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Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η δηµιουργία του
νοµοθετικού πλαισίου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονοµία, ως µορφή εναλλακτικής οργάνωσης των οι-
κονοµικών δραστηριοτήτων.

2. Ειδικότερα, ο παρών νόµος στοχεύει:
α. Στη διάχυση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικο-

νοµίας σε όλους τους δυνατούς τοµείς οικονοµικής δρα-
στηριότητας. 
β. Στη στήριξη και την ενίσχυση των παραγωγικών εγ-

χειρηµάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινω-
νικής επιχειρηµατικότητας.

3. Με τον παρόντα νόµο ρυθµίζονται θέµατα που αφο-
ρούν στη σύσταση, στη λειτουργία και τη διοικητική επο-
πτεία των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο-
µίας.

Άρθρο 2
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου ισχύουν ακό-
λουθοι ορισµοί:

1. Ως «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία» ορίζεται
το σύνολο των οικονοµικών δραστηριοτήτων που στηρί-
ζονται σε µία εναλλακτική µορφή οργάνωσης των σχέ-

σεων παραγωγής, διανοµής, κατανάλωσης και επανε-
πένδυσης, βασισµένη στις αρχές της δηµοκρατίας, της ι-
σότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και
του σεβασµού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

2. Ως «συλλογική ωφέλεια» ορίζεται η από κοινού εξυ-
πηρέτηση των αναγκών των µελών του Φορέα Κοινωνι-
κής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, µέσα από τη διαµόρ-
φωση ισότιµων σχέσεων παραγωγής, τη δηµιουργία θέ-
σεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, τη συµφιλίω-
ση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελµατικής ζω-
ής.

3. Ως «κοινωνική ωφέλεια» ορίζεται η εξυπηρέτηση
κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα µε
την αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτοµίας, µέσα από
δραστηριότητες «βιώσιµης ανάπτυξης» ή παροχής «κοι-
νωνικών υπηρεσιών γενικού συµφέροντος» ή κοινωνικής
ένταξης. 

4. Ως «κοινωνική καινοτοµία» ορίζεται η παραγωγή
προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αποσκο-
πούν στην ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών, τη συµφι-
λίωση παραγωγής και κατανάλωσης, την εναρµόνιση
προσφοράς και ζήτησης και τη διαµόρφωση νέου τύπου
κοινωνικών σχέσεων βασιζοµένων στη συλλογικότητα
και στην ισοτιµία και όχι στον ανταγωνισµό. 

5. Ως «βιώσιµη ανάπτυξη» ορίζονται οι οικονοµικές
δραστηριότητες, εµπορικές ή ανταλλακτικές, που προω-
θούν την αειφορία του περιβάλλοντος, την κοινωνική και
οικονοµική ισότητα, καθώς και την ισότητα των φύλων,
προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά και προ-
ωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισµική συµφιλίωση,
δίνοντας έµφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοι-
νωνιών. Ενδεικτικά, η βιώσιµη ανάπτυξη περιλαµβάνει
τις εξής δραστηριότητες: 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΓ΄, 20 Οκτωβρίου 2016,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις



α. Την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περι-
βάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
β. Την αειφόρο γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία δίνει

έµφαση στη διατήρηση και διάδοση απειλούµενων τοπι-
κών παραδοσιακών ποικιλιών ή «φυλών» και στην απο-
τροπή διείσδυσης γενετικά τροποποιηµένων οργανι-
σµών. 
γ. Την τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόµενη γεωρ-

γία ή κτηνοτροφία, που συµβάλλει στην ανάπτυξη απευ-
θείας εµπορικών σχέσεων µεταξύ παραγωγών και κατα-
ναλωτών και ενισχύει την προσβασιµότητα σε είδη πρώ-
της ανάγκης, ιδίως των ασθενέστερων οικονοµικά οµά-
δων του πληθυσµού, µέσα από την απευθείας διάθεσή
τους.
δ. Το δίκαιο και αλληλέγγυο εµπόριο. Ως δίκαιο και αλ-

ληλέγγυο εµπόριο ορίζεται η βασισµένη στο διάλογο, τη
διαφάνεια και τον αλληλοσεβασµό εµπορική σύµπραξη,
που επιδιώκει µεγαλύτερη ισοτιµία στο διεθνές και εγ-
χώριο εµπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιµη ανάπτυξη, προ-
σφέροντας καλύτερους όρους εµπορίας των προϊόντων
και διασφαλίζοντας τα δικαιώµατα των περιθωριοποιηµέ-
νων παραγωγών και εργαζοµένων. 
ε. Την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές

σε µικρή κλίµακα και την ανάπτυξη τεχνολογίας που µει-
ώνει την κατανάλωση ενέργειας.
στ. Τη µείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριµ-

µάτων σε τοπικό επίπεδο, µε συµµετοχή των πολιτών,
µέσα από την επαναχρησιµοποίηση, αξιοποίηση, ανακύ-
κλωση των αποβλήτων ή µέσα από τον επανασχεδιασµό
του τρόπου παραγωγής και διανοµής των προϊόντων.
ζ. Την κατασκευή και συντήρηση υποδοµών και ενέρ-

γειας σε δηµοκρατική συνεργασία µε τις τοπικές κοινω-
νίες.
η. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και µεταφορά τεχνογνω-

σίας.
θ. Τον εναλλακτικό, θεµατικό και ήπιο τουρισµό. 
ι. Το σχεδιασµό και τη διάθεση καινοτόµων και ελεύθε-

ρων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε µορφή
τεχνολογίας που προωθεί την οµότιµη και βασισµένη
στα κοινά παραγωγή. 
ια. Την παραγωγή, τη µεταποίηση, την προώθηση ή τη

διατήρηση της παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονοµιάς
κάθε τόπου.
ιβ. Την παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πο-

λιτισµικής δηµιουργίας. 
ιγ. Την περιβαλλοντική αναβάθµιση των οικισµών και

του κτιριακού αποθέµατος.
ιδ.Τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας µε κοινωνικά και

περιβαλλοντικά κριτήρια.
6. Ως «Κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συµφέροντος»

ορίζονται οι υπηρεσίες που είναι προσβάσιµες σε όλους,
προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική
προστασία σε οµάδες όπως ηλικιωµένοι, βρέφη, παιδιά,
άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και περιλαµβά-
νουν την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική στέγαση,
την κοινωνική σίτιση, την παιδική φροντίδα, τη µακρο-
χρόνια φροντίδα και τις υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής,
χωρίς, ωστόσο, να υποκαθιστούν τις γενικές υποχρεώ-
σεις του κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.

7. Ως «κοινωνική ένταξη» ορίζεται η δηµιουργία των
προϋποθέσεων για την ισότιµη συµµετοχή στην κοινωνι-
κή και οικονοµική ζωή ατόµων που ανήκουν στις ευάλω-
τες και τις ειδικές οµάδες.

8. Ως «ευάλωτες» ορίζονται οι οµάδες εκείνες του
πληθυσµού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικο-
νοµική ζωή εµποδίζεται από σωµατικά και ψυχικά αίτια ή
λόγω παραβατικής συµπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν: 
α) τα άτοµα µε αναπηρία οποιασδήποτε µορφής (σω-

µατική, ψυχική, νοητική, αισθητηριακή), 
β) τα άτοµα µε προβλήµατα εξάρτησης από ουσίες ή

τα απεξαρτηµένα άτοµα,
γ) οι ανήλικοι µε παραβατική συµπεριφορά, οι φυλακι-

σµένοι/ες και αποφυλακισµένοι/ες.
Ως «ειδικές» ορίζονται οι οµάδες εκείνες του πληθυ-

σµού οι οποίες βρίσκονται σε µειονεκτική θέση ως προς
την οµαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικο-
νοµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά αίτια. Σε αυτές ανή-
κουν: 
α) τα θύµατα ενδοοικογενειακής βίας,
β) τα θύµατα παράνοµης διακίνησης και εµπορίας αν    
ανθρώπων,
γ) οι άστεγοι,
δ) τα άτοµα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας,
ε) οι οικονοµικοί µετανάστες,
στ) οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, για όσο 
εκκρεµεί η εξέταση του αιτήµατος χορήγησης ασύλου,
ζ) οι αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών,
η) τα άτοµα µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες,
θ) οι µακροχρόνια άνεργοι έως είκοσι πέντε ετών και     
άνω των πενήντα ετών.
9. Ως «κοινωνικός αντίκτυπος» ορίζεται η παραγόµενη

συλλογική και κοινωνική ωφέλεια που κοµίζει η δραστη-
ριότητα του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο-
µίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, σε οικονοµικό, περι-
βαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο στις τοπικές κοινω-
νίες. 

10. Ως «Εργαλείο Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου»
ορίζεται το µοντέλο παρακολούθησης του κοινωνικού α-
ντικτύπου, που ο κάθε φορέας δύναται να συµπληρώνει
µε σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του
και την ενδυνάµωση των δραστηριοτήτων του. Με από-
φαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα τεχνικά
ζητήµατα και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 3
Έννοια

1. «Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας»
είναι: 
α. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του άρ-

θρου 14,
β. οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης

(Κοι.Σ.Π.Ε.) που διέπονται από το άρθρο 12 του
ν. 2716/1999 (Α΄ 96), συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του
ν. 1667/1986 (Α΄196), του άρθρου 12 του ν. 3842/2010 (Α΄
58) και του παρόντος νόµου,
γ. οι Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων, που συστήνονται µε

το άρθρο 24,
δ. οποιοδήποτε άλλο µη µονοπρόσωπο νοµικό πρόσω-

πο, εφόσον έχει αποκτήσει νοµική προσωπικότητα, όπως
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ιδίως αγροτικοί συνεταιρισµοί του ν. 4384/2016 (Α΄ 78),
αστικοί συνεταιρισµοί του ν. 1667/1986, Αστικές Εται-
ρίες των άρθρων 741 επ. του Α.Κ., εφόσον σωρευτικά
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
αα) Αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής και κοι-

νωνικής ωφέλειας, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 2.
ββ) Μεριµνά για την πληροφόρηση και τη συµµετοχή

των µελών του και εφαρµόζει δηµοκρατικό σύστηµα λή-
ψης αποφάσεων, σύµφωνα µε την αρχή ένα µέλος µία
ψήφος, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά κάθε µέλους.
γγ) Το καταστατικό του προβλέπει περιορισµούς στη

διανοµή του ως εξής:
i. ποσοστό τουλάχιστον 5% διατίθεται για το σχηµατι-

σµό αποθεµατικού,
ii. ποσοστό έως 35% αποδίδεται στους εργαζόµενους

του Φορέα, εκτός κι αν τα 2/3 των µελών της Γενικής Συ-
νέλευσης αποφασίσουν αιτιολογηµένα τη διάθεση του
ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου iii,

iii. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας και τη διεύρυνση της παραγωγικής του
δραστηριότητας.
δδ) Εφαρµόζει σύστηµα σύγκλισης στην αµοιβή της

εργασίας, κατά το οποίο ο ανώτατος καθαρός µισθός
δεν µπορεί να υπερβαίνει περισσότερο από τρεις φορές
τον κατώτατο, εκτός και αν τα 2/3 των µελών της Γενικής
Συνέλευσης αποφασίσουν διαφορετικά. Η υποχρέωση
του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και σε οποιαδήποτε
µορφή σύµπραξης δύο ή περισσότερων Φορέων ΚΑΛΟ.
εε) Αποβλέπει στην ενδυνάµωση των οικονοµικών

δραστηριοτήτων του και τη µεγιστοποίηση της παραγό-
µενης κοινωνικής ωφέλειας µέσω της οριζόντιας και ισό-
τιµης δικτύωσης µε άλλους φορείς ΚΑΛΟ.
στστ) Δεν έχει ιδρυθεί και δεν διοικείται άµεσα ή έµµε-

σα από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ή β΄ βαθµού ή από άλλο νο-
µικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

2. Τα µέλη του Φορέα που δεν είναι εργαζόµενοι δεν
έχουν δικαίωµα στη διανοµή των κερδών. Από την πρό-
βλεψη του προηγούµενου εδαφίου, εξαιρούνται τα µέλη
των Αστικών Συνεταιρισµών του ν. 1667/1986 (Α΄ 196),
που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του Φορέα Κοινωνι-
κής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, για τα κέρδη που προ-
κύπτουν από τις συναλλαγές µεταξύ των µελών µε το
συνεταιρισµό, τα οποία και καλούνται πλεόνασµα. Για το
σχηµατισµό του πλεονάσµατος τηρείται διακριτός λογα-
ριασµός. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικο-
νοµικών ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες τήρησης και εφαρ-
µογής του ανωτέρω λογαριασµού.

3. Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
οφείλει να τηρεί Μητρώο Εθελοντών, στο οποίο κατα-
γράφονται τα µη µέλη, που λειτουργούν ως εθελοντές
και υποστηρίζουν τις δράσεις του Φορέα. Οι λεπτοµέρει-
ες τήρησης του Μητρώου Εθελοντών καθορίζονται µε α-
πόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
υποχρεούται, από τη δεύτερη χρήση λειτουργίας του, να
παρουσιάζει ετήσια δαπάνη µισθοδοσίας τουλάχιστον ί-
ση µε το 25% του κύκλου εργασιών της προηγούµενης
χρήσης του. Η υποχρέωση αυτή αφορά τους Φορείς µε
κύκλο εργασιών και έσοδα επιχορηγήσεων της προη-
γούµενης ετήσιας χρήσης µεγαλύτερα από το 300 % του
ετήσιου κόστους µισθοδοτικής δαπάνης ενός υπαλλή-
λου πλήρους απασχόλησης, µε βάση τον κατώτατο νο-

µοθετηµένο µισθό χωρίς επιδόµατα. Ο ετήσιος κύκλος
εργασιών λαµβάνεται, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα
Α΄, του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 4
Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής

και Αλληλέγγυας Οικονοµίας

1. Το Τµήµα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλλη-
λέγγυας Οικονοµίας (εφεξής «Τµήµα Μητρώου») του Υ-
πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ) είναι η αρµόδια διοικητική
αρχή για τον έλεγχο νοµιµότητας κατά τη σύσταση των
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συ-
νεταιρισµών Εργαζοµένων, για την εποπτεία και τον έ-
λεγχο νοµιµότητας αυτών και των υποχρεωτικώς κατα-
χωριστέων στο Μητρώο πράξεών τους κατά τη λειτουρ-
γία τους, καθώς και για την απόδοση της ιδιότητας του
Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας στα νο-
µικά πρόσωπα του στοιχείου δ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 3.

2. Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγ-
γυας Οικονοµίας (εφεξής «Μητρώο») είναι η βάση δεδο-
µένων που τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή από το Τµήµα
Μητρώου της επόµενης παραγράφου 1, στην οποία εγ-
γράφονται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικο-
νοµίας. Όπου στο ν.1667/1986 (Α΄ 196) αναφέρεται κα-
ταχώριση στο «Μητρώο Συνεταιρισµών του Ειρηνοδικεί-
ου» ή «στο Μητρώο της παρ. 3 του άρθρου 1» θεωρείται
το µητρώο του προηγούµενου εδαφίου.

3. Η τήρηση και η λειτουργία του Γενικού Μητρώου
ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 5
Συµµετοχή των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας

Οικονοµίας σε υποστηρικτικά µέτρα

1. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
έχουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση από το Ταµείο Κοι-
νωνικής Οικονοµίας, το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότη-
τας και Ανάπτυξης, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου του Κεφαλαί-
ου Α΄ του ν. 3912/2011 (Α΄ 17) και µπορεί να υπάγονται
στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α΄ 8).

2. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα µπορεί να ε-
ντάσσονται σε προγράµµατα στήριξης της επιχειρηµατι-
κότητας και σε προγράµµατα του Οργανισµού Απασχό-
λησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη
της εργασίας.

3. Οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ.-
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης µπορεί να παραχωρούν
µε απόφαση του διοικητικού τους οργάνου τη χρήση κι-
νητής και ακίνητης περιουσίας τους σε Φορείς Κοινωνι-
κής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας για την ενίσχυση δρα-
στηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, όπως
περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2.
Τα αντικειµενικά κριτήρια και η διαφανής διαδικασία πα-
ραχώρησης χρήσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας των
νοµικών προσώπων του προηγούµενου εδαφίου ρυθµί-
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ζοναι µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικο-
νοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται η διάρκεια της
παραχώρησης της χρήσης, οι υποχρεώσεις του φορέα
προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, το τυχόν αντάλ-
λαγµα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι εργασίες
διαµόρφωσης, συντήρησης, λειτουργίας, έκδοσης πολε-
οδοµικών ή άλλων αδειών βαρύνουν το φορέα προς τον
οποίο γίνεται η παραχώρηση.

Άρθρο 6
Συµµετοχή Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονοµίας σε προγραµµατικές συµβάσεις

1. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις για
τη µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων κοινω-
νικής ωφέλειας που αναφέρονται στους καταστατικούς
σκοπούς τους µε αντισυµβαλλόµενους το Δηµόσιο ή φο-
ρείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και τους Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού. Οι ανωτέρω συµβάσεις υπόκεινται στον
προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του
ν. 4129/2013. Με ποινή ακυρότητας, οι συµβάσεις της
παρούσας παραγράφου αναρτώνται εντός πέντε (5) ερ-
γάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία σύναψης, στον ι-
στότοπο της Διαύγειας του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και καταχωρίζονται στο
Μητρώο από το Φορέα εντός της ίδιας προθεσµίας. 

