κατά τον χρόνο 
σύναψης της ως άνω σύμβασης δεν είναι γνωστός ο 
έμμεσος εργοδότης, αμέσως μετά τη σύναψη της σύμ−
βασης μεταξύ της Επιχείρησης και του έμμεσου εργοδό−
τη, καταρτίζεται συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ της 
Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και του εργα−
ζόμενου, στην οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι 
παροχής της εργασίας αυτού στον έμμεσο εργοδότη.

3. Οι προσωρινά απασχολούμενοι καταχωρούνται 
στον πίνακα προσωπικού της Επιχείρησης Προσωρινής 
Απασχόλησης, ο οποίος υποβάλλεται στην αρμόδια Κοι−
νωνική Επιθεώρηση Εργασίας του ΣΕΠΕ της έδρας της. 
Αντίγραφο του ως άνω πίνακα προσωπικού, αποστέλ−
λεται από την Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης 
στον έμμεσο εργοδότη, κατά το μέρος που αφορά τους 
παραχωρηθέντες σε αυτόν εργαζόμενους. Ο ανωτέρω 
πίνακας αναρτάται στον χώρο εργασίας του έμμεσου 
εργοδότη.

Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης υποχρεούται 
να αποστέλλει στον έμμεσο εργοδότη και αντίγραφα 
των συμβάσεων με τους εργαζομένους της που πα−
ρέχουν τις υπηρεσίες τους καθώς και στοιχεία που 
αποδεικνύουν την ασφαλιστική τους κάλυψη, εφόσον 
δεν έχει αναλάβει ο έμμεσος εργοδότης την υποχρέ−
ωση της ασφαλιστικής κάλυψης. Ο έμμεσος εργοδό−
της στην κατάσταση προσωπικού που καταθέτει στην 
οικεία επιθεώρηση εργασίας έχει την υποχρέωση να 
περιλαμβάνει σε "ειδικό κεφάλαιο" τους προσωρινά 
απασχολούμενους αναγράφοντας και την Επιχείρηση 
Προσωρινής Απασχόλησης, της οποίας οι προσωρινά 
απασχολούμενοι αποτελούν προσωπικό.

4. Ο έμμεσος εργοδότης έχει την υποχρέωση να κα−
ταθέτει αναλυτικά προγράμματα ωρών εργασίας στην 
αρμόδια επιθεώρηση και για τους προσωρινά απασχο−
λούμενους σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται σταθερό 
ωράριο εργασίας.

5. Σε περίπτωση ανάγκης πραγματοποίησης υπερω−
ριακής εργασίας, η υποχρέωση υποβολής αντίστοιχου 
αιτήματος προς έγκριση άδειας υπερωριακής απασχό−
λησης, από την οικεία Επιθεώρηση, ανήκει στον έμμεσο 
εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται επιπλέον να κοινοποιεί 
τον τελικώς πραγματοποιούμενο αριθμό ωρών υπερω−
ριακής απασχόλησης στην Επιχείρηση Προσωρινής 
Απασχόλησης.

6. Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης απογρά−
φεται στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α. κατά τα ορι−
ζόμενα στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
Ν. 2972/2001 και υποχρεούται να υποβάλλει, στο κατά το 
άρθρο 4 του ως άνω νόμου, αρμόδιο για την απογραφή 
υποκατάστημα ή παράρτημα Ι.Κ.Α: α) αντίγραφο του 
εγγράφου της έγκρισης άσκησης της δραστηριότητας 
της προσωρινής απασχόλησης και β) αντίγραφα των 
εκάστοτε συμβάσεων, που καταρτίζονται τόσο με τους 
προσωρινά απασχολούμενους όσο και με τους έμμε−
σους εργοδότες.

7. Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης έχει υπο−
χρέωση υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης 
(ΑΠΔ) του άρθρου 1 του ν. 2972/2001 για το μόνιμο προ−
σωπικό της και για τους προσωρινά απασχολούμενους 
για όσο χρονικό διάστημα δεν παρέχουν εργασία σε 
συγκεκριμένο έμμεσο εργοδότη. Πέραν της ανωτέρω 
ΑΠΔ υποβάλλεται υποχρεωτικά από την Επιχείρηση 
Προσωρινής Απασχόλησης και Αναλυτική Περιοδική 
Δήλωση για τους μισθωτούς της, που παρέχουν ερ−
γασία προσωρινά σε έμμεσο εργοδότη και για όλο το 
διάστημα αυτής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον 
Κανονισμό της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2972/2001, 
όπως ισχύει. [Η παρ. 7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την 
ΥΑ Φ11321/1272/67/ 22.2−3.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 272)].

8. Υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της προηγούμενης παραγράφου και για τους 
μισθωτούς που παρέχουν εργασία προσωρινά σε έμ−
μεσο εργοδότη υπέχει από 1.1.2006 αποκλειστικά η Επι−
χείρηση Προσωρινής Απασχόλησης. Επίσης και για το 
χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2005 και για όλους τους 
μισθωτούς που απασχολήθηκαν προσωρινά μέχρι τότε 
σε έμμεσο εργοδότη η ΑΠΔ θα υποβληθεί μόνο από 
την Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης, χωρίς την επι−
βολή προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων. [Η 
παρ. 8 αντικαταστάθηκε ως άνω με την υπ’ αριθμ. ΥΑ 
Φ11321/1272/67/22.2−3.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 272).]

9. Αν στις σχετικές συμβάσεις δεν υπάρχει πρόβλε−
ψη για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των 
μισθωτών που απασχολούνται προσωρινά σε έμμεσο 
εργοδότη κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο α’ της παρα−
γράφου 4 του άρθρου 124 του Ν. 4052/2012, υπόχρεοι 
είναι η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης και ο 
έμμεσος εργοδότης αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο 
κάθε ένας από αυτούς.

Άρθρο 8
Τρόπος και διαδικασία γνωστοποίησης

των συμβάσεων προσωρινής Απασχόλησης

1. Οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης της παρ. 1 
του άρθρου 124 του ν. 4052/2012 (Α 41) συνάπτονται 
εγγράφως από την Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης 
(Ε.Π.Α.) σε τρία αντίτυπα και υπογράφονται από τους 
συμβαλλόμενους, νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας και 
εργαζόμενο. 
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Το ένα αντίτυπο της σύμβασης αμέσως μετά την 
υπογραφή της παραδίδεται στον εργαζόμενο, το άλλο 
παραμένει στην Ε.Π.Α. και το τρίτο παραδίδεται στον 
έμμεσο εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται να το τηρεί 
στο χώρο εργασίας και να το θέτει στη διάθεση των 
ελεγκτικών οργάνων του Σ.Ε.Π.Ε.

Σε περίπτωση συμβάσεων μερικής απασχόλησης, η 
Ε.Π.Α. υποχρεούται, μετά την κατάθεση τους στην οικεία 
Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990 
(ΦΕΚ 101 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 
του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) και στη συνέχεια με το 
άρθρο 2 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 166 Α΄), να παραδίδει 
ένα αντίγραφο της σύμβασης στον εργαζόμενο και το 
άλλο να το αποστέλλει στον έμμεσο εργοδότη, ο οποίος 
έχει την υποχρέωση τήρησής του στο χώρο εργασίας.

Η Ε.Π.Α. ευθύνεται για τη σύννομη κατάρτιση των ανω−
τέρω συμβάσεων και είναι υπεύθυνη για την παράδοση 
των αντιτύπων τους στον εργαζόμενο και τον έμμεσο 
εργοδότη.

2. Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιανουα−
ρίου και Ιουλίου κάθε έτους, οι Ε.Π.Α. έχουν υποχρέωση 
να υποβάλουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουρ−
γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
έκθεση δραστηριοτήτων στην οποία μεταξύ των άλλων, 
θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία των συμβά−
σεων προσωρινής απασχόλησης, που συνήφθησαν από 
τις Ε.Π.Α. κατά το προηγούμενο ημερολογιακό εξάμηνο:

Το ονοματεπώνυμο του προσωρινά απασχοληθέντα, η 
χρονική περίοδος απασχόλησής του, τόσο στην ίδια όσο 
και στον έμμεσο εργοδότη, η ειδικότητά του, το φύλο 
του, η ηλικία του, ο χρόνος της προγενέστερης ανερ−
γίας του, το εκπαιδευτικό του επίπεδο, η επωνυμία του 
έμμεσου εργοδότη, καθώς επίσης δήλωση της Ε.Π.Α. ότι 
ο έμμεσος εργοδότης δεν υπάγεται στις διατάξεις του 
ν. 2190/1994 ή στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του 
ν. 2527/1997, όπως ισχύουν. Αντίγραφο της ως άνω έκθεσης 
δραστηριοτήτων υποχρεούται η Ε.Π.Α. να υποβάλει κατά 
τα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα και στο Εθνικό 
Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).