2. Στις προγραµµατικές συµβάσεις που συνάπτονται α-
πό Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας απα-
ραίτητα ορίζονται το αντικείµενο της σύµβασης, ο σκο-
πός και το περιεχόµενο των µελετών, των έργων, των
προγραµµάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισµός
τους, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλο-
µένων, το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης, οι
πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαµβανό-
µενες οικονοµικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύµ-
βασης. Επίσης, ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της
εφαρµογής της και οι αρµοδιότητές του, καθώς και οι ρή-
τρες σε βάρος του συµβαλλοµένου που παραβαίνει τους
όρους της προγραµµατικής σύµβασης.

3. Οι συµβαλλόµενοι φορείς για την εκτέλεση των
προγραµµατικών συµβάσεων µπορεί να χρηµατοδοτού-
νται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων µέσω
προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρω-
παϊκή Ένωση ή προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται
αµιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογι-
σµό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράµµατα, καθώς
και από τους προϋπολογισµούς των συµβαλλόµενων φο-
ρέων. Είναι δυνατή η χρηµατοδότηση των συµβαλλοµέ-
νων και από φορείς του δηµόσιου τοµέα που δεν µετέ-
χουν στην προγραµµατική σύµβαση.

4. Για την εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων
δεν επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός
συµβαλλοµένου στον άλλον, αλλά επιτρέπεται η παρα-
χώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, µηχανη-
µάτων και µέσων.

Άρθρο 7
Οικονοµική Συνεργασία των Φορέων Κοινωνικής 

και Αλληλέγγυας Οικονοµίας

1. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
µπορεί να συµπράττουν µεταξύ τους για οικονοµικούς
σκοπούς. Για τη σύµπραξη απαιτείται απόφαση των Γενι-
κών Συνελεύσεων των συµπραττόντων Φορέων. Οι µορ-
φές οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ των Φορέων περι-
λαµβάνουν: 
α) τη σύναψη συµβάσεων για την ανταλλαγή προϊό-

ντων ή υπηρεσιών,
β) τη σύσταση κοινοπραξιών, δευτέρου ή ανωτέρου

βαθµού συνεταιρισµών,  ευρωπαϊκών συνεταιρισµών ή
ευρωπαϊκών οµίλων και δικτύων οικονοµικής συνεργα-
σίας µε διακριτή νοµική προσωπικότητα. Η σύσταση και
λειτουργία των ανωτέρω συµπράξεων διέπονται από τις
διατάξεις του παρόντος νόµου και οι συµπράξεις καθί-
στανται Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο-
µίας.

2. Μέλη των ανωτέρω συµπράξεων µπορούν να είναι
και φυσικά πρόσωπα, µόνον εφόσον είναι εργαζόµενοι
σε αυτές. 

3. Το καταστατικό των ανωτέρω συµπράξεων πρέπει
να είναι σύµφωνο µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 3, πλην του στοιχείου γγ΄, την παράγραφο
3 και την παράγραφο  5 πλην 4 και 5, του άρθρου 2, να ε-
ξειδικεύει ρητά τις κατηγορίες µελών του ανάλογα µε
τις ιδιότητες και τον τρόπο συµµετοχής τους σε αυτόν
και τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτών. 

4. Δεν επιτρέπονται συναλλαγές µεταξύ της σύµπρα-
ξης και των µελών των Φορέων που την απαρτίζουν. 

Άρθρο 8
Σχέσεις Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας

Οικονοµίας µε µη µέλη

1. Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα µη µέλη
που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σω-
ρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άµεσα

έσοδα για το Φορέα. 
β. Η δράση έχει προαποφασισθεί από το Διοικητικό

Συµβούλιο ή τη Διοικούσα Επιτροπή του Φορέα. Η από-
φαση, η πρόσκληση και το πρόγραµµα της δράσης που
θα γίνει χρήση εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό,
το οποίο προδηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα.

2. Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας:
α) Ευθύνεται για τυχόν ζηµίες που προξενήθηκαν στον

εθελοντή κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχό-
λησης στο Φορέα.
β) Σε περίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται στο ε-

ξωτερικό, ο Φορέας παροχής εθελοντικής απασχόλησης
αναλαµβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης, κα-
ταλύµατος, επαναπατρισµού και ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύ-
ψει κατά τη διάρκεια διαµονής του εθελοντή στο εξωτε-
ρικό.
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Άρθρο 9
Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας

1. Δέκα (10) τουλάχιστον Φορείς Κοινωνικής και Αλλη-
λέγγυας Οικονοµίας µπορούν να συστήσουν Ένωση Φο-
ρέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. H Ένω-
ση αυτή δεν µπορεί να έχει εµπορική ιδιότητα και σκο-
πός της είναι η προαγωγή και διάδοση των δραστηριοτή-
των συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας των µελών
της, η ανάπτυξη των αρχών της κοινωνικής και αλληλέγ-
γυας οικονοµίας. Κάθε Ένωση επιδιώκει τους στόχους
της µέσω δραστηριοτήτων, όπως η εκπροσώπηση, βοή-
θεια και προστασία, εκπαίδευση και κατάρτιση, συµβου-
λευτικές υπηρεσίες, οικονοµική, νοµική και τεχνική βοή-
θεια, έλεγχος, επίλυση διαφορών, υποστήριξη ίδρυσης
νέων ή ανάπτυξη των υφιστάµενων Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. Η Γενική Συνέλευση της
Ένωσης απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Φο-
ρέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας - µελών.
Κάθε Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης από
έναν αντιπρόσωπο και κάθε αντιπρόσωπος έχει µία ψή-
φο. H Γενική Συνέλευση εκλέγει Διοικητικό Συµβούλιο. 

2. Για τη σύσταση Ένωσης απαιτείται απόφαση των γε-
νικών συνελεύσεων των Φορέων Κοινωνικής και Αλλη-
λέγγυας Οικονοµίας, που επιθυµούν τη σύστασή της, κα-
θώς και σύνταξη, υπογραφή και έγκριση του καταστατι-
κού της. Έδρα της Ένωσης είναι ο δήµος όπου είναι ε-
γκατεστηµένη η διοίκησή της. Η διοικητική περιφέρεια
της Ένωσης ορίζεται από το καταστατικό της. Στην επω-
νυµία αναφέρεται η έδρα της Ένωσης. Η επωνυµία πρέ-
πει να διακρίνεται από την επωνυµία άλλης Ένωσης µε
την ίδια έδρα. Το καταστατικό της Ένωσης εγκρίνεται α-
πό το Ειρηνοδικείο της έδρας της.

3. Για την έγκριση του καταστατικού κατατίθεται από
το προσωρινό διοικητικό συµβούλιο αίτηση στο Ειρηνο-
δικείο, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκου-
σίας δικαιοδοσίας των άρθρων 739-866 Κ.Πολ.Δ.. 

4. Αν το καταστατικό δεν είναι σύννοµο, το δικαστήριο
εκδίδει αναβλητική απόφαση µε την οποία καλεί το προ-
σωρινό διοικητικό συµβούλιο να προβεί στις απαραίτη-
τες διορθώσεις ή να συµπληρώσει τις ελλείψεις µέσα σε
δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες, από τη δηµοσίευση
της απόφασης αυτής. Στη συνέχεια εκδίδεται η οριστική
απόφαση του Ειρηνοδικείου. Εάν µε την απόφαση γίνει
δεκτή η αίτηση, καταχωρίζεται το καταστατικό στο Βι-
βλίο Ενώσεων, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, µε µνεία
του αριθµού της σχετικής δικαστικής απόφασης. Από
την καταχώριση αυτή, η Ένωση αποκτά νοµική προσωπι-
κότητα. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για την τροποποίη-
ση του καταστατικού. Κυρωµένο αντίγραφο της εγκριτι-
κής απόφασης του Ειρηνοδικείου και του καταστατικού
αποστέλλει η Γραµµατεία του Ειρηνοδικείου στην επο-
πτεύουσα αρχή, εντός ενός (1) µηνός από την καταχώρι-
ση της απόφασης.

5. Το καταστατικό της Ένωσης καταρτίζεται µε ιδιωτι-
κό έγγραφο, που φέρει χρονολογία και υπογράφεται α-
πό τα ιδρυτικά µέλη που εκπροσωπούν τους Φορείς Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας που επιθυµούν τη
σύσταση της Ένωσης και για να είναι έγκυρο πρέπει να
περιέχει τουλάχιστον: 
α) Την επωνυµία των ιδρυτικών µελών, καθώς και τον

Αριθµό Φορολογικού Μητρώου, τον αριθµό Γ.Ε.ΜΗ., ε-

φόσον υπάρχει, τον Αριθµό Γενικού Μητρώου Κοινωνι-
κής Οικονοµίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο.), την έδρα αυτών και την α-
πόφαση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2.
β) Την επωνυµία, την έδρα και την περιφέρεια της Έ-

νωσης.
γ) Το σκοπό και τις δραστηριότητες της Ένωσης.
δ) Τις προϋποθέσεις εισόδου, εξόδου και διαγραφής

των µελών, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώ-
σεις αυτών.
ε) Τους όρους σύγκλησης και λειτουργίας και τις αρ-

µοδιότητες των οργάνων διοίκησης (Γενική Συνέλευση,
Διοικητικό Συµβούλιο).
στ) Τη χρονική διάρκεια της Ένωσης.
ζ) Τον ορισµό προσωρινής διοίκησης για την έγκριση

του καταστατικού και το χρόνο σύγκλησης της πρώτης
γενικής συνέλευσης, για την ανάδειξη των οργάνων δι-
οίκησης.
η) Τον τρόπο ορισµού των ελεγκτών.
θ) Τη λύση και εκκαθάριση της Ένωσης. 
6. Το καταστατικό µπορεί, επίσης, να προβλέπει και να

ρυθµίζει θέµατα που δεν ρυθµίζονται µε το νόµο αυτόν,
εφόσον δεν αντίκεινται σε ισχύουσες διατάξεις. 

7. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεω-
τικά µε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
µία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος. 

8. Η Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται εκτά-
κτως εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε συγκεκριµέ-
νο θέµα προς το Διοικητικό Συµβούλιο από το 1/3 των
µελών της Γ.Σ.. Αν το Διοικητικό Συµβούλιο αρνείται τη
σύγκληση, παρά το αίτηµα τουλάχιστον του 1/3 των µε-
λών, τα µέλη αυτά δικαιούνται να τη συγκαλέσουν. Κατά
τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7
του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/1986.

9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκει-
νται στον παρόντα νόµο, στο ν. 1667/1986 ή στο κατα-
στατικό είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννοµα
αποτελέσµατα.

10. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) απαρτίζεται από
τον Πρόεδρο ή το νόµιµο εκπρόσωπό της και δύο τουλά-
χιστον µέλη. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθµός
των µελών της είναι περιττός αριθµός. Τα µέλη του Δ.Σ.
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του µέ-
λους Δ.Σ. είναι άµισθη.

11. Η διάρκεια της θητείας των µελών του Δ.Σ. ορίζε-
ται από το καταστατικό. Οι αποφάσεις λαµβάνονται πά-
ντα µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της ΔΕ.

12. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία
(1) τουλάχιστον φορά κάθε τρεις (3) µήνες ή συχνότερα
αν το ζητήσει το 1/3 των µελών του. Η σύγκλησή του γί-
νεται από τον Πρόεδρο. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά
την υποβολή σχετικού αιτήµατος, η σύγκληση διενεργεί-
ται από οποιοδήποτε µέλος της Διοικούσας Επιτροπής.

13. Οι αποφάσεις των οργάνων προσβάλλονται από το
1/3 των µελών τους εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµε-
ρών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει
η Ένωση, κατά την τακτική διαδικασία.

Άρθρο 10
Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας

1. Συνιστάται Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Ταµείο Κοι-
νωνικής Οικονοµίας». Το Ταµείο τελεί υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εδρεύει στην Αθήνα. 
2. Σκοπός του Ταµείου είναι η χρηµατοδότηση προ-

γραµµάτων και δράσεων για την ενίσχυση των Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, όπως αυτοί ο-
ρίζονται στο παρόντα νόµο. 

3. Οι πόροι του Ταµείου προέρχονται από τον προϋπο-
λογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων (εθνικό ή/και συγχρηµα-
τοδοτούµενο σκέλος), καθώς και από άλλες πηγές χρη-
µατοδότησης.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονο-
µικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορί-
ζονται οι λεπτοµέρειες για την κατάρτιση Οργανισµού
και Κανονισµού Λειτουργίας του Ταµείου.

5. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ίδρυσης και
λειτουργίας του φορέα της παραγράφου 1, δηµιουργεί-
ται λογαριασµός «Ταµείο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονοµίας» υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραµµατείας
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και Οικονο-
µίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι λεπτοµέ-
ρειες διαχείρισης του ως άνω Λογαριασµού, κατ' εφαρ-
µογή των εδαφίων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 11
Έλεγχος των Φορέων Κοινωνικής 

και Αλληλέγγυας Οικονοµίας και κυρώσεις

1. Αρµόδιο για την άσκηση ελέγχου στους Φορείς Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας είναι το Τµήµα Πα-
ρακολούθησης και Ελέγχων Φορέων Κοινωνικής και Αλ-
ληλέγγυας Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα-
θώς και οι υπηρεσίες των Περιφερειών που είναι αρµό-
διες για τα θέµατα Απασχόλησης-Εµπορίου – Τουρι-
σµού. Τα ανωτέρω ελεγκτικά όργανα µπορεί: α) να κα-
λούν τους εκπροσώπους των Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας να παρέχουν έγγραφα και
πληροφορίες, β) να έχουν πρόσβαση, κατά τον έλεγχο,
σε έγγραφα και άλλα στοιχεία που τηρούνται σε οποια-
δήποτε µορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική, µαγνητική ή άλ-
λη), στην εγκατάσταση των φορέων, εκτός αν αυτά εµπί-
πτουν κατά προφανή τρόπο σε επαγγελµατικό ή άλλο α-
πόρρητο ή συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα
και να προβαίνουν σε κατασχέσεις εγγράφων, συµπερι-
λαµβανοµένων και των ηλεκτρονικών µέσων αποθήκευ-
σης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον έλεγχο των πα-
ραβάσεων, γ) να ενεργούν έρευνες στους χώρους των
φορέων. 

2. Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή εί-
ναι αρµόδια για την αποστολή αναλυτικού δελτίου κατα-
γεγραµµένων καταγγελιών σχετικών µε παραβιάσεις
των διατάξεων του ν. 2251/1994 (Α΄191) από τους Φο-
ρείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας προς την
αρµόδια Υπηρεσία της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, καθώς και προς υπηρεσίες
των Περιφερειών της προηγούµενης παραγράφου. Οι α-
νωτέρω αρµόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται µέσα σε εύ-
λογο χρονικό διάστηµα να κινούν τις διαδικασίες ελέγ-
χου και κυρώσεων του παρόντος άρθρου, ενηµερώνο-
ντας σχετικά την αρµόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραµµα-
τείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

3. Αν κατά τη διενέργεια ελέγχου από το Τµήµα Παρα-
κολούθησης και Ελέγχων Φορέων Κοινωνικής και Αλλη-
λέγγυας Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαπιστω-
θεί ότι ένας Φορέας παραβαίνει τις ρυθµίσεις του παρό-
ντος νόµου, τότε επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιµο.

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι νοµικά ή φυσι-
κά πρόσωπα µε την ιδιότητα του µέλους Φορέα Κοινωνι-
κής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας χρησιµοποιούν τις
ρυθµίσεις του παρόντος νόµου µε σκοπό να αποκοµί-
σουν για λογαριασµό των ιδίων ή για λογαριασµό άλλων
παράνοµο περιουσιακό όφελος, πέραν της επιβολής
προστίµου σε βάρος τους, ο Φορέας Κοινωνικής και Αλ-
ληλέγγυας Οικονοµίας στον οποίο αυτά µετέχουν δια-
γράφεται από το Μητρώο µε απόφαση του Τµήµατος Πα-
ρακολούθησης και Ελέγχων Φορέων Κοινωνικής και Αλ-
ληλέγγυας Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η α-
πόφαση περί διαγραφής του Φορέα Κοινωνικής και Αλ-
ληλέγγυας Οικονοµίας από το Μητρώο κοινοποιείται
στην αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και στα α-
σφαλιστικά ταµεία. Τα παραπάνω µέλη για διάστηµα
τριών (3) ετών δεν έχουν δικαίωµα να είναι µέλη οποιου-
δήποτε Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
ή εφόσον πρόκειται για νοµικά πρόσωπα, να είναι τα ίδια
Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται
τα ποσά των προστίµων της παραγράφου 3, τα κριτήρια
επιµέτρησης του ύψους του προστίµου της παραγράφου
4 λαµβανοµένου υπόψη του ύψους του παράνοµου περι-
ουσιακού οφέλους και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Σε κάθε
περίπτωση το επιβληθέν πρόστιµο δε µπορεί να είναι µι-
κρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ και µεγαλύτερο των
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 

6. Τα ποσά των προστίµων που επιβάλλονται αποδίδο-
νται στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας.

7. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων είναι
ανεξάρτητη από κάθε άλλη αστική, ποινική ή πειθαρχική
κύρωση που προβλέπεται σε βάρος των διοικούντων µε-
λών Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας α-
πό την κείµενη νοµοθεσία.

8. Οι αδρανείς Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονοµίας διαγράφονται από το Μητρώο. Ως αδράνεια
νοείται η έλλειψη οικονοµικής δραστηριότητας του Φο-
ρέα για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δύο (2) ετών.

9. Αν Κοιν.Σ.Επ. ή Συνεταιρισµός Εργαζοµένων δια-
γραφούν από το Μητρώο για οποιονδήποτε λόγο, οφεί-
λουν εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση σε
αυτούς της πράξης διαγραφής, να ενεργήσουν τη νόµιµη
µετατροπή τους σε µορφή επιχείρησης που τα µέλη επι-
θυµούν και να καταχωρήσουν τη µετατροπή αυτή ή να
προβούν σε διακοπή εργασιών στην αρµόδια ΔΟΥ. Οι α-
νωτέρω ενέργειες πρέπει να γνωστοποιούνται στο Μη-
τρώο.

Άρθρο 12
Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική 

και Αλληλέγγυα Οικονοµία

1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Εθνική Επιτρο-
πή για την Κοινωνική Οικονοµία. Η Επιτροπή συγκροτεί-
ται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-
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σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιου για
την κοινωνική οικονοµία και αποτελείται από τον Υπουρ-
γό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, ως Πρόεδρο, τον πρόεδρο Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, από έ-
ναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος
(Κ.Ε.ΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
(Εν.Π.Ε.), έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας
Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µε.Α.), έναν εκπρόσωπο της
Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.),
τον Πρόεδρο της Συνόδου Πρυτάνεων, ένα µέλος της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισµών
Περιορισµένης Ευθύνης (Π.Ο.ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.), έναν εκπρό-
σωπο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
(Ε.Κ.Ε.), τον Πρόεδρο της Συνόδου Πρυτάνεων Ανωτά-
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Τ.Ε.Ι.)
και από έναν εκπρόσωπο κάθε Ένωσης Φορέων Κοινωνι-
κής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. Στην Εθνική Επιτροπή
µπορεί να συµµετέχουν, αναλόγως του θέµατος και εφό-
σον κρίνεται αναγκαίο από την Επιτροπή, και εκπρόσω-
ποι άλλων κατά περίπτωση Υπουργείων ή εκπρόσωποι
άλλων φορέων του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα ή επι-
στηµονικών ιδρυµάτων και οργανισµών, εκπρόσωποι
συνδέσµων ή ενώσεων ή επιµελητηρίων που ορίζονται
µε απόφαση του οικείου Συνδέσµου ή Επιµελητηρίου,
καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων συλλόγων κατανα-
λωτών.

2. Οι Φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή υπο-
χρεούνται να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους µέσα
σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική έγγρα-
φη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν δεν υποδει-
χθούν µέσα στην προθεσµία αυτή, η Επιτροπή συγκρο-
τείται και συνεδριάζει νοµίµως µε τα λοιπά µέλη µέχρι
την υπόδειξη και το διορισµό εκπροσώπων. Στην Επιτρο-
πή µπορεί να παρίστανται και να εκφράζουν τις απόψεις
τους, εφόσον συζητούνται θέµατα της αρµοδιότητάς
τους, Γενικοί Γραµµατείς άλλων Υπουργείων και των Πε-
ριφερειών της χώρας. 

3. Αρµοδιότητα της Επιτροπής είναι η προώθηση του
κοινωνικού διαλόγου για τη διαµόρφωση πολιτικών ανά-
πτυξης των δραστηριοτήτων Κοινωνικής και Αλληλέγ-
γυας Οικονοµίας και η γνωµοδότηση για την αναθεώρη-
ση, την εξειδίκευση και την εφαρµογή της Εθνικού Σχε-
δίου Δράσης για την Κοινωνική Οικονοµία. 

Άρθρο 13
Συντονιστική Επιτροπή για την Κοινωνική 

και Αλληλέγγυα Οικονοµία

1. Συνιστάται Συντονιστική Επιτροπή για την Κοινωνι-
κή και Αλληλέγγυα Οικονοµία, η οποία αποτελείται από:
αα) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε
τον αναπληρωτή του.
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµίας,

Ανάπτυξης και Τουρισµού, µε τον αναπληρωτή του.
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε τον αναπληρωτή
του.
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών,

µε τον αναπληρωτή του.
εε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Α-

νάπτυξης και Τροφίµων, µε τον αναπληρωτή του.

στστ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, µε τον αναπληρω-
τή του.
ζζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας, µε τον αναπληρωτή του.
ηη) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, µε

τον αναπληρωτή του.
θθ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε τον ανα-
πληρωτή του.

2. Πρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής ορίζεται ο
Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, µε απόφαση του οποίου συγκροτεί-
ται η Επιτροπή. 

3. Στη Συντονιστική Επιτροπή µπορεί να συµµετέχουν,
αναλόγως του θέµατος και εφόσον κρίνεται από την Επι-
τροπή αναγκαίο, και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση
Υπουργείων ή εκπρόσωποι άλλων φορέων.
Η Συντονιστική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιό-

τητες: α) Τη γνωµοδότηση για θέµατα που αφορούν
στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική και Αλληλέγ-
γυα Οικονοµία, η οποία εκπονείται και εφαρµόζεται από
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης. β) Την αξιολόγηση, παρακολού-
θηση της εφαρµογής και επικαιροποίηση της Εθνικής
Στρατηγικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονο-
µία. γ) Την εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
τους συναρµόδιους Υπουργούς, για την εκπόνηση µελε-
τών και προγραµµάτων σχετικά µε την προώθηση της ε-
φαρµογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 14
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

1. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.
Επ.) είναι οι αστικοί συνεταιρισµοί του ν. 1667/1986, που
έχουν ως καταστατικό σκοπό τη συλλογική και την κοι-
νωνική ωφέλεια, όπως ορίζονται στις παραγράφους 3
και 4 του άρθρου 2 και διαθέτουν εκ του νόµου εµπορική
ιδιότητα. 

2. Ανάλογα µε τον ειδικότερο σκοπό τους, οι
Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, οι οποίες διακρίνονται σε δύο

υποκατηγορίες:
αα) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Οµάδων, οι οποίες

επιδιώκουν την ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική
ζωή, των ατόµων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνι-
κές Οµάδες. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των µελών
και των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν
υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. Η συµµετοχή σε
αυτές των φυσικών προσώπων που ανήκουν στις Eυάλω-
τες Οµάδες Πληθυσµού και προσµετρώνται στο παραπά-
νω ποσοστό πρέπει να διενεργείται για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα, το οποίο προσδιορίζεται στο κατα-
στατικό της Κοιν.Σ.Επ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο στα-
µατήσει να πληρούται το ανωτέρω ποσοστό, ο Φορέας
πρέπει εντός τριών (3) µηνών να προβεί στις απαραίτη-
τες εγγραφές µελών ή προσλήψεις εργαζοµένων. Άλ-
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λως µετατρέπεται σε Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνι-
κής Ωφέλειας.
αβ) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Οµάδων, οι οποίες επι-

διώκουν την ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή
των ατόµων που ανήκουν στις Ειδικές Οµάδες Πληθυ-
σµού. Ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστον των µελών και των
εργαζοµένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρε-
ωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. Η συµµετοχή σε αυτές
των φυσικών προσώπων που ανήκουν στις Ειδικές Οµά-
δες Πληθυσµού και προσµετρώνται στο παραπάνω πο-
σοστό πρέπει να διενεργείται για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα, το οποίο προσδιορίζεται στο καταστατικό της
Κοιν.Σ.Επ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο σταµατήσει να
πληρούται το ανωτέρω ποσοστό, ο Φορέας πρέπει εντός
τριών (3) µηνών να προβεί στις απαραίτητες εγγραφές
µελών ή προσλήψεις εργαζοµένων.
αγ) Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύ-

νης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999, θεω-
ρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχει-
ρήσεις Ένταξης.
β) Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι

οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες «βιώσιµης ανά-
πτυξης», ή και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού
ενδιαφέροντος». 

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον
πληρούνται οι προβλεπόµενες στον παρόντα νόµο προϋ-
ποθέσεις, µία Κοιν.Σ.Επ. µπορεί να τροποποιήσει το κα-
ταστατικό της µε σκοπό να ενταχθεί σε άλλη κατηγορία
Κοιν.Σ.Επ.. Η τροποποίηση αφορά µόνο στην κατηγορία
Κοιν.Σ.Επ. και τα λοιπά στοιχεία εγγραφής και λειτουρ-
γίας της διατηρούνται.

4. Η συµµετοχή νοµικών προσώπων στην Κοιν.Σ.Επ.
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των µελών
της. 

5. Δεν επιτρέπεται η συµµετοχή σε αυτήν των Οργανι-
σµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται
σε Ο.Τ.Α.. Κατ’ εξαίρεση, στις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, όπως
αυτές ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 4, µπορούν να είναι µέλη νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
κατόπιν έγκρισης του δηµόσιου φορέα που τα εποπτεύ-
ει.

6. Μέλος µίας Κοιν.Σ.Επ. δεν µπορεί να είναι µέλος και
άλλης Κοιν.Σ.Επ. µε ίδια δραστηριότητα. 

7. H συµµετοχή ενός φυσικού προσώπου µόνο µε την
ιδιότητα του µέλους σε Κοιν.Σ.Επ. δεν του προσδίδει ε-
µπορική ιδιότητα και δεν δηµιουργεί ατοµικές ασφαλι-
στικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. 

8. Το ποσοστό των ακαθαρίστων εσόδων από τις δρα-
στηριότητες της Κοιν.Σ.Επ. που προέρχεται από
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το
65% των συνολικών εσόδων της επιχείρησης, υπολογι-
ζόµενου σε τριετή βάση. Από την πρόβλεψη του προη-
γούµενου εδαφίου, εξαιρούνται οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2. 

Άρθρο 15
Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

1. Η σύσταση Κοιν.Σ.Επ. και η υπαγωγή της στις διατά-
ξεις του νόµου αυτού συντελείται µε την εγγραφή της
στο Μητρώο, οπότε αποκτά νοµική προσωπικότητα και ε-
µπορική ιδιότητα. Η αίτηση, το Καταστατικό και τα λοιπά

απαιτούµενα έγγραφα κατατίθενται προς έγκριση στο
Τµήµα Μητρώου.

2. Για τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνι-
κής Ωφέλειας απαιτείται η συµµετοχή σε αυτήν και η υ-
πογραφή του καταστατικού της από τουλάχιστον πέντε
(5)  πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, και από τουλάχιστον ε-
πτά (7), αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης.

3. Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να εξειδικεύει
τη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 3 και να
περιέχει:
α) Την επωνυµία, την έδρα και το σκοπό της

Κοιν.Σ.Επ.. Ως έδρα ορίζεται ο δήµος, στην περιφέρεια
του οποίου έχει την έδρα του ο φορέας. Η επωνυµία της
Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται από το σκοπό της και το είδος της
Κοιν.Σ.Επ.. Ονόµατα µελών ή τρίτων δεν περιλαµβάνο-
νται στην επωνυµία της Κοιν.Σ.Επ..
β) Για τα φυσικά πρόσωπα: τα ονοµατεπώνυµα, τις διευ-

θύνσεις κατοικίας, τους Α.Φ.Μ. των ιδρυτικών µελών και α-
ντίστοιχα για τα νοµικά πρόσωπα: την επωνυµία, την έδρα,
τον Α.Φ.Μ. και τον αριθµό Γ.Ε.Μ.Η..
γ) Τους όρους εξόδου και εισόδου των µελών και τους

λόγους αποβολής ενός µέλους. 
δ) Την έκταση της ευθύνης των µελών, όπως ορίζεται

στην παράγραφο 5 του άρθρου 16.
ε) Το ύψος της συνεταιριστικής µερίδας.

στ) Τον ορισµό της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής
που θα µεριµνήσει για την έγκρισή του και τη σύγκληση
της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργά-
νων διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ..
Κατά τα λοιπά, το καταστατικό µπορεί να παραπέµπει

στις διατάξεις των οικείων νόµων.
4. Προβολή ακυρότητας σχετικά µε τη σύσταση

Κοιν.Σ.Επ. επιτρέπεται από οποιονδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον µε αγωγή που ασκείται µέσα σε αποσβεστική
προθεσµία δύο (2) µηνών από τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ..

Άρθρο 16
Λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ.

1. Η Κοιν.Σ.Επ. καταχωρεί στο Μητρώο κάθε µεταβολή
του καταστατικού της, λοιπών στοιχείων της αλλά και τον
ετήσιο προγραµµατισµό, τον ετήσιο απολογισµό και τον ε-
τήσιο ισολογισµό ή Οικονοµική Κατάσταση Αποτελεσµά-
των, εγκεκριµένους από τη Γενική Συνέλευση των µελών
της. 

2. Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε συνεταιρι-
στικές µερίδες. Ο αριθµός των µερίδων και η ονοµαστική
τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε µερίδα, καθορίζονται
στο καταστατικό της επιχείρησης. Κάθε µέλος της
Κοιν.Σ.Επ. διαθέτει από µία υποχρεωτική συνεταιριστική
µερίδα,  το ύψος της οποίας δεν µπορεί να είναι κατώτερο
των εκατό (100) ευρώ.

3. Τα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. διαθέτουν από µία υποχρεω-
τική συνεταιριστική µερίδα, ως ελάχιστη συµµετοχή στο
κεφάλαιο της επιχείρησης και είναι ίση για όλα τα µέλη.
Στο καταστατικό µπορεί να προβλέπεται η απόκτηση µέ-
χρι πέντε (5) προαιρετικών µερίδων χωρίς δικαίωµα ψή-
φου.

4. Η απόκτηση υποχρεωτικών συνεταιριστικών µερί-
δων πραγµατοποιείται µε καταβολή µετρητών, ενώ η α-
πόκτηση προαιρετικών µερίδων µπορεί να πραγµατοποι-
είται µε καταβολή µετρητών, καθώς και µε την εισφορά
κινητής ή και ακίνητης περιουσίας, εφόσον αυτό προβλέ-
πεται ρητά στο καταστατικό.
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5. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο η
Κοιν.Σ.Επ. µε την περιουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώ-
σεις προς το Δηµόσιο ο διαχειριστής ή ο πρόεδρος της
διοικούσας επιτροπής της ευθύνεται αλληλεγγύως και
εις ολοκλήρον µε την Κοιν.Σ.Επ. για τις οφειλές της
προς το Δηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του
ν. 4321/2015 (Α΄ 32), το άρθρο 115 του ν. 2238/1994
(Α΄151) και το άρθρο 4 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) και δια-
τηρεί δικαίωµα αναγωγής κατά των λοιπών µελών της
Κοιν.Σ.Επ.. Για τις οφειλές προς το Δηµόσιο διατηρεί δι-
καίωµα αναγωγής κατά των λοιπών µελών της
Κοιν.Σ.Επ., τα οποία για τις οφειλές του προηγούµενου
εδαφίου, ευθύνονται έναντί του απεριόριστα και εις ολό-
κληρον.

6. Εκτελεστικό διοικητικό όργανο της Κοιν.Σ.Επ. είναι
η Διοικούσα Επιτροπή που διέπεται από το άρθρο 7 του
ν. 1667/1986, µε την επιφύλαξη του παρόντος νόµου.

7. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις
συµβάσεις που συνάπτει µία Κοιν.Σ.Επ. αναγράφεται υ-
ποχρεωτικά ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου και ο Α-
ριθµός Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας
(Α.Γε.Μ.Κ.Ο.), οι οποίοι της αποδίδονται κατά τη σύστα-
σή της και όποιο άλλο στοιχείο προβλέπει η ισχύουσα
νοµοθεσία.

8. Κάθε Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούται να αναρτά δηµόσια σε
ηλεκτρονική σελίδα κάθε πρόσκληση σε συλλογικό όρ-
γανο, µε ελάχιστα δηµοσιευτέα στοιχεία, την ακριβή δι-
εύθυνση σύγκλησης, ηµεροµηνία, ώρα και τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης. 

Άρθρο 17
Σχέσεις µεταξύ µελών και της Κοιν.Σ.Επ.

1. Η σχέση µεταξύ των µελών της Κοιν.Σ.Επ., η διοίκη-
ση, η λειτουργία της και η λύση της διέπονται από το
ν. 1667/1986, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρό-
ντα νόµο. δεν εφαρµόζονται το άρθρο 1, οι παράγραφοι
2, 3, 7 και 8 του άρθρου 2, οι παράγραφοι 4 και 6 του άρ-
θρου 3, η παράγραφος 4 του άρθρου 4, η παράγραφος 2
του άρθρου 5, το άρθρο 8, το τελευταίο εδάφιο της πα-
ραγράφου 3 και οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 9, το
άρθρο 13 και το άρθρο 14 του ν. 1667/1986. 

2. Η είσοδος νέων µελών επιτρέπεται κατ’ εφαρµογή
των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 2 του
ν. 1667/1986 και συντελείται µε την εγγραφή τους ως
µέλη. Τα νέα µέλη αποκτούν µία υποχρεωτική συνεταιρι-
στική µερίδα, η ονοµαστική αξία της οποίας δε µπορεί να
είναι µικρότερη από αυτή που ορίζεται στον παρόντα νό-
µο και στο καταστατικό.

3. Η απώλεια της ιδιότητας του µέλους επέρχεται µε
την αποχώρηση, την αποβολή ή τη µεταβίβαση της συνε-
ταιριστικής του µερίδας και είναι καταχωριστέα στο Μη-
τρώο.