Άρθρο 9
Τήρηση Μητρώου Προσωρινής Απασχόλησης

1. Στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Ερ−
γασίας Κοινωνικής Ασφαλίσης και Πρόνοιας τηρείται 
Μητρώο Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης, το 
οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

— Τον αύξοντα αριθμό
— Την επωνυμία της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχό−

λησης − Διεύθυνση Ε.Π.Α. (έδρας και υποκαταστημάτων), 
τηλέφωνα − FAX − E−mail

— Την έδρα της Επιχείρησης
— Τον αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου με το οποίο 

η Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας γνωστοποίησε στο 
ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τη δυνατό−
τητα άσκησης της δραστηριότητας της προσωρινής 
απασχόλησης.

— Τον αριθμό και τα στοιχεία των εγγυητικών επι−
στολών

— Τον αριθμό και τις ειδικότητες των απασχολουμένων 
της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης, εφόσον 
υφίστανται

— Τον αριθμό των προσωρινά απασχολουμένων όπως 
προκύπτει από την ανά εξάμηνο υποβαλλόμενη έκθεση 
δραστηριοτήτων.

— Τις κυρώσεις που έχουν τυχόν επιβληθεί.
2. Η σύναψη συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης 

επιτρέπεται εφόσον η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχό−
λησης (Ε.Π.Α.) έχει εγγραφεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων 
Προσωρινής Απασχόλησης και δεν της έχει απαγορευ−
τεί η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Η άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απα−
σχόλησης από Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης 
εξαρτάται από τη διαρκή τήρηση των διατάξεων του 
εξουσιοδοτικού νόμου και των απαιτήσεων της παρού−
σας απόφασης, και ως εκ τούτου οι διατάξεις της πα−
ρούσας ισχύουν και για τις ΕΠΑ που ήδη ασκούν νομί−
μως την δραστηριότητα της προσωρινής απασχόλησης.

Άρθρο 11
Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα−
ταργούνται: α) η υπ’ αριθμ. 30342/6−3−2002 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 
Β΄ 337) και β) η υπ’ αριθμ. 25149/525/16−11−2012 απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 3050).

Άρθρο 12
Ισχύς παρούσας απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το χρόνο δημοσίευ−
σής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 1519/35 (2)
Καθορισμός του ύψους, των όρων και προϋποθέσεων, 

και της διαδικασίας κατάπτωσης των εγγυητικών 
επιστολών που καταθέτουν οι Επιχειρήσεις Προσω−
ρινής Απασχόλησης. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 126 και 122−133 του 

ν. 4052/2012 «Νόμος Αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση 
των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου 
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
και άλλες επείγουσες διατάξεις για την μείωση του δη−
μοσίου χρέους και την διάσωση της εθνικής οικονομίας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 41).

ΑΔΑ: 645Μ4691ΩΓ-ΘΔ1



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3519

2. Τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄/2−3−2011) 
«αρχή επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιο−
λογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγ−
γελμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 
του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις 
που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 14).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄). 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α΄) όπως αυτός ισχύει.

5. Το Π.Δ. 372/95 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας» (ΦΕΚ Α΄ 201).

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 80036/2003 Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β΄ 983).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Π.Δ. 85/2012 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά και 
Κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141).

8. Την με αριθμ. 14362/20/18−7−2012 κοινή απόφαση 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο» (ΦΕΚ Β΄ 2166).

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 9797/292/14−5−2012 από−
φασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης (ΦΕΚ Β΄ 1664).