4. Τα µέλη έχουν δικαίωµα να αποχωρήσουν από την
Κοιν.Σ.Επ. µε δήλωση που υποβάλλεται εγγράφως σε
αυτή και ισχύει από την αρχή του επόµενου λογιστικού
έτους. Στο µέλος που αποχωρεί επιστρέφεται εντός
τριών (3) µηνών από την έγκριση του ισολογισµού ή της
οικονοµικής κατάστασης αποτελεσµάτων της χρήσης
µέσα στην οποία δηλώθηκε η αποχώρηση η αξία της συ-
νεταιριστικής του µερίδας, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί
κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης περί έγκρισης της
αποχώρησης. Αν η ανωτέρω αξία της συνεταιριστικής

µερίδας του αποχωρούντος υπερβαίνει την αξία του πο-
σού που καταβλήθηκε για την απόκτησή της, ως ανώτε-
ρο όριο επιστροφής ορίζεται το τριπλάσιο της αρχικής α-
ξίας της µερίδας. Με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η
σχέση της Κοιν.Σ.Επ. µε το µέλος, χωρίς αυτό να έχει α-
ξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηµατιστεί. Η απο-
χώρηση του µέλους ολοκληρώνεται µε τη λογιστική εκ-
καθάριση του επόµενου λογιστικού έτους. 

5. Η µεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής
µερίδας µέλους γίνεται µόνο σε νέο µέλος και εγκρίνε-
ται από το συλλογικό όργανο που προβλέπει το κατα-
στατικό και εν αµφιβολία από τη Διοικούσα Επιτροπή. Ε-
πιτρέπεται η µεταβίβαση των προαιρετικών συνεταιριστι-
κών µερίδων σε υφιστάµενα µέλη, εφόσον αυτό προβλέ-
πεται ρητά στο καταστατικό. 

6. Η αποβολή µέλους γίνεται µε απόφαση των 3/5 του
συνόλου των µελών της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον
συντρέχει ένας από τους λόγους αποβολής που ορίζο-
νται ρητώς στο καταστατικό. 

7. Η ιδιότητα του µέλους δεν κληροδοτείται και, αν µέ-
λος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει, η αξία της συνεταιρι-
στικής του µερίδας καταβάλλεται στον ειδικό ή καθολικό
διάδοχο. Αν µέλος νοµικό πρόσωπο τεθεί σε εκκαθάριση
λόγω λύσης ή πτώχευσής του, η αξία της συνεταιριστι-
κής του µερίδας καταβάλλεται σε αυτό. Αν ο αριθµός
των µελών µειώνεται κάτω των πέντε (5), τότε επιβάλλε-
ται η αναπλήρωσή τους, µε την είσοδο νέων µελών, άλ-
λως, η Κοιν.Σ.Επ. λύεται.

8. Τα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. µπορεί να είναι και εργαζό-
µενοί της µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Αµείβονται
για την παρεχόµενη εργασία και έχουν όλα τα δικαιώµα-
τα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική
και ασφαλιστική νοµοθεσία. Υπόχρεη προς απόδοση των
ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισµούς κοινω-
νικής ασφάλισης είναι η Κοιν.Σ.Επ..

9. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκο-
πού της Κοιν.Σ.Επ. από µέλη της, τα οποία δεν βρίσκο-
νται σε εργασιακή σχέση µε αυτήν, είναι µη αµειβόµενη
σύµβαση εντολής κατ’ άρθρο 713 επ. Α.Κ.. Η σύµβαση ε-
ντολής που συνάπτεται µεταξύ µελών και Κοιν.Σ.Επ. ο-
φείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει µε σαφήνεια
την παρεχόµενη υπηρεσία και σε καµία περίπτωση δε
µπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδοµαδιαίως. Με α-
πόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται οι ειδικό-
τεροι όροι υπό τους οποίους παρέχονται οι σχετικές υ-
πηρεσίες και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Για τους
Κοι.Σ.Π.Ε. εφαρµόζεται το άρθρο 12 του ν. 2716/1999
(Α΄ 270). 

Άρθρο 18
Σχέσεις Κοιν.Σ.Επ. µε εργαζόµενους µη µέλη

Ο αριθµός των εργαζοµένων µη µελών δε µπορεί να υ-
περβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζο-
µένων της Κοιν.Σ.Επ.. Το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξά-
νεται µέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των ερ-
γαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. κατόπιν αιτιολογηµένης από-
φασης του Τµήµατος Μητρώου επί αιτήσεως της
Κοιν.Σ.Επ. για την αντιµετώπιση έκτακτων εποχικών α-
ναγκών για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει τους έξι (6) µήνες ανά ηµερολογιακό έτος.
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Άρθρο 19
Γενική Συνέλευση

1. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεω-
τικά τουλάχιστον µία (1) φορά κατ’ έτος και σε κάθε πε-
ρίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δή-
λωσης, µε σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής
ή του διαχειριστή που απευθύνεται προς τα µέλη, προ
τουλάχιστον τριών (3) ηµερών.

2. Η Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται εκτά-
κτως µε πρόσκληση που απευθύνεται προς τα µέλη του-
λάχιστον προ δύο (2) ηµερών, είτε µε απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής, είτε µε πρωτοβουλία του διαχειρι-
στή, είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε συγκεκρι-
µένο θέµα προς τη Διοικούσα Επιτροπή από το 1/3 των
µελών της Γ.Σ.. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύ-
γκληση αυτή, τα µέλη αυτά δικαιούνται να τη συγκαλέ-
σουν αυτοβούλως.

3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν πα-
ρευρίσκεται το 1/2 των µελών της. Επί µη απαρτίας, συ-
γκαλείται νέα Γενική Συνέλευση µέσα σε δύο (2) µέχρι ε-
πτά (7) ηµέρες, κατά την οποία απαιτείται η ίδια ως άνω
απαρτία. Οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων µελών της. Κατά τα λοιπά, ε-
φαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου
5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/1986.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλο-
νται από τα 2/5 των µελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθε-
σµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο
Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της
περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική
διαδικασία.

Άρθρο 20
Διοικούσα Επιτροπή

1. Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο και δύο (2) τουλάχιστον µέλη, εκ των οποίων έ-
νας φέρει την ιδιότητα του Γραµµατέα και ένας του Τα-
µία. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθµός των µελών
της πρέπει να είναι περιττός αριθµός. Τα µέλη της Δ.Ε.
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του µέ-
λους Διοικούσας Επιτροπής είναι άµισθη. Αν η Κοιν.Σ.Επ.
έχει µόνο πέντε (5) µέλη, αντί Διοικούσας Επιτροπής, τα
µέλη µπορεί να εκλέξουν διαχειριστή, ο οποίος αναλαµ-
βάνει όλες τις αρµοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής.

2. Η διάρκεια της θητείας των µελών ορίζεται από το
καταστατικό. Η θητεία παρατείνεται µέχρι τη λήξη της
προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 9, εντός της
οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη γενική συ-
νέλευση των µελών, εφαρµοζόµενων αναλόγως των πα-
ραγράφων 7, 8, 9 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄
37).

3. Η Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το
1/2 των µελών της και οι αποφάσεις της λαµβάνονται
πάντα µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών
της Δ.Ε.. Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων µελών,
υπερτερεί η ψήφος του προέδρου της.

4. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά µία (1)
τουλάχιστον φορά κάθε τρεις (3) µήνες ή συχνότερα αν
το ζητήσει το 1/3 των µελών της, αλλά όχι λιγότερα από
δύο (2) άτοµα. Η σύγκλησή της γίνεται από τον Πρόεδρό
της κατά τα οριζόµενα στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ..
Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την υποβολή σχετικού αι-

τήµατος, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε µέ-
λος της Διοικούσας Επιτροπής.

5. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής προσβάλ-
λονται από τα 2/5 των µελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προ-
θεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους
στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τα-
κτική διαδικασία.

6. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 7
του ν. 1667/1986.

Άρθρο 21
Αποθεµατικά - Διανοµή κερδών

1. Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέµονται στα µέλη,
εκτός αν αυτά είναι εργαζόµενοι, οπότε εφαρµόζεται η
παράγραφος 2.

2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής: 
α. κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό τακτικού απο-

θεµατικού, 
β. κατά ποσοστό 35% διανέµονται στους εργαζοµέ-

νους της επιχείρησης, εκτός αν τα 2/3 των µελών της Γε-
νικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογηµέ-
να τη διάθεση µέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε
δραστηριότητες του στοιχείου γ΄, 
γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέ-

σεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παρα-
γωγικής του δραστηριότητας.

Άρθρο 22
Λύση και εκκαθάριση

1. Η Κοιν.Σ.Επ. λύεται στις εξής περιπτώσεις:
α. αν τα µέλη µειωθούν κάτω του ελάχιστου ορίου της

παραγράφου 2 του άρθρου 15,
β. σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 του ν. 1667/1986,
γ. κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατά τα

προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 15.
2. Τη µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της Κοιν.Σ.Επ. ακο-

λουθεί η θέση της σε εκκαθάριση, στοιχεία τα οποία κα-
ταχωρίζονται στο Μητρώο. 

3. Η Κοιν.Σ.Επ. λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται
και µετά τη λύση της, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάρι-
ση. Τα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. καθίστανται συνεκκαθαριστές
µετά τη θέση της Κοιν.Σ.Επ. σε εκκαθάριση, εφόσον το
καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. H Γενική Συνέλευ-
ση µπορεί να διορίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά
πρόσωπα ως εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές δεν αµείβο-
νται για τις υπηρεσίες εκκαθάρισης. Κατά την εκκαθάρι-
ση διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις, και ιδίως
εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία
και εξοφλούνται τα χρέη. Αν αποµένει µόνο παθητικό, οι
εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρι-
σης. Αν αποµένει ενεργητικό, τα µέλη λαµβάνουν την ο-
νοµαστική αξία των συνεταιριστικών τους µερίδων, ακέ-
ραιη ή αναλογικά εφόσον το ποσό που αποµένει δεν ε-
παρκεί. Αν αποµένει αδιάθετο ενεργητικό, αυτό περιέρ-
χεται στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας.

4. Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι
αποφάσεις αυτών λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψη-
φία. 

5. Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται α-
πό οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, εντός προθε-
σµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο
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Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της
περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική
διαδικασία.

6. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο
Μητρώο και το Τµήµα Μητρώου ενηµερώνει για την ορι-
στική διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. κάθε µητρώο στο οποίο έ-
χει πρόσβαση και υποχρέωση ενηµέρωσης.

7. Αν η Κοιν.Σ.Επ. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθεί-
ται η πτωχευτική διαδικασία.

Άρθρο 23
Αναβίωση της Κοιν.Σ.Επ.

1. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς
της ή λόγω πτώχευσης, η οποία όµως ανακλήθηκε ή πε-
ρατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή η αναβίωσή της
µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέ-
σεις του παρόντος, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο.
Σε περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι η Κοιν.Σ.Επ. δεν
λύθηκε ποτέ. 

2. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε επειδή τα µέλη της µειώθη-
καν κάτω του ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή,
αν µέσα σε τρεις (3) µήνες συµπληρωθεί ο απαιτούµενος
ελάχιστος αριθµός µελών κατόπιν έγκρισης εισόδου νέ-
ων µελών από τη γενική συνέλευση. 

3. Η απόφαση της αναβίωσης λαµβάνεται από τα 3/5
του συνόλου των µελών της Κοιν.Σ.Επ. και καταχωρίζε-
ται στο Μητρώο.

4. Η αναβίωση δεν είναι δυνατή µετά την έναρξη δια-
νοµής του αποµένοντος ενεργητικού στα µέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 24
Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων

1. Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων είναι οι Αστικοί Συνε-
ταιρισµοί του ν.1667/1986 που έχουν ως καταστατικό
σκοπό τη «συλλογική ωφέλεια», όπως ορίζεται στον πα-
ρόντα νόµο και διαθέτουν εκ του νόµου εµπορική ιδιότη-
τα. Μέλη τους είναι αποκλειστικά και µόνο φυσικά πρό-
σωπα, τα οποία επιθυµούν να βιοποριστούν, παράγοντας
από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους.

2. Μέλος ενός Συνεταιρισµού Εργαζοµένων δεν µπο-
ρεί να είναι µέλος άλλου Συνεταιρισµού Εργαζοµένων.

Άρθρο 25
Σύσταση Συνεταιρισµού Εργαζοµένων

1. Η σύσταση Συνεταιρισµού Εργαζοµένων και η υπα-
γωγή του στις διατάξεις του παρόντος νόµου συντελεί-
ται µε την εγγραφή του στο Μητρώο, οπότε αποκτά νο-
µική προσωπικότητα και εµπορική ιδιότητα. Η αίτηση, το
καταστατικό και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα κατατί-
θενται προς έγκριση στο Τµήµα Μητρώου.

2. Για τη σύσταση Συνεταιρισµού Εργαζοµένων απαι-
τείται η συµµετοχή σε αυτήν και η υπογραφή του κατα-
στατικού της από τουλάχιστον τρία φυσικά πρόσωπα.

3. Το καταστατικό πρέπει να εξειδικεύει τη συνδροµή
των προϋποθέσεων του άρθρου 3 και να περιέχει:
α) Την επωνυµία, την έδρα και το σκοπό του Συνεταιρι-

σµού Εργαζοµένων. Ως έδρα ορίζεται ο δήµος, στην πε-
ριφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο φορέας. Η επω-

νυµία του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων ορίζεται από το
σκοπό του και την έκταση της ευθύνης των µελών του.
Ονόµατα µελών ή τρίτων δεν περιλαµβάνονται στην ε-
πωνυµία, 
β) τα ονοµατεπώνυµα, τις διευθύνσεις κατοικίας, τους

Α.Φ.Μ. των ιδρυτικών µελών, 
γ) τους όρους εισόδου και εξόδου των µελών και τους

λόγους αποβολής των µελών, 
δ) το ύψος της συνεταιριστικής µερίδας,
ε) τον ορισµό του προσωρινού Διοικητικού Συµβουλίου

που θα µεριµνήσει για την έγκρισή του και τη σύγκληση
της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργά-
νων διοίκησης του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων.
Για λοιπά στοιχεία, το καταστατικό µπορεί να παραπέ-

µπει στις διατάξεις των οικείων νόµων.

Άρθρο 26
Λειτουργία Συνεταιρισµού Εργαζοµένων

1. Ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων καταχωρεί στο Μη-
τρώο κάθε µεταβολή του καταστατικού του, λοιπών στοι-
χείων του αλλά και τον ετήσιο προγραµµατισµό, τον ετή-
σιο απολογισµό και ισολογισµό ή οικονοµική κατάσταση
αποτελεσµάτων, εγκεκριµένα από τη Γενική Συνέλευση
των µελών του.

2. Το κεφάλαιο του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων διαι-
ρείται σε συνεταιριστικές µερίδες. Ο αριθµός των µερί-
δων και η ονοµαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για
κάθε µερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό της επιχεί-
ρησης. Κάθε µέλος του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων
διαθέτει από µία υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα, το
ύψος της οποίας δεν µπορεί να είναι κατώτερο των εκα-
τό (100) ευρώ.

3. Στο καταστατικό µπορεί να προβλέπεται η απόκτηση
µέχρι τριών (3) προαιρετικών µερίδων χωρίς δικαίωµα
ψήφου.

4. Η απόκτηση υποχρεωτικών συνεταιριστικών µερί-
δων πραγµατοποιείται µε καταβολή µετρητών, ενώ η α-
πόκτηση προαιρετικών µερίδων µπορεί να πραγµατοποι-
είται µε καταβολή µετρητών και µε την εισφορά κινητής
ή και ακίνητης περιουσίας, εφόσον αυτό προβλέπεται
ρητά στο καταστατικό.

5. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο ο Συ-
νεταιρισµός Εργαζοµένων µε την περιουσία του. Ειδικά
για τις υποχρεώσεις προς το Δηµόσιο, ο Διαχειριστής ή
ο πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρι-
σµού Εργαζοµένων ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολό-
κληρον µε το Συνεταιρισµό Εργαζοµένων, σύµφωνα µε
το άρθρο 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), το άρθρο 115 του
ν. 2238/1994 (Α΄ 151) και το άρθρο 4 του ν. 2556/1997
(Α΄ 270) και διατηρεί δικαίωµα αναγωγής κατά των λοι-
πών µελών του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων, τα οποία
για τις οφειλές αυτές ευθύνονται έναντί του απεριόρι-
στα και εις ολόκληρον.

6.α. Το σύστηµα αµοιβών και οι όροι εργασίας των µε-
λών καθορίζονται από το καταστατικό ή από ειδικές ρυθ-
µίσεις εγκεκριµένες από τη Γενική Συνέλευση.
β. Ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, τα µέ-

λη του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων εγγράφονται και α-
σφαλίζονται στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Ε-
παγγελµατιών, διέπονται από τις ρυθµίσεις των παρα-
γράφων 1, 2, 3 και 9 του άρθρου 39 και της παρ. 2 του
άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), από την έναρξη ε-
φαρµογής αυτών. Το ασφαλισµένο κατά τα ανωτέρω µέ-
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λος του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων δεν υπόκειται σε
περαιτέρω ή άλλη παράλληλη ασφαλιστική υποχρέωση
που προκύπτει εξ άλλης ιδιότητάς ή ως επιτηδευµατίας
ατοµικής δραστηριότητας, και µόνη η ως άνω ασφαλιστι-
κή του κάλυψη, εκ της ιδιότητάς του ως µέλος του Συνε-
ταιρισµού Εργαζοµένων, το απαλλάσσει από κάθε άλλη
προηγούµενη ή επόµενη ταυτόχρονη ασφαλιστική υπο-
χρέωση, από την οποία να απορρέει ασφάλιση. Η δαπά-
νη για τις ασφαλιστικές εισφορές των µελών βαρύνει το
Συνεταιρισµό Εργαζοµένων και εκπίπτει φορολογικά α-
πό τα έσοδά του.
γ. Ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις

αµοιβές που λαµβάνουν τα µέλη, υπάγονται στις διατά-
ξεις του εδαφίου δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12, καθώς και
στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., οι δε αµοιβές τους εκπίπτουν
από τα ακαθάριστα έσοδα του Συνεταιρισµού.

7. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις
συµβάσεις που συνάπτει ένας Συνεταιρισµός Εργαζοµέ-
νων αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθµός Φορολογικού
Μητρώου και ο Αριθµός Γενικού Μητρώου Κοινωνικής
Οικονοµίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο.), οι οποίοι του αποδίδονται κα-
τά τη σύστασή του, και όποιο άλλο στοιχείο, κατά περί-
πτωση, προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία.

8. Κάθε Συνεταιρισµός Εργαζοµένων υποχρεούται να
αναρτά δηµόσια, σε ηλεκτρονική σελίδα, κάθε πρόσκλη-
ση σε συλλογικό όργανο, µε ελάχιστα δηµοσιευτέα στοι-
χεία, την ακριβή διεύθυνση σύγκλησης, ηµεροµηνία, ώρα
και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

Άρθρο 27
Σχέσεις µελών και του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων

1. Η ιδιότητα του µέλους αποκτάται µε την εγγραφή
του στο Συνεταιρισµό. Η είσοδος νέων µελών διενεργεί-
ται κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 4, 5, 6 του άρθρου 2
του ν. 1667/1986. Τα νέα µέλη αποκτούν µία υποχρεωτι-
κή συνεταιριστική µερίδα, η αξία της οποίας δεν µπορεί
να είναι µικρότερη από αυτή που ορίζεται στον παρόντα
νόµο και στο κατασταστικό.

2. Η απώλεια της ιδιότητας του µέλους επέρχεται µε
την αποχώρηση, τη µεταβίβαση της συνεταιριστικής του
µερίδας, την αποβολή ή το θάνατο και είναι καταχωρι-
στέα στο Τµήµα Μητρώου. 

3. Τα µέλη έχουν δικαίωµα να αποχωρήσουν από το
Συνεταιρισµό Εργαζοµένων µε δήλωση που υποβάλλε-
ται εγγράφως στον διαχειριστή ή στο Διοικητικό Συµβού-
λιο. Στο µέλος που αποχωρεί επιστρέφεται η παρούσα,
κατά την έγκριση της απόφασης αποχώρησης, αξία της
συνεταιριστικής του µερίδας εντός τριών µηνών από την
έγκριση του ισολογισµού ή της οικονοµικής κατάστασης
αποτελεσµάτων της χρήσης µέσα στην οποία δηλώθηκε
η αποχώρηση. Αν η ανωτέρω αξία της συνεταιριστικής
µερίδας του αποχωρούντος υπερβαίνει την αξία του πο-
σού που καταβλήθηκε για την απόκτηση της συνεταιρι-
στικής µερίδας, ως ανώτερο όριο επιστροφής ορίζεται
το τριπλάσιο της αρχικής αξίας της µερίδας. Με την επι-
στροφή εκκαθαρίζεται η σχέση του Συνεταιρισµού Εργα-
ζοµένων µε το µέλος, χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της
περιουσίας που έχει σχηµατιστεί. Η αποχώρηση του µέ-

λους ολοκληρώνεται µε τη λογιστική εκκαθάριση του ε-
πόµενου λογιστικού έτους.

4. Η µεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής
µερίδας µέλους γίνεται µόνο σε νέο µέλος και εγκρίνε-
ται από το συλλογικό όργανο που προβλέπει το κατα-
στατικό και εν αµφιβολία από το Διοικητικό Συµβούλιο.
Επιτρέπεται η µεταβίβαση των προαιρετικών συνεταιρι-
στικών µερίδων σε υφιστάµενα µέλη, εφόσον αυτό προ-
βλέπεται ρητά στο καταστατικό. 

5. Η αποβολή µέλους γίνεται µε απόφαση των 2/3 του
συνόλου των µελών της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον
συντρέχει ένας από τους λόγους αποβολής που ρητώς
προβλέπονται στο καταστατικό.

6. Η ιδιότητα του µέλους δεν κληροδοτείται, αν µέλος
φυσικό πρόσωπο αποβιώσει, η αξία της συνεταιριστικής
του µερίδας καταβάλλεται στον ειδικό ή καθολικό του
διάδοχο. Η ιδιότητα του µέλους είναι προσωποπαγής και
δεν κληροδοτείται. Αν µε το θάνατο του φυσικού προσώ-
που, ο αριθµός των µελών µειώνεται κάτω των τριών, τό-
τε επιβάλλεται η αντικατάστασή του µε την είσοδο νέου
µέλους, άλλως, ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων λύεται.

7. Η σχέση µεταξύ των µελών του Συνεταιρισµού Ερ-
γαζοµένων, η διοίκηση, η λειτουργία, καθώς και η λύση
του διέπονται από το ν. 1667/1986, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στον παρόντα νόµο. Δεν εφαρµόζονται το
άρθρο 1, οι παράγραφοι 2, 3, 7 και 8 του άρθρου 2, οι πα-
ράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 3, οι παράγραφοι 1 και 4
του άρθρου 4, η παρ. 2 του άρθρου 5, το άρθρο 8, το τε-
λευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 και η παράγραφος 4
του άρθρου 9, το άρθρο 13 και το άρθρο 14 του
ν. 1667/1986. 

Άρθρο 28
Σχέσεις Συνεταιρισµού Εργαζοµένων 

µε εργαζόµενους µη µέλη

1. Ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων µπορεί να προσλαµ-
βάνει εργαζόµενους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
χωρίς αυτοί να καθίστανται µέλη του. Υπόχρεος προς α-
πόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανι-
σµούς κοινωνικής ασφάλισης είναι ο Συνεταιρισµός Ερ-
γαζοµένων. 

2. Ο αριθµός των εργαζόµενων µη µελών δεν µπορεί
να υπερβαίνει σε ποσοστό το 25% του αριθµού των µε-
λών. Το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξάνεται µέχρι και το
50% του συνόλου των εργαζοµένων, κατόπιν αιτιολογη-
µένης απόφασης του τµήµατος Μητρώου επί αιτήσεως
του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων για αντιµετώπιση έκτα-
κτων εποχικών αναγκών, το οποίο σε κάθε περίπτωση
δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ανά ηµερο-
λογιακό έτος.

Άρθρο 29
Γενική Συνέλευση

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεω-
τικά τουλάχιστον µία (1) φορά κατ’ έτος και σε κάθε πε-
ρίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δή-
λωσης, µε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
ή του διαχειριστή που απευθύνεται προς τα µέλη, προ
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τουλάχιστον τριών (3) ηµερών.
2. Η Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται εκτά-

κτως µε πρόσκληση που απευθύνεται προς τα µέλη, του-
άχιστον προ δύο (2) ηµερών είτε µε απόφαση του Διοι-
κητικού Συµβουλίου είτε µε πρωτοβουλία του διαχειρι-
στή είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε συγκεκρι-
µένο θέµα προς το Διοικητικό Συµβούλιο από το 1/3 των
µελών της Γ.Σ.. Αν το Διοικητικό Συµβούλιο αρνείται τη
σύγκληση αυτή, τα µέλη αυτά δικαιούνται να τη συγκα-
λέσουν αυτοβούλως.

3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν πα-
ρευρίσκεται το 1/2 των µελών της. Επί µη απαρτίας, συ-
γκαλείται νέα Γενική Συνέλευση µέσα σε δύο (2) µέχρι ε-
πτά (7) ηµέρες, κατά την οποία απαιτείται η ίδια ως άνω
απαρτία. Οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε την απόλυτη
πλειοφηφία των παρόντων µελών της. Κατά τα λοιπά ε-
φαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου
5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/1986.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλο-
νται από το 1/3 των µελών του Συνεταιρισµού Εργαζοµέ-
νων, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κα-
ταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει ο Συνεταιρι-
σµός Εργαζοµένων, κατά την τακτική διαδικασία.

Άρθρο 30
Διοικητικό Συµβούλιο

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο και δύο τουλάχιστον µέλη, εκ των οποίων ένας
φέρει την ιδιότητα του Γραµµατέα και ένας του Ταµία. Σε
κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθµός των µελών του πρέ-
πει να είναι περιττός αριθµός. Τα µέλη του Δ.Σ. εκλέγο-
νται από τη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του µέλους Δι-
οικητικού Συµβουλίου είναι άµισθη. Αν ο Συνεταιρισµός
Εργαζοµένων έχει µόνο τρία µέλη, αντί Διοικητικού Συµ-
βουλίου, τα µέλη µπορεί να εκλέξουν διαχειριστή, ο οποί-
ος αναλαµβάνει όλες τις αρµοδιότητες του Διοικητικού
Συµβουλίου.

2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το
1/2 των µελών του και οι αποφάσεις του λαµβάνονται πά-
ντα µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του
Δ.Σ.. Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων µελών, υ-
περτερεί η ψήφος του Προέδρου του.

3. Η διάρκεια της θητείας των µελών ορίζεται από το
καταστατικό. Η θητεία παρατείνεται µέχρι τη λήξη της
προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 29, εντός της
οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη γενική συ-
νέλευση των µελών, εφαρµοζοµένων αναλόγως των πα-
ραγράφων 7, 8, 9 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄
37).

4. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά µία (1) τουλάχιστον φο-
ρά κάθε τρεις (3) µήνες ή συχνότερα αν το ζητήσει το 1/3
των µελών του, αλλά όχι λιγότερα από δύο (2) άτοµα. Η
σύγκλησή του γίνεται από τον Πρόεδρό του κατά τα ορι-
ζόµενα στο καταστατικό Συνεταιρισµού Εργαζοµένων. Αν
ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την υποβολή σχετικού αιτήµα-
τος, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε µέλος του
Δ.Σ..

5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. προσβάλλονται από το 1/3 των
µελών του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων, εντός προθε-

σµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο
Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της πε-
ριφέρειας που εδρεύει ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων, κα-
τά την τακτική διαδικασία.

6.  Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 7
του ν. 1667/1986.

Άρθρο 31
Αποθεµατικά - διανοµή κερδών

Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής: 
α. Κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό τακτικού απο-

θεµατικού, 
β. κατά ποσοστό 35% διανέµονται στους εργαζοµένους

της επιχείρησης, εκτός κι αν τα 2/3 των µελών της Γενικής
Συνέλευσης αποφασίσουν αιτιολογηµένα τη διάθεση µέ-
ρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του
στοιχείου γ΄, 
γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέσε-

ων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγι-
κής του δραστηριότητας.

Άρθρο 32
Λύση και εκκαθάριση

1. Ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων λύεται στις εξής περι-
πτώσεις:
α. αν τα µέλη µειωθούν κάτω του ελάχιστου ορίου της

παραγράφου 2 του άρθρου 25,
β. σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 του ν. 1667/1986,
γ. κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατά τα

προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 25.
2. Τη µε οποιονδήποτε τρόπο λύση του Συνεταιρισµού

Εργαζοµένων ακολουθεί η θέση του σε εκκαθάριση, στοι-
χεία τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο.

3. Ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων λογίζεται ότι εξακο-
λουθεί να υφίσταται και µετά τη λύση του, για όσο χρόνο
διαρκεί η εκκαθάριση. Τα µέλη του καθίστανται συνεκκα-
θαριστές µετά τη θέση του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων
σε εκκαθάριση, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφο-
ρετικά. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να διορίσει άλλο ή και
τρίτο φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ως εκκαθαριστές. Οι εκ-
καθαριστές δεν αµείβονται για τις υπηρεσίες εκκαθάρι-
σης. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς
υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστο-
ποιείται η περιουσία και εξοφλούνται τα χρέη. Αν αποµέ-
νει µόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην πε-
ράτωση της εκκαθάρισης. Αν αποµένει ενεργητικό, τα µέ-
λη λαµβάνουν την ονοµαστική αξία των συνεταιριστικών
τους µερίδων, ακέραιη ή αναλογικά, εφόσον το ποσό που
αποµένει δεν επαρκεί. Αν αποµένει αδιάθετο ενεργητικό,
αυτό περιέρχεται στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας.

4. Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι
αποφάσεις αυτών λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψη-
φία.

5. Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται α-
πό οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, εντός προθε-
σµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο
Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της πε-
ριφέρειας που εδρεύει ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων κα-
τά την τακτική διαδικασία.
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6. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο
Μητρώο και το τµήµα Μητρώου ενηµερώνει για την ορι-
στική διαγραφή του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων κάθε
µητρώο, στο οποίο έχει πρόσβαση και υποχρέωση ενηµέ-
ρωσης. 

7. Αν ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων κηρυχθεί σε πτώ-
χευση, ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία.

Άρθρο 33
Αναβίωση Συνεταιρισµού Εργαζοµένων

1. Αν ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων λύθηκε λόγω λήξης
της διάρκειάς του ή λόγω πτώχευσης, η οποία όµως ανα-
κλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή η α-
ναβίωσή του µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,  υπό τις
προϋποθέσεις του παρόντος, που καταχωρίζεται στο οι-
κείο Μητρώο. Σε περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι ο Συ-
νεταιρισµός Εργαζοµένων δεν λύθηκε ποτέ.

2. Αν ο Συνεταιρισµός των Εργαζοµένων λύθηκε επειδή
τα µέλη του µειώθηκαν κάτω του ελαχίστου ορίου, η ανα-
βίωση είναι δυνατή, αν µέσα σε τρεις (3) µήνες συµπληρω-
θεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός µελών, κατόπιν έ-
γκρισης εισόδου νέων µελών από τη Γενική Συνέλευση.

3. Η απόφαση της αναβίωσης λαµβάνεται από το 1/3 του
συνόλου των µελών του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων και
καταχωρίζεται στο Μητρώο.

4. Η αναβίωση δεν είναι δυνατή µετά την έναρξη διανο-
µής του αποµένοντος ενεργητικού στα µέλη. 

Άρθρο 34
Πόροι και οικονοµικά κίνητρα για τις Κοιν.Σ.Επ. 

και τους Συνεταιρισµούς Εργαζοµένων

1. Ως πόροι των Κοιν.Σ.Επ. και των Συνεταιρισµών Εργα-
ζοµένων νοούνται το κεφάλαιο της επιχείρησης, κάθε έσο-
δο από την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και από
την αξιοποίηση της περιουσίας τους, δωρεές τρίτων, επι-
χορηγήσεις από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων,
την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισµούς ή
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθµού, έσοδα α-
πό άλλα προγράµµατα, κεφάλαια από κληροδοτήµατα, δω-
ρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχεί-
ων. 

2. Εργαζόµενοι στους Συνεταιρισµούς Εργαζοµένων και
στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Οµάδες
Πληθυσµού και λαµβάνουν επίδοµα πρόνοιας ή επιδόµατα
επανένταξης ή οποιασδήποτε µορφής νοσήλιο ή παροχή ή
σύνταξη ως έµµεσα ασφαλισµένοι, συνεχίζουν να ει-
σπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα µε την αµοιβή
τους από την Κοιν.Σ.Επ. ή το Συνεταιρισµό Εργαζοµένων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35
Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καταρ-
γούνται τα άρθρα 1 µέχρι και 17 του ν. 4019/2011 (A΄ 16).

2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου οι υφιστά-
µενες Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού ή
Φροντίδας δύνανται να µετατραπούν σε Κοιν.Σ.Επ. Συλλο-
γικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ή σε Συνεταιρισµούς Εργα-
ζοµένων, ύστερα από απόφαση των Γενικών τους Συνε-

λεύσεων και τροποποίηση του καταστατικού τους, η οποία
αποστέλλεται στο Τµήµα Μητρώου εντός εξήντα (60) ηµε-
ρών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

3. Μέχρι τη σύσταση του Ταµείου Κοινωνικής Οικονο-
µίας που προβλέπεται στον παρόντα νόµο: α) µετά την πε-
ράτωση της εκκαθάρισης των επιχειρήσεων κοινωνικής οι-
κονοµίας, τυχόν αποµένον ενεργητικό περιέρχεται στα µέ-
λη κατά την ονοµαστική αξία των συνεταιριστικών τους
µερίδων, ακέραιη ή αναλογικά προς το εναποµείναν ποσό
και β) τα ποσά των προστίµων που επιβάλλονται σε φορείς
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, αποτελούν δηµό-
σιο έσοδο και εισπράττονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), όπως ισχύει.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 36
Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ειδική Γραµµατεία
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, υπαγόµενη α-
πευθείας στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέµατα Κοινω-
νικής Οικονοµίας.