10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 23863/506/2−11−2012 
απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 2963).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικών επιστολών

Κάθε Επιχείρηση προκειμένου να ασκήσει την δραστη−
ριότητα της προσωρινής απασχόλησης, υποχρεούται 
να καταθέσει δύο (2) εγγυητικές επιστολές Τράπεζας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 2
Χρόνος κατάθεσης εγγυητικών επιστολών

Κάθε Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης η οποία 
πληροί, με βάση τα υποβληθέντα από την Επιχείρηση 
δικαιολογητικά και την Έκθεση της Τριμελούς Επιτρο−
πής, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άσκηση 
της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης, 
ειδοποιείται εγγράφως από την Διεύθυνση Απασχόλη−
σης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας να καταθέσει αρμοδίως τις κατά το προ−
ηγούμενο άρθρο εγγυητικές επιστολές, το αργότερο 
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της 
ειδοποίησης.

Άρθρο 3
Ύψος εγγυητικών επιστολών

1. Η πρώτη από τις κατά το άρθρο 1 εγγυητικές επι−
στολές, δίδεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των 
αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών 

της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και πρέπει 
να έχει απεριόριστη ισχύ. Το ύψος αυτής της εγγυητικής 
πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων 
(60.000€) ευρώ. Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται στη 
Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

2. Η δεύτερη από τις κατά το άρθρο 1 εγγυητικές 
επιστολές, δίδεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των 
πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά 
απασχολουμένων μισθωτών της Επιχείρησης Προσω−
ρινής Απασχόλησης και πρέπει να έχει απεριόριστη 
ισχύ. Το ύψος αυτής της εγγυητικής επιστολής πρέπει 
να ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ. Η εγγυητική 
επιστολή κατατίθεται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπη−
ρεσιών του ΙΚΑ, η οποία υποχρεούται να ενημερώσει 
την αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων.

3. Το ύψος των κατά τις προηγούμενες παραγράφους 
εγγυητικών επιστολών δύναται να αναπροσαρμόζεται 
κάθε διετία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η αναπροσαρμογή 
γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των προσωρινά απασχο−
λουμένων μισθωτών με τους οποίους έχει συμβληθεί η 
Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης και η Επιχείρηση 
αυτή υποχρεούται να καταθέσει τις αντίστοιχες κατά 
τις παραγράφους 1 και 2 σχετικές συμπληρωματικές 
εγγυητικές επιστολές μέσα σε ένα τρίμηνο από τη δη−
μοσίευση της κατά το προηγούμενο εδάφιο Υπουργικής 
απόφασης, διαφορετικά απαγορεύεται η άσκηση της 
δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης από την 
εν λόγω επιχείρηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

4. Σε κάθε μία από τις ανωτέρω εγγυητικές επιστολές 
πρέπει να περιέχεται ο όρος ότι η Τράπεζα παραιτείται 
ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως 
και από κάθε άλλη ένσταση και προθεσμία των άρθρων 
853, 858, 862 έως και 868 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.) και 
να δηλώνει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυη−
τικής επιστολής, θα καταβάλει αμέσως το ποσό που θα 
της ζητηθεί μετά από απλή και μόνο ειδοποίηση χωρίς 
αντιρρήσεις και χωρίς να έχει καμία απολύτως και από 
οποιοδήποτε λόγο ευθύνη ή υποχρέωση να ερευνήσει 
το νόμιμο ή μη της αξίωσης για την οποία εκδόθηκε η 
εγγύηση, ούτε να λάβει υπόψη της οποιεσδήποτε εν−
στάσεις ή αντιρρήσεις που τυχόν προβληθούν.

Άρθρο 4
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία
κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών

1. Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 3 της παρούσας καταπίπτει υπέρ του προσωρινά 
απασχολούμενου μισθωτού της Επιχείρησης Προσωρι−
νής Απασχόλησης, αν η επιχείρηση αυτή καθυστερεί 
να καταβάλει στο μισθωτό αποδοχές που αντιστοιχούν 
συνολικά σε ποσό τριών (3) μηνών ή αποδοχές που 
αντιστοιχούν σε σύμβαση μικρότερης διάρκειας.

Για την κατάπτωση της αυτής εγγυητικής επιστολής 
απαιτείται αίτηση του μισθωτού, την οποία υποβάλλει 
στην Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και με την 
οποία ζητείται η έκδοση από τον Υπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας της πράξης (ολι−
κής ή μερικής) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής. 
Η εν λόγω αίτηση διαβιβάζεται στην Ειδική Επιτροπή 
Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης προκειμένου αυτή 

ΑΔΑ: 645Μ4691ΩΓ-ΘΔ1



3520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

να γνωμοδοτήσει σχετικά προς τον Υπουργό Εργασί−
ας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η πράξη του 
Υπουργού αποτελεί τίτλο πληρωμής του δικαιούχου 
μισθωτού από την Τράπεζα που έχει εκδώσει την εγ−
γυητική επιστολή.