2. Η Ειδική Γραµµατεία έχει ως κύριο έργο τη χάραξη, ε-
κτέλεση και εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής για την
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία µε αποτελεσµατικό-
τερο τρόπο, καθώς καθίσταται δυνατή η εκπόνηση και η
παρακολούθηση βραχυπρόθεσµων αλλά και µεσοµακρο-
πρόθεσµων πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονοµία. 
Αναλυτικότερα, καταρτίζει την Εθνική Στρατηγική για

την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία, παρακολουθεί
και συντονίζει τις σχετικές δράσεις για την εφαρµογή και
τη διασφάλιση της συνεκτικότητας της Εθνικής Στρατηγι-
κής. Μελετά και παράγει πολιτικές και επιβλέπει την εφαρ-
µογή τους, προς όφελος του πολίτη. Αναπτύσσει συνεργα-
σία στους θεµατικούς τοµείς µε αρµόδια Υπουργεία. Εξει-
δικεύει την Εθνική Στρατηγική ανά τοµέα, σε συνεργασία
µε τα αρµόδια Υπουργεία και φορείς, παρακολουθεί τις
διεθνείς εξελίξεις. 

Άρθρο 37
Ειδικός Γραµµατέας Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας

1. Συνιστάται µία (1) θέση µετακλητού Ειδικού Γραµµα-
τέα µε βαθµό Β΄ της κατηγορίας των ειδικών θέσεων (άρ-
θρο 28 του ν. 1558/1985, Α΄ 137). Ο Ειδικός Γραµµατέας
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας διορίζεται και
παύεται µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Ο Ειδικός Γραµµατέας προΐσταται των υπηρεσιακών
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µονάδων και του προσωπικού της Ειδικής Γραµµατείας
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, συντονίζει τη
λειτουργία τους και είναι υπεύθυνος της αποδοτικότη-
τάς τους. Προσυπογράφει όλα τα διοικητικά έγγραφα,
που προέρχονται από τις υπαγόµενες σε αυτόν υπηρε-
σιακές µονάδες και υπογράφονται από τον Υπουργό Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, αρµόδιο για θέµατα Κοινωνικής Οικονοµίας. 

Άρθρο 38
Διάρθρωση Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής 

και Αλληλέγγυας Οικονοµίας

1. Η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονοµίας διαρθρώνεται στις κάτωθι οργανικές µονά-
δες:
α. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα. 
β. Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο-

µίας, µε πέντε Τµήµατα:
Ι. Τµήµα Πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα

Οικονοµία.
ΙΙ. Τµήµα Ανάπτυξης Διακρατικών Συνεργασιών και Δι-

κτύωσης. 
ΙΙΙ. Τµήµα Έρευνας και Μελετών για την Κοινωνική και

Αλληλέγγυα Οικονοµία.
IV. Τµήµα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγ-

γυας Οικονοµίας.
V. Τµήµα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κοι-

νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.

Άρθρο 39
Αρµοδιότητες Οργανικών Μονάδων 
της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής 

και Αλληλέγγυας Οικονοµίας

1. Το Γραφείο του Ειδικού Γραµµατέα Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας παρέχει γραµµατειακή υπο-
στήριξη και κάθε αναγκαία στήριξη για την άσκηση των
καθηκόντων του Ειδικού Γραµµατέα (επιµέλεια αλληλο-
γραφίας, τήρηση πρωτοκόλλου κ.ά.). 

2. Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο-
µίας έχει επιχειρησιακό στόχο το σχεδιασµό, το συντονι-
σµό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτι-
κών που αφορούν στην Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα
και στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία, καθώς
και τις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση και στήρι-
ξη του θεσµού. Η Διεύθυνση συγκροτείται από πέντε
Τµήµατα µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
Ι. Το Τµήµα Πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγ-

γυα Οικονοµία έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες:
α) Τη χάραξη και την εποπτεία υλοποίησης της Εθνι-

κής Στρατηγικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οι-
κονοµία, ως προς το συντονισµό, την ανάλυση κόστους-
ωφέλειας, την προτεραιοποίηση, την ωρίµανση των σχε-
τικών δράσεων για την εφαρµογή και τη διασφάλιση της
συνεκτικότητάς της. 
β) Την εκπόνηση και συνεχή προσαρµογή του θεσµι-

κού – κανονιστικού πλαισίου σε θέµατα κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονοµίας.
γ) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµο-

γής των πολιτικών ανάπτυξης της κοινωνικής και αλλη-
λέγγυας οικονοµίας.
δ) Την επίλυση οριζόντιων θεµάτων διακυβέρνησης

στα ως άνω θέµατα, σε συνεργασία και κατόπιν κατάθε-
σης προτάσεων από και προς τα Υπουργεία και τους Φο-

ρείς του Δηµοσίου, καθώς επίσης και την κατάθεση προ-
τάσεων στους αρµόδιους Υπουργούς για τη βελτίωση
και κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, καθώς και την προώ-
θηση δράσεων απλούστευσης διαδικασιών.
ε) Το σχεδιασµό και υλοποίηση δράσεων προβολής

της κοινωνικής οικονοµίας σε εθνικό επίπεδο. 
στ) Το σχεδιασµό και την προώθηση εξειδικευµένων

εκπαιδευτικών προγραµµάτων προς τους Φορείς Κοινω-
νικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας και προς τη δηµόσια
διοίκηση. 
ΙΙ. Το Τµήµα Ανάπτυξης Διακρατικών Συνεργασιών και

Δικτύωσης έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες:
α) Την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών

εξελίξεων που αφορούν την κοινωνική οικονοµία, συντο-
νίζει τους κατά περίπτωση εµπλεκόµενους φορείς, προς
το σκοπό της διαµόρφωσης των εθνικών θέσεων σε σχέ-
ση µε το Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινωνική Οικονοµία
και προς το σκοπό της υλοποίησης της στρατηγικής αυ-
τής σε εθνικό επίπεδο. 
β) Τη συµµετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανι-

σµούς που έχουν σχέση µε τα αντικείµενα της αρµοδιό-
τητάς του.
γ) Τη συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς και όργανα

ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρα-
τών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση προ-
γραµµάτων - στρατηγικών σχεδίων για την κοινωνική οι-
κονοµία.
δ) Τη συγκέντρωση καλών πρακτικών καινοτόµων έρ-

γων και δράσεων διεθνώς, τα οποία επικοινωνεί σε αρ-
µόδια Υπουργεία και Φορείς του Δηµοσίου, καθώς και σε
Φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. 
ε) Το σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων προβο-

λής της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας στην
Ε.Ε. και διεθνώς. 
στ) Τη διασύνδεση µε φορείς κοινωνικής και αλληλέγ-

γυας οικονοµίας του εξωτερικού µε σκοπό την εκπόνηση
πολιτικών και παραγωγή εργαλείων για την υποστήριξη
και την ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών µεταξύ φο-
ρέων κοινωνικής οικονοµίας.
ζ) Το σχεδιασµό και προώθηση δράσεων για την ανά-

πτυξη δικτυώσεων των Φορέων Κοινωνικής και Αλλη-
λέγγυας Οικονοµίας. 
ΙΙΙ. Το Τµήµα Έρευνας και Μελετών για την Κοινωνική

και Αλληλέγγυα Οικονοµία έχει τις κάτωθι αρµοδιότη-
τες:
α) Το σχεδιασµό, τη διεξαγωγή και παρακολούθηση ε-

ρευνητικών δραστηριοτήτων και µελετών που αφορούν
στην προώθηση και στήριξη της Κοινωνικής και Αλλη-
λέγγυας Οικονοµίας.
β) Τη δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων / βι-

βλιοθήκης µελετών και ερευνών, δηµόσια προσβάσιµης. 
γ) Τη συνεργασία µε πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ι-

δρύµατα για τη συµµετοχή και παρακολούθηση ερευνη-
τικών προγραµµάτων και µελετών.
δ) Τη δηµιουργία Μητρώου ερευνητών / µελετητών σε

θέµατα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, κοινω-
νικής καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας.
ε) Το σχεδιασµό και την ανάπτυξη της εφαρµογής του

εργαλείου µέτρησης κοινωνικού αντικτύπου (social
auditing).
στ) Την ενσωµάτωση των διεθνών αρχών για τον κοι-

νωνικό αντίκτυπο. 
ΙV. Το Τµήµα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλλη-

λέγγυας Οικονοµίας έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες:
α) Την παροχή πληροφοριών τύπου help desk σε πολί-
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τες αναφορικά µε τις προϋποθέσεις σύστασης και λει-
τουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, συ-
νεταιρισµών εργαζοµένων, απόκτησης ιδιότητας «Φορέα
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας».
β) Την παροχή πληροφοριών τύπου help desk σε πολί-

τες αναφορικά µε τη λειτουργία και συµµετοχή στις υπο-
στηρικτικές δοµές και στα υποστηρικτικά µέτρα.
γ) Την έγκριση σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών

Επιχειρήσεων και Συνεταιρισµών Εργαζοµένων.
δ) Την τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου

Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.
ε) Το σχεδιασµό και την ανάπτυξη υποστηρικτικών µέ-

τρων για τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οι-
κονοµίας. 
στ) Την παρακολούθηση των δράσεων που αναπτύσ-

σονται για την υποστήριξη των Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας. 

V. Το Τµήµα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας έχει τις κάτωθι
αρµοδιότητες:
α) την καταγραφή και παρακολούθηση της δραστηριό-

τητας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο-
µίας,
β) τον έλεγχο νοµιµότητας των Φορέων Κοινωνικής

και Αλληλέγγυας Οικονοµίας κατά τη λειτουργίας τους,
αναφορικά µε την τήρηση των διατάξεων του παρόντος
νόµου, η σύνταξη έκθεσης πορισµάτων ελέγχου και η
έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων,
γ) τη συνεργασία µε τους καθ’ ύλην αρµόδιους δηµόσι-

ους φορείς, για την τήρηση του πλαισίου ελέγχων των
Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας,
δ) την εποπτεία και παρακολούθηση του Ταµείου Κοι-

νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.
3. Για την πλήρωση των θέσεων προϊσταµένων οργα-

νικών µονάδων της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας εφαρµόζονται οι ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις του π.δ. 3528/2007.

Άρθρο 40
Στελέχωση - Σύσταση θέσεων

1. Οι υπηρεσίες της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας στελεχώνονται από είκοσι
επτά (27) υπαλλήλους, εκ των οποίων δύο (2) στο Γρα-
φείο Ειδικού Γραµµατέα και είκοσι πέντε (25) στη Διεύ-
θυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.
Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλ-

ληλέγγυας Οικονοµίας συνιστώνται δώδεκα (12) θέσεις
τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικο-
νοµικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ
Διοικητικού-Λογιστικού.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα γίνει η κα-
τανοµή των θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότη-
τα, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε τη λειτουρ-
γία της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικο-
νοµίας.

3. Μετά τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης της
προηγούµενης παραγράφου και των αποφάσεων τοπο-
θέτησης Προϊσταµένου Διεύθυνσης, Προϊσταµένων Τµη-
µάτων και υπαλλήλων στις οργανικές µονάδες της Διεύ-
θυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, καταρ-
γούνται τα εδάφια γ΄ και δ΄ της παρ. 2, καθώς και τα ε-

δάφια γ΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 17 του π.δ.
113/2014.

4. Η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονοµίας στελεχώνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Τα προσόντα διορι-
σµού στις παραπάνω θέσεις καθορίζονται από τις διατά-
ξεις του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). 

5. Για τη στελέχωση του Γραφείου του Ειδικού Γραµ-
µατέα εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 63/2005. Με α-
πόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαβαθµίζονται οι θέ-
σεις του προηγούµενου εδαφίου και καθορίζονται τα κα-
θήκοντά τους. 

6. Για τις λοιπές θέσεις προσωπικού, η Ειδική Γραµµα-
τεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας δύναται
να στελεχώνεται µε αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων ή
υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κατόπιν υποβολής σχετικής
αίτησης εντός διµήνου από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων και µε
κοινοποίηση στην υπηρεσία του υπαλλήλου. 

Άρθρο 41
Δαπάνες

Οι δαπάνες λειτουργίας της Ειδικής Γραµµατείας Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας βαρύνουν τον
Προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι αναγκαίες
πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε Ειδικό Φορέα του
Προϋπολογισµού του ως άνω Υπουργείου. Κύριος διατά-
κτης των πιστώσεων ορίζεται ο Ειδικός Γραµµατέας Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, ο οποίος αναλαµ-
βάνει µε αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις δαπα-
νών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΡΟΜΑ

Άρθρο 42
Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης 

των Ροµά - Έργο

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ειδική Γραµµα-
τεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά, υπαγόµενη απευθεί-
ας στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέµατα Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης.

2. Η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά
έχει ως κύριο έργο: 
α. Τη διαµόρφωση των κατευθυντηρίων γραµµών για

κάθε τοµέα πολιτικής συναφούς µε την κοινωνική έντα-
ξη των Ροµά και την εισήγηση των ως άνω πολιτικών
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέµατα Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης.
β. Την άρρηκτη συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουρ-

γεία, φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
και µε ιδιωτικούς φορείς για το σχεδιασµό και την υλο-
ποίηση των παρεµβάσεων για ζητήµατα των Ροµά και
για το συντονισµό και τη διατοµεακή παρακολούθηση
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των πολιτικών για τους Ροµά, όπως πρόσβασης στην εκ-
παίδευση, στην απασχόληση, στην υγειονοµική περίθαλ-
ψη και στη στέγαση.
γ. Τη σύσταση και ανάπτυξη γεωπληροφοριακού συ-

στήµατος για την τεκµηρίωση, παρακολούθηση και αξιο-
λόγηση των σχετικών πολιτικών και την παράλληλη χαρ-
τογράφηση των χαρακτηριστικών του πληθυσµού των
Ροµά, που διαβιεί σε καταυλισµούς και οικισµούς απο-
κοµµένους από το γενικότερο αστικό ιστό. 
δ. Την παροχή συµβουλευτικής και τεχνικής υποστήρι-

ξης προς τους εµπλεκόµενους φορείς για το σχεδιασµό
και την αξιολόγηση των σχετικών µε θέµατα Ροµά πα-
ρεµβάσεων και τη διενέργεια ηµερίδων και εκδηλώσεων
προς τούτο.
ε. Τη διενέργεια ερευνών πεδίου και µελετών των συν-

θηκών διαβίωσης της ως άνω ευάλωτης κοινωνικής οµά-
δας και των προβληµάτων συναφών µε θέµατα στέγης,
εκπαίδευσης, υγείας και εργασίας.
στ. Την αναζήτηση και λήψη από οποιονδήποτε δηµό-

σιο ή ιδιωτικό φορέα, που ασχολείται µε θέµατα των Ρο-
µά, κάθε πληροφορίας ή στοιχείου απαραίτητου για τη
διαµόρφωση εθνικής πολιτικής για την ως άνω ευάλωτη
κοινωνική οµάδα. 

3. Μεταφέρεται το Εθνικό Σηµείο Επαφής για την
προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ροµά από
το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης στην Ειδική Γραµµατεία Κοινωνι-
κής Ένταξης των Ροµά του ίδιου Υπουργείου. 

Άρθρο 43
Ειδικός Γραµµατέας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά

1. Συνιστάται µία (1) θέση µετακλητού Ειδικού Γραµµα-
τέα µε βαθµό Β΄ της κατηγορίας των ειδικών θέσεων
(άρθρο 28 του ν. 1558/1985, Α΄ 137). Ο Ειδικός Γραµµα-
τέας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά διορίζεται και παύε-
ται µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως. 
Για το διορισµό στη θέση του Ειδικού Γραµµατέα Κοι-

νωνικής Ένταξης των Ροµά απαιτούνται η κατοχή τουλά-
χιστον πτυχίου ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή ισότι-
µης της αλλοδαπής και εµπειρία σε θέµατα των Ροµά.
Ως Ειδικός Γραµµατέας δύναται να διοριστεί και δηµό-
σιος υπάλληλος ή λειτουργός ή υπάλληλος οποιουδήπο-
τε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δη-
µόσιου τοµέα µε εµπειρία σε ζητήµατα Ροµά. Στην τε-
λευταία περίπτωση, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατά-
ξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 1558/1985. 
Ως εµπειρία νοείται η άσκηση έργου, που σχετίζεται

µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης. 
Η θητεία του Ειδικού Γραµµατέα Κοινωνικής Ένταξης

των Ροµά ορίζεται τετραετής µε δυνατότητα ανανέωσης
για µία ακόµη φορά για ίσο χρονικό διάστηµα. 

2. Ο Ειδικός Γραµµατέας προίσταται των υπηρεσιακών
µονάδων και του προσωπικού της Ειδικής Γραµµατείας
Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά, συντονίζει τη λειτουργία
τους και είναι υπεύθυνος της αποδοτικότητάς τους. Προ-
συπογράφει όλα τα διοικητικά έγγραφα, που προέρχο-
νται από τις υπαγόµενες σε αυτόν υπηρεσιακές µονάδες

και υπογράφονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο
για θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όταν ελλείπει, α-
πουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Γενικό
Γραµµατέα Πρόνοιας. 

3. Ο Ειδικός Γραµµατέας Κοινωνικής Ένταξης των Ρο-
µά δύναται να συγκροτεί οµάδες εργασίας, αποτελούµε-
νες από στελέχη υπηρεσιών ή φορέων, εµπειρογνώµο-
νες και ιδιώτες για τη µελέτη συναφών µε τις αρµοδιότη-
τές του θεµάτων. 

Άρθρο 44
Διάρθρωση Ειδικής Γραµµατείας 
Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά

Η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά
διαρθρώνεται στις κάτωθι οργανικές µονάδες:
α. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα. 
β. Τµήµα Σχεδιασµού, Συντονισµού και Παρακολούθη-

σης.
γ. Τµήµα Τεκµηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης και

Εξειδίκευσης.