Προκειμένου να εκδοθεί η πράξη κατάπτωσης πρέπει 
απαραιτήτως ο μισθωτός να επισυνάπτει στη σχετική 
αίτησή του τα εξής:

α) έγγραφο της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχό−
λησης με το οποίο η Επιχείρηση αφενός να αναγνωρί−
ζει το ύψος και την αξίωση επί των καθυστερούμενων 
αποδοχών και αφετέρου να δηλώνει ότι αδυνατεί να 
καταβάλλει τις αποδοχές αυτές. Σε περίπτωση που ο 
έμμεσος εργοδότης κατόπιν σχετικής συμφωνίας, είναι 
υποχρεωμένος να καταβάλει τις αποδοχές του μισθω−
τού, ο τελευταίος πρέπει να επισυνάψει στην αίτησή 
του, ομοίου περιεχομένου έγγραφο, που υπογράφεται 
τόσο από την Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης 
όσο και από τον έμμεσο εργοδότη,

β) ή επικυρωμένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης 
με την οποία να αναγνωρίζονται οι καθυστερούμενες 
αποδοχές, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του μισθωτού ότι 
δεν έχει εν τω μεταξύ λάβει χώρα εξόφληση μερική ή 
ολική των καθυστερούμενων αποδοχών.

2. Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 3 της παρούσας καταπίπτει υπέρ του Ι.Κ.Α., αν 
καθυστερείται η καταβολή στον οργανισμό αυτό ασφα−
λιστικών εισφορών πάσης φύσεως τουλάχιστον τριών 
(3) μηνών οι οποίες αφορούν στους προσωρινά απα−
σχολούμενους μισθωτούς από Επιχείρηση Προσωρινής 
Απασχόλησης.

Εφόσον οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές 
έχουν οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατά−
ξεις, η αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. εκδίδει τη σχετική 
πράξη, την προωθεί στο Διοικητή του Ι.Κ.Α για την έκδο−
ση από αυτόν της πράξης (ολικής ή μερικής) κατάπτω−
σης της εγγυητικής επιστολής και στη συνέχεια καλείται 
η Τράπεζα να καταβάλει στο Ι.Κ.Α. το αντιστοιχούν ποσό.

Εντός τριμήνου από την κοινοποίηση των πράξεων 
κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών, οι ΕΠΑ, σε 
βάρος των οποίων κατέπεσαν οι εγγυητικές επιστολές 
υποχρεούνται να καταθέσουν αντίστοιχες εγγυητικές 
επιστολές ισόποσες με το συνολικό ποσό της κατά−
πτωσης.

Άρθρο 5
Επιστροφή εγγυητικών επιστολών

Οι κατά την παρούσα απόφαση εγγυητικές επιστολές 
επιστρέφονται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Ιδιω−
τικών Υπηρεσιών Απασχόλησης, μετά την οριστική παύ−
ση της δραστηριότητας της Επιχείρησης Προσωρινής 
Απασχόλησης και εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 
8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και της παραγράφου 3 του 
άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), ότι δεν οφείλονται 
αποδοχές και κάθε είδους προβλεπόμενες αποζημιώσεις 
σε κανέναν από τους προσωρινά απασχολούμενους της 
επιχείρησης.

Άρθρο 6
Μεταβατικές Διατάξεις

Η άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απα−
σχόλησης από Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης 
εξαρτάται από τη διαρκή τήρηση των διατάξεων του 
εξουσιοδοτικού νόμου και των απαιτήσεων της παρού−
σας απόφασης, και ως εκ τούτου οι διατάξεις της πα−
ρούσας ισχύουν και για τις ΕΠΑ που ήδη ασκούν νομί−
μως την δραστηριότητα της προσωρινής απασχόλησης. 

Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα−
ταργούνται: α) η υπ’ αριθμ. 30343/6−3−2002 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 
Β΄ 337) και β) η υπ’ αριθμ. 23863/506/2−11−2012 απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 2963)

Άρθρο 8
Ισχύς παρούσας απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το χρόνο δημοσίευ−
σής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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