Άρθρο 45
Αρµοδιότητες Οργανικών Μονάδων της

Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά

1. Το Γραφείο του Ειδικού Γραµµατέα Κοινωνικής Έ-
νταξης των Ροµά παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη και
κάθε αναγκαία στήριξη για την άσκηση των καθηκόντων
του Ειδικού Γραµµατέα (επιµέλεια αλληλογραφίας, τή-
ρηση πρωτοκόλλου κ.ά.). 

2. Το Τµήµα Σχεδιασµού, Συντονισµού και Παρακολού-
θησης έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες:
α. Παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση της Ε-

θνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά. 
β. Σχεδιάζει και αναθεωρεί την Εθνική Στρατηγική για

την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά, όταν κρίνεται απαραί-
τητο, σε ετήσια βάση, όπως ορίζεται στο Πλαίσιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για τις Εθνικές Στρατηγικές Ένταξης
των Ροµά µέχρι το 2020, κατόπιν προηγούµενης διαβού-
λευσης µε φορείς, µη κυβερνητικές οργανώσεις και εκ-
προσώπους της κοινωνίας των πολιτών.
γ. Καταρτίζει κατευθυντήριες γραµµές και θέτει προ-

τεραιότητες για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά.
δ. Εισηγείται προτάσεις προς τις κεντρικές, περιφερει-

ακές και τοπικές αρχές συναφείς µε τη διασφάλιση και
εφαρµογή των αρχών της Εθνικής Στρατηγικής για την
Κοινωνική Ένταξη των Ροµά.
ε. Αξιολογεί και εγκρίνει τις προτάσεις των αρµόδιων

υπηρεσιών, προκειµένου να διασφαλιστεί η τήρηση των
στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική έ-
νταξη των Ροµά.
στ. Εισηγείται τη λήψη νοµοθετικών και διοικητικών

µέτρων για την προώθηση των στόχων της Εθνικής
Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά.
ζ. Συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς

και συµµετέχει στα αρµόδια κοινοτικά όργανα για κάθε
ζήτηµα που αφορά στην ένταξη των Ροµά. 
η. Συνεργάζεται µε τα Σηµεία Επαφής για την Κοινωνι-

κή Ένταξη των Ροµά των Υπουργείων Εσωτερικών και
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Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Υγείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εξωτερικών, των αιρετών
Περιφερειών, καθώς και της Ανεξάρτητης Αρχής του Συ-
νηγόρου του Πολίτη. 
θ. Συνεργάζεται µε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, τρίτες χώρες και διεθνείς φορείς για τη διαµόρφω-
ση κοινής προσέγγισης και το συντονισµό των πολιτικών
καταπολέµησης της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλει-
σµού και κάθε µορφής διακρίσεων και ανισότητας στο
πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης των Ροµά.
ι. Συντάσσει τις απαιτούµενες εκθέσεις, που υποβάλ-

λονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συντάσσει ετήσια έκθε-
ση πεπραγµένων της Ειδικής Γραµµατείας για ζητήµατα
Ροµά, η οποία υποβάλλεται από τον Ειδικό Γραµµατέα
στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέµατα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και στο Κυβερνητικό Συµβούλιο Κοινωνι-
κής Πολιτικής (38/2.11.2015 Πράξη Υπουργικού Συµβου-
λίου, Α΄ 137). 
ια. Συστήνει, τηρεί, διαχειρίζεται και ενηµερώνει µη-

τρώο των παρεµβάσεων, που χαράσσονται και υλοποιού-
νται.
ιβ. Αποτελεί Εθνικό Σηµείο Επαφής προς την Ευρω-

παϊκή Ένωση και τα αρµόδια όργανά της για θέµατα, που
αφορούν στην κοινωνική ένταξη των Ροµά.
ιγ. Παρέχει τεχνική υποστήριξη στη διαµόρφωση εθνι-

κών θέσεων, καθώς και στην ανταλλαγή δεδοµένων στα-
τιστικού χαρακτήρα στο πλαίσιο διακρατικών συνεργα-
σιών. 
ιδ. Ενηµερώνεται από τις αρµόδιες αρχές για την εξέ-

λιξη και έκβαση των υποθέσεων, που εκκρεµούν ενώπιον
ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων, συναφών µε την
Κοινωνική Ένταξη των Ροµά.
ιε. Προωθεί διαδικασίες διαβούλευσης µε αρµόδιους

φορείς και µε εκπροσώπους της Κοινότητας των Ροµά.
3. Το Τµήµα Τεκµηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης

και Εξειδίκευσης µεριµνά για τα εξής:
α. Συλλέγει και επεξεργάζεται ποσοτικά και ποιοτικά

δεδοµένα παρεµβάσεων υπέρ της κοινωνικής ένταξης
των Ροµά τόσο από υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυ-
βέρνησης όσο και από ιδιωτικούς φορείς (Κοινωνικές Συ-
νεταιριστικές Επιχειρήσεις, µη κυβερνητικές οργανώ-
σεις κ.λπ.). 
β. Διενεργεί έρευνες πεδίου για τη χαρτογράφηση του

πληθυσµού και των συνθηκών διαβίωσης, τη δηµοτολο-
γική τους κατάσταση, την εκπαίδευση και την πρόσβαση
στην τυπική αγορά εργασίας και απασχόληση. Καταγρά-
φει την υφιστάµενη κατάσταση, τεκµηριώνει προτεινό-
µενες πολιτικές και παρακολουθεί τη διαδικασία ένταξης
και υλοποίησης των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής
για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά.
γ. Έχει την ευθύνη της τήρησης, διαχείρισης και ενη-

µέρωσης των εθνικών βάσεων δεδοµένων για τα ποσοτι-
κά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού των Ρο-
µά και την παρακολούθηση των παρεµβάσεων σε όλους
τους τοµείς της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική

Ένταξη των Ροµά. Τα ως άνω δεδοµένα προσδιορίζονται
σε στοιχεία γεωγραφικού χαρακτήρα, στοιχεία ως προς
την τυπολογία οικισµού και ως προς τα χαρακτηριστικά
των κελυφών κατοικίας, πληθυσµιακά δεδοµένα ανά φύ-
λο και ηλικιακή κατηγορία, στοιχεία ως προς την οικονο-
µική κατάσταση των οικισµών των Ροµά και ως προς την
προσβασιµότητα σε εκπαιδευτικές και υγειονοµικές υπο-
δοµές. 
δ. Καθορίζει δείκτες, βάσει στοιχείων, για την παρακο-

λούθηση της υλοποίησης και την αποτελεσµατικότητα
των σχετικών παρεµβάσεων.
ε. Συνεργάζεται µε αρµόδιους φορείς σε εθνικό και ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο για τον καθορισµό ενιαίων δεικτών.
στ. Εκπονεί σχέδια δηµοσιότητας και ευαισθητοποίη-

σης για όλους τους τοµείς της Εθνικής Στρατηγικής, εκ-
δίδει σχετικά πρότυπα και ορίζει προδιαγραφές προς
τους φορείς υλοποίησης.
ζ. Μεριµνά για την παροχή πληροφοριών, υποδείξεων

και συµβουλών προς τους άµεσα ενδιαφερόµενους φο-
ρείς και προωθεί συµµετοχικές διαδικασίες σε θέµατα,
που άπτονται του αντικειµένου του. 
η. Παρέχει συµβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε

Υπουργεία και σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Α΄ και Β΄ βαθµού για το σχεδιασµό παρεµβάσεων για
την κοινωνική ένταξη των Ροµά µε ιδιαίτερη έµφαση
στην ενεργοποίηση των γυναικών Ροµά.
θ. Παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης µέσω υπηρεσιών

υποστήριξης (Help desk on line). 
ι. Εκπονεί εργαλεία, πρότυπα επιχειρησιακά σχέδια α-

νά τοµέα παρέµβασης, γενικές προδιαγραφές για οριζό-
ντιες δράσεις, οδηγούς και άλλα, σε συνεργασία µε τα
αρµόδια τµήµατα της Ειδικής Γραµµατείας.
ια. Συνεργάζεται µε φορείς διαχείρισης, υλοποίησης

και υποστήριξης ολοκληρωµένων παρεµβάσεων υπέρ
της ευάλωτης οµάδας των Ροµά. 
ιβ. Διενεργεί επιτόπιες επισκέψεις για την καταγραφή

προβληµάτων και την παροχή υποστήριξης για το σχε-
διασµό παρεµβάσεων.

Άρθρο 46
Σύσταση θέσεων

1. Συνιστώνται δώδεκα (12) οργανικές θέσεις τακτικού
(µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου) προσωπικού της Ειδικής Γραµµατείας Κοι-
νωνικής Ένταξης των Ροµά, κατηγορίας ΠΕ µε βαθµούς
Α΄-Δ΄, εκ των οποίων δύο (2) είναι θέσεις Προϊσταµέ-
νων Τµηµάτων και δύο (2) αποτελούν θέσεις διοικητικών
υπαλλήλων (ΠΕ Διοικητικών Γραµµατέων) στο Γραφείο
του Ειδικού Γραµµατέα.

2. Στα Τµήµατα της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής
Ένταξης των Ροµά προΐστανται υπάλληλοι από τους α-
κόλουθους κλάδους:
α. Τµήµα Σχεδιασµού, Συντονισµού και Παρακολούθη-

σης: ΠΕ Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών.
β. Τµήµα Τεκµηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης και

Εξειδίκευσης: ΠΕ Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών
ή Οικονοµικών Επιστηµών.

3. Οι ως άνω θέσεις διακρίνονται κατά κατηγορία και
κλάδο, ως εξής: 
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4. Η Ειδική Γραµµατεία για ζητήµατα Ροµά στελεχώνε-
ται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Τα προσόντα διορισµού στις παρα-
πάνω θέσεις καθορίζονται από τις διατάξεις του π.δ.
50/2001 (Α΄ 39). 

5. Οι δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στο Γρα-
φείο του Ειδικού Γραµµατέα δύναται να καλύπτονται µε
απόσπαση από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευ-
ρύτερου δηµόσιου τοµέα, που γίνεται µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού (άρθρο 18 παρ. 16 του ν. 2503/1997, Α΄ 107). 
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαβαθµίζονται
οι θέσεις του προηγούµενου εδαφίου και καθορίζονται
τα καθήκοντά τους. 

6. Για τις λοιπές θέσεις προσωπικού, η Ειδική Γραµµα-
τεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά δύναται να στελεχώ-
νεται µε αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης ε-
ντός διµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος, κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων και µε κοινοποίηση
στην υπηρεσία του υπαλλήλου και στο αρµόδιο τµήµα
περί αποσπάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης. 

7. Η διάρκεια της απόσπασης δεν µπορεί να υπερβαί-
νει τα δύο (2) έτη συνολικά. Είναι δυνατή η παράταση
για ισόχρονο διάστηµα, εφόσον η σχετική υπηρεσιακή α-
νάγκη αιτιολογείται επαρκώς. Ο χρόνος υπηρεσίας των
αποσπώµενων υπαλλήλων λογίζεται ως χρόνος πραγµα-
τικής δηµόσιας υπηρεσίας. Ο χρόνος υπηρεσίας των
προϊσταµένων των Τµηµάτων της Ειδικής Γραµµατείας
Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά συνυπολογίζεται ως χρό-
νος άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου Τµήµατος.

8. Το τακτικό προσωπικό της Ειδικής Γραµµατείας Κοι-
νωνικής Ένταξης των Ροµά υπάγεται ως προς την υπη-
ρεσιακή του κατάσταση στην κείµενη νοµοθεσία περί δη-
µοσίων υπαλλήλων. 

9. Οι πράξεις αποσπάσεων της παραγράφου 6 του πα-
ρόντος άρθρου διενεργούνται µε κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υ-
πουργού.

10. Η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρο-
µά δύναται να στελεχώνεται και µε µετατάξεις υπαλλή-
λων από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτε-

ρου δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθε-
σία. 

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται η κα-
τανοµή του παραπάνω προσωπικού στις υπηρεσιακές
µονάδες της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης
των Ροµά, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτού,
καθώς και κάθε άλλο θέµα λεπτοµερειακού ή τεχνικού
χαρακτήρα για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουρ-
γία της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των
Ροµά.

Άρθρο 47
Δαπάνες

Οι δαπάνες λειτουργίας της Ειδικής Γραµµατείας Κοι-
νωνικής Ένταξης των Ροµά βαρύνουν τον Προϋπολογι-
σµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι αναγκαίες πιστώσεις
εγγράφονται κάθε έτος σε Ειδικό Φορέα του Προϋπολο-
γισµού του ως άνω Υπουργείου. Κύριος διατάκτης των
πιστώσεων ορίζεται ο Ειδικός Γραµµατέας Κοινωνικής
Ένταξης των Ροµά, ο οποίος αναλαµβάνει µε αποφάσεις
του τις σχετικές υποχρεώσεις δαπανών. 

Άρθρο 48
Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων

1. Συνιστάται Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων, το οποίο
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµό-
διο για θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και απαρτίζε-
ται από: α) τον Ειδικό Γραµµατέα Κοινωνικής Ένταξης
των Ροµά, ως Πρόεδρο, β) τους εκπροσώπους - Σηµεία
Επαφής των συναρµόδιων για ζητήµατα Ροµά Υπουργεί-
ων, γ) τον Συνήγορο του Πολίτη, δ) έναν εκπρόσωπο της
Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ε) έναν εκ-
πρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και
στ) δύο πρόσωπα, που υποδεικνύονται από τις κοινότη-
τες των Ροµά, λόγω της ιδιαίτερης γνώσης και εµπειρίας
σε θέµατα κοινωνικής ένταξης. Η γραµµατειακή υποστή-
ριξη του ως άνω Συµβουλίου παρέχεται από υπαλλήλους
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στην υπουργι-
κή απόφαση του προηγούµενου εδαφίου. Η θητεία των
µελών του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων ορίζεται τε-
τραετής. 

2. Το Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων έχει ως κύριο έρ-
γο: α) την παροχή επιστηµονικών στοιχείων και στήριξης
µέσω της έρευνας, ανάλυσης και συλλογής στοιχείων
και β) τη σύνταξη συστάσεων µε επιδιωκόµενο σκοπό
την ανάλυση των ζητηµάτων των Ροµά. 

3. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται συµπληρωµατικώς οι
διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 πε-
ρί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Α΄ 45). 

Άρθρο 49
Τροποποιούµενες - Καταργούµενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
τυχόν προβλεπόµενες αρµοδιότητες άλλων υπηρεσιών,
που µε τον παρόντα νόµο ανατίθενται στην Ειδική Γραµ-
µατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά. 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη ή ρυθµί-
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ζει διαφορετικά τα προβλεπόµενα µε τις διατάξεις του
παρόντος θέµατα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 50
Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Φορέων Κοινωνικής

Ασφάλισης και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις

1. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 3586/2007 (Α΄ 151) τροποποιείται ως εξής: 

«2. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συµβουλίων τους,
οι Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης περιου-
σίας τους, έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν ή να ανα-
θέτουν σε τρίτους, τις ακόλουθες µελέτες, έργα ή εργα-
σίες:».
β. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3586/2007 (Α΄151)

τροποποιείται ως εξής: 
«3. Οι Φ.Κ.Α. εκτελούν τις εργασίες αξιοποίησης και

συντήρησης της ακίνητης περιουσίας τους. Κατ' εξαίρε-
ση δύνανται να συνάπτουν συµφωνίες µε εταιρείες δια-
χείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, που έχουν γίνει δε-
κτές από το σύστηµα επιλογής της «Εταιρείες Διαχείρι-
σης Επενδυτικών Κεφαλαίων, Ταµείων Ασφάλισης, Ανώ-
νυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»
(Ε.Δ.Ε.Κ.Τ.Α.Α.Ε.Π.Ε.Υ.), εφόσον, κατόπιν εισήγησης
της αρµόδιας υπηρεσίας, κριθεί από το Δ.Σ. τους ότι ο
Φορέας δεν διαθέτει την απαιτούµενη υποδοµή. Στις
συµβάσεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται οι δια-
τάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).»
γ. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3586/2007 (Α΄151) α-

παλείφεται. 
δ. Η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 3586/2007 (Α΄151) α-

ναριθµείται σε 7 και τροποποιείται ως εξής:
«7.α. Εντός των ορίων που προβλέπονται για τη διεξα-

γωγή πρόχειρου διαγωνισµού ανά περίπτωση κι εφόσον
η συνολική δαπάνη των εργασιών δεν υπερβαίνει το
10% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου, οι Φ.Κ.Α., ύ-
στερα από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας και απόφα-
ση του οικείου Δ.Σ., µπορούν να αναθέτουν τις µελέτες,
τα έργα και τις εργασίες της παραγράφου 2 σε ιδιώτη
µηχανικό ή τεχνική εταιρία κατόπιν υπογραφής σχετικής
σύµβασης, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του ν. 4412/2016
(Α΄ 147). Οι Φ.Κ.Α., ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας
υπηρεσίας και απόφαση του οικείου Δ.Σ., µπορούν να α-
ναθέτουν τη σύνταξη των τεχνικών περιγραφών, των µε-
λετών και των τευχών δηµοπράτησης σε µηχανικό ΠΕ ή
ΤΕ που υπηρετεί στο Φ.Κ.Α., χωρίς πρόσθετη αµοιβή.
β. Στην περίπτωση που, εντός των ανωτέρω ορίων

(του πρόχειρου διαγωνισµού), η συνολική δαπάνη των
εργασιών υπερβαίνει το ποσοστό 10% της αντικειµενι-
κής αξίας του ακινήτου, απαιτείται επιπρόσθετα και από-
φαση του αρµόδιου Υπουργού, η οποία θα εγκρίνει την
απόφαση ανάθεσης του οικείου Δ.Σ.. 
γ. Στην περίπτωση που η συνολική δαπάνη των εργα-

σιών υπερβαίνει τα όρια του πρόχειρου διαγωνισµού ανά
περίπτωση, οι Φ.Κ.Α. δύνανται, ύστερα από εισήγηση
της αρµόδιας υπηρεσίας, απόφαση του οικείου Δ.Σ. και
έγκριση του αρµόδιου Υπουργού: i. να αναθέτουν τα α-
νωτέρω έργα και εργασίες στις Τεχνικές τους Υπηρε-
σίες, στην περίπτωση που διαθέτουν Διεύθυνση Τεχνι-
κών Υπηρεσιών, ii. να απευθύνονται σε φορείς του Δηµο-

σίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που διαθέτουν
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, iii. να απευθύνονται σε
θυγατρικές Τραπεζών και iv. να απευθύνονται σε εταιρεί-
ες που συµµετέχουν στην Ε.ΔΕΚ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε εφαρ-
µογή της παραγράφου 3. Ειδικότερα, οι Φ.Κ.Α. που δια-
θέτουν Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, σε περίπτωση
ανάθεσης των µελετών, έργων και εργασιών σε τρίτους
(περιπτώσεις ii, iii και iv), πρέπει να τεκµηριώνουν επαρ-
κώς την ανάθεση αυτή.
δ. Ακίνητα Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης µπορούν µε

απόφαση των Διοικητικών Συµβουλίων τους και έγκριση
του αρµόδιου Υπουργού, να εκµισθώνονται, µόνα ή κατά
οµάδες και ενός ή περισσοτέρων Φορέων, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 παράγραφοι 1 και 2, 42
έως 49 του π.δ. 715/1979. Με τις αποφάσεις των Δ.Σ.
των Φορέων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, η χρονική διάρκεια,
το ελάχιστο µίσθωµα, οι τυχόν αναγκαίες εργασίες ανα-
καίνισης, τα αποδεικτικά βιωσιµότητας της επιχείρησης,
το ύψος της εγγυήσεως, το οποίο πρέπει να είναι αντί-
στοιχο της αξίας του ακινήτου και της χρονικής διάρκει-
ας της µίσθωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 
ε. Για την ανάθεση µελέτης σε τρίτους, ανεξαρτήτως

ποσού, απαιτείται έγκριση της απόφασης του οικείου
Δ.Σ. από τον αρµόδιο Υπουργό.»
ε. Στο άρθρο 10 του ν. 3586/2007 (Α΄151) προστίθεται

νέα παράγραφος 8 ως εξής: 
«8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και τα

άρθρα 6, 9 του ν. 3586/2007 εφαρµόζονται από όλους
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εποπτεύονται
από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
στ. Ακίνητα που ανήκουν σε Φορείς Κοινωνικής Ασφά-

λισης µπορούν να παραχωρούνται σε Υπηρεσίες του Δη-
µοσίου, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σε νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου το-
µέα, καθώς και σε λοιπά νοµικά πρόσωπα κοινωφελούς ή
ανθρωπιστικού χαρακτήρα προς χρήση που θα εξυπηρε-
τεί δηµόσιο ή κοινωφελή σκοπό, καθώς και σε φορείς
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας. Η παραχώρηση
της χρήσης πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης που ορίζει τους όρους παραχώρησης, µε-
τά από γνώµη των Διοικητικών Συµβουλίων των Φορέων.
Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται η διάρκεια της
παραχώρησης της χρήσης, οι υποχρεώσεις του φορέα
προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, το αντάλλαγµα,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι εργασίες διαµόρ-
φωσης, συντήρησης, λειτουργίας, έκδοσης πολεοδοµι-
κών ή άλλων αδειών βαρύνουν τον φορέα προς τον ο-
ποίο γίνεται η παραχώρηση της χρήσης και µπορούν να
συµψηφίζονται µε το µηνιαίο µίσθωµα κατόπιν απόφα-
σης του Δ.Σ. του φορέα που εκµισθώνει.
ζ. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ ή του Ε.Φ.Κ.Α., µε-

τά την ένταξη του ΕΤΑΑ σε αυτόν, µπορεί να προκηρυ-
χθεί πλειοδοτικός διαγωνισµός, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις των άρθρων 40, 41 παράγραφοι 1 και 2, 42 έως 49
του π.δ. 715/1979 για την εκµίσθωση του Ξενοδοχείου
«ΕΣΠΕΡΙΑ» µετά ή άνευ του κινητού εξοπλισµού του. Ο
µη παραχωρούµενος εξοπλισµός µπορεί να διατίθεται
για κοινωφελείς σκοπούς. Στην απόφαση του Δ.Σ. του
ΕΤΑΑ ή του Ε.Φ.Κ.Α. καθορίζεται η χρονική διάρκεια της
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µίσθωσης, το ελάχιστο µηνιαίο µίσθωµα, οι παρεχόµενες
εγγυήσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
η. Για τον προσδιορισµό του µισθώµατος των µισθώσε-

ων των προηγούµενων παραγράφων προηγείται εκτίµηση
της µισθωτικής αξίας από νόµιµα Πιστοποιηµένο Εκτιµητή
κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του   ν. 4152/2013,
εκ του τηρουµένου στο Υπουργείο Οικονοµικών µητρώου. 

2. α. Το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ενιαίο Κεφάλαιο Α-
ποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών» (Ε.Κ.Α.Φ.) που συστήθη-
κε µε το άρθρο 10 του ν. 4109/2013 (Α΄16) καταργείται α-
πό τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
β. Τα υφιστάµενα Κεφάλαια Αποζηµίωσης Φορτοεκφορ-

τωτών (Κ.Α.Φ.), τα οποία έχουν συσταθεί βάσει των διατά-
ξεων της παρ. 7 του άρθρου µόνου του
ν. 5167/1931 (Α΄ 222) (άρθρο 11 του π.δ. της 4ης Μαρτίου
1932), του άρθρου 3 του ν. 5944/1933 (Α΄ 387), του άρ-
θρου 5 του ν. 6178/1934 (Α΄ 214) και του άρθρου 6 του
ν.δ. 1254/1949 (Α΄288) καταργούνται ή διαλύονται µέχρι
τις 28.2.2017, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρ-
θρου 48 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74).
γ. Οι διατάξεις της παρ. 1Β του άρθρου 74 του

ν. 4331/2015 (Α΄ 69) ισχύουν αναλόγως για το προσωπικό
των καταργούµενων ή διαλυόµενων µε την ανωτέρω πα-
ράγραφο Κεφαλαίων Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών.
δ. Τα αποθεµατικά κεφάλαια των καταργούµενων

Κ.Α.Φ., µετά την ολοσχερή εξόφληση των υποχρεώσεών
τους, τα εναποµείναντα αδιάθετα ποσά των µέχρι σήµερα
καταργηθέντων Κ.Α.Φ., καθώς και τα χρηµατικά διαθέσιµα
των Κ.Α.Φ., τα οποία δεν λειτουργούν, δεν έχουν διαλυθεί
ή καταργηθεί και παραµένουν σε τραπεζικούς λογαρια-
σµούς, µεταφέρονται στο Ελληνικό Δηµόσιο.
Η κινητή και ακίνητη περιουσία των καταργηθέντων ή

καταργούµενων Κ.Α.Φ. περιέρχεται στο Υπουργείο Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και για τη µεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη µε την οποία µεταγράφο-
νται ατελώς στα βιβλία µεταγραφών των οικείων υποθη-
κοφυλακείων ή κτηµατολογικών γραφείων. Οι µεταβιβά-
σεις αυτές δεν υπόκεινται σε τέλη και δικαιώµατα υπέρ
του Δηµοσίου, δήµων ή τρίτων.
Το αρχείο των καταργηθέντων ή καταργούµενων µε τις

διατάξεις του παρόντος νόµου Κ.Α.Φ. διατηρείται και φυ-
λάσσεται στις οικείες Λιµενικές Αρχές ή στις οικείες Υπη-
ρεσίες Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε.. 
Υφιστάµενες µισθώσεις ακινήτων των διαλυόµενων-κα-

ταργούµενων Κ.Α.Φ. λύονται αζηµίως το αργότερο µέχρι
τις 31.12.2016.
ε. Εκκρεµείς δίκες κατά την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος νόµου δεν επηρεάζουν την κατάργηση των Κ.Α.Φ..
στ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται κάθε
θέµα αναγκαίο για την ολοκλήρωση της διάλυσης-κατάρ-
γησης των Κ.Α.Φ. που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 48 του ν. 4250/2014. 
ζ. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη

µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταργείται.
3. Το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), όπως αυτό ι-

σχύει µετά τη συµπλήρωσή του µε την παρ. 2 του άρθρου
8 του ν. 4237/2014 (Α΄ 36), όπως αυτή αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), µε
το άρθρο 9 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) και µε το άρθρο 55
του ν. 4369/2016 (Α΄33), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 66 

Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώ-
µατος λόγω αναπηρίας και, εφόσον εκκρεµεί στις υγειο-
νοµικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιό-
τητα των ασφαλισµένων, το δικαίωµα συνταξιοδότησής
τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάµηνο, µε
το ίδιο ποσό που ελάµβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη
λήξη του δικαιώµατος, µε την προϋπόθεση ότι για το δι-
καίωµα αυτό είχαν κριθεί από την αρµόδια υγειονοµική
επιτροπή αναπηρίας µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
67%. Εάν µετά τη γνωµάτευση των υγειονοµικών επι-
τροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί δεν φέρουν συντάξιµο
ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν µικρότερο ποσοστό ανα-
πηρίας από το προγενεστέρως κριθέν, οι αχρεωστήτως
καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συµ-
ψηφισµού, µε µηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν
χορηγούµενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ, στην πε-
ρίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.ΔΕ..
Οι ως άνω ρυθµίσεις εφαρµόζονται και για όλα τα επι-

δόµατα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, καθώς και για
τις συντάξεις µε αιτία την αναπηρία, ενώ, για τον ίδιο
χρόνο, παρατείνεται η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ό-
σων εµπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου
αυτού αρχίζει αναδροµικά από 1.7.2016 για όλα τα πρό-
σωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του και λήγει
στις 30.6.2017.»

4. α. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 7 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αντικαταστά-
θηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4331/2015
(Α΄69), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή χαρακτηρίζει, απο-
κλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998 (Α΄ 220), ως
χρόνιες σωµατικές ή πνευµατικές ή ψυχικές παθήσεις ή
βλάβες που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισµένες δυνα-
τότητες για επαγγελµατική απασχόληση, βάσει του Ενι-
αίου Πίνακα Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας.»
β. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3863/2010

(Α΄ 115), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρ-
θρου 4 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) προστίθενται εδάφια ως
εξής:

«Οι παθήσεις ή βλάβες που έχουν χαρακτηριστεί, α-
ποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998 (Α΄220),
ως χρόνιες και ταυτόχρονα επιφέρουσες περιορισµένες
δυνατότητες για επαγγελµατική απασχόληση αναθεω-
ρούνται κάθε φορά, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυν-
σης Αναπηρίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., µε απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και ύστερα από γνώµη της Ειδικής Ε-
πιστηµονικής Επιτροπής. Στις προκηρύξεις πλήρωσης
θέσεων που διενεργούνται µε βάση το ν. 2643/1998 λαµ-
βάνονται υπόψη ως παθήσεις ή βλάβες χρόνιες και ταυ-
τόχρονα επιφέρουσες περιορισµένες δυνατότητες για ε-
παγγελµατική απασχόληση, οι παθήσεις ή βλάβες που έ-
χουν λάβει τον χαρακτηρισµό αυτόν έως την ηµεροµηνία
έκδοσης των εν λόγω προκηρύξεων.»

5. Η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 20 του
ν. 2084/1992 (Α΄ 165), όπως ισχύει, εφαρµόζεται αναλο-
γικά και για κάθε είδους παροχή που καταβάλλεται αχρε-
ωστήτως από τους Φορείς Κύριας και Επικουρικής Ασφά-
λισης εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από το Ενι-
αίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.).
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Άρθρο 51
Οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εποπτευόµενων Φορέων 

1.α. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τίθενται σε λειτουργία τα
ακόλουθα συστήµατα: 
αα) Σύστηµα Επιτελικής Παρακολούθησης (BI

Intelligence System) Αποτελεσµατικότητας Επιχειρησια-
κής Λειτουργίας Κεντρικής Υπηρεσίας και Εποπτευόµε-
νων Φορέων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αβ) Σύστηµα
Ενιαίας Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Αιτηµάτων Πολιτών µε
την ονοµασία «ΑΠΛΟ». 
β. Σκοπός του συστήµατος Επιτελικής Παρακολούθη-

σης Αποτελεσµατικότητας Επιχειρησιακής Λειτουργίας
είναι η επιτελική παρακολούθηση της επιχειρησιακής
λειτουργίας και απόδοσης του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µέ-
σω της συγκέντρωσης, τήρησης και επεξεργασίας δεδο-
µένων, τα οποία είτε συλλέγονται πρωτογενώς (µέσω α-
πευθείας καταγραφής) είτε αντλούνται από υφιστάµενα
πληροφοριακά συστήµατα, τόσο από εποπτευόµενους
φορείς του Υπουργείου, όσο και από τρίτους Φορείς (Α-
νεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Αποκεντρωµένες Διοική-
σεις, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπηρεσίες
άλλων Υπουργείων κ.ά.).
Τα δεδοµένα αυτά αφορούν ποσοτικά και ποιοτικά χα-

ρακτηριστικά της ανεργίας, της απασχόλησης, της ανα-
σφάλιστης εργασίας, της απασχόλησης αλλοδαπών, των
κοινωνικών διακρίσεων, της επαγγελµατικής κατάρτι-
σης, των συνταξιούχων, των ασφαλισµένων, των συντά-
ξεων, οικονοµικά χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών φο-
ρέων και άλλα πεδία ενδιαφέροντος του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης. Το σύστηµα ενηµερώνεται και από άλλα συστήµα-
τα σε σχέση µε δεδοµένα αρµοδιότητας του Υπουργεί-
ου, συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων σχετικά µε την κοι-
νωνική συνοχή και αλληλεγγύη.
Όλοι οι εποπτευόµενοι από το Υπουργείο Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης φο-
ρείς υποχρεούνται να συγκεντρώνουν και να στέλνουν,
ηλεκτρονικά και σε τακτική βάση, τα δεδοµένα που θα
τροφοδοτούν το Σύστηµα Επιτελικής Παρακολούθησης
Αποτελεσµατικότητας Επιχειρησιακής Λειτουργίας κατά
λόγο αρµοδιότητας.
γ. γα) Σκοπός του συστήµατος «ΑΠΛΟ» είναι η προ-

σφορά ψηφιακών υπηρεσιών µιας στάσης προς τους συ-
ναλλασσόµενους µε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
γβ) Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του

ν. 3899/2010 (Α΄ 212) όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ.
Ε΄ του άρθρου 138 του µέρους Γ΄ του Κεφαλαίου ΙΣΤ΄
του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) έχουν ανάλογη εφαρµογή για
τις υπηρεσίες που εντάσσονται στις ψηφιακές υπηρε-
σίες του συστήµατος «ΑΠΛΟ». 
δ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται θέ-
µατα εφαρµογής του άρθρου αυτού, καθώς και ειδικότε-
ρα τεχνικά, οργανωτικά ή λεπτοµερειακά θέµατα που α-
φορούν τη συγκέντρωση, την αποστολή, την τήρηση,

την πρόσβαση και την ασφαλή διαχείριση και επεξεργα-
σία δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης τε-
χνικών ανωνυµοποίησης για την πλήρη παρεµπόδιση της
εξακρίβωσης της ταυτότητας των υποκειµένων των δε-
δοµένων.

2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του
ν. 4144/2013 (Α΄ 88) προστίθεται περίπτωση δ΄, ως εξής:

«δ) Οι δαπάνες των κλάδων «ΛΑΕΚ» και «Λογαρια-
σµός Κοινωνικής Πολιτικής» βαρύνουν για την κάλυψή
τους, τους διαχρονικά αποδιδόµενους πόρους στον
Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι δεν συνιστούν κρατική επιχορήγηση
ή χρηµατοδότηση των δικαιούχων του παρόντος άρθρου
και καταβάλλονται από τα σχετικά ταµειακά διαθέσιµα,
ανεξαρτήτως εάν έχει µεταφερθεί από το ΙΚΑ ή τον ΕΦ-
ΚΑ, κατά το έτος καταβολής τους, το ποσό που αντιστοι-
χεί στις εν λόγω ενιαύσιες δαπάνες.»

3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, συνιστώνται
Τοπικά Τµήµατα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), όπου υπάρχουν ιδιαί-
τερες ανάγκες διενέργειας ελέγχων της αρµοδιότητάς
του. Τα Τµήµατα αυτά στελεχώνονται µε µετακίνηση
προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε. ή του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή
άλλων φορέων εποπτείας του Υπουργείου που κατανέ-
µεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, σύµφωνα µε τις ισχύου-
σες διατάξεις. 

4. Οι περιπτώσεις β΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 21
του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), αντικαθίστανται ως εξής:

«β. δύο Προϊσταµένους Διευθύνσεων του Σώµατος Ε-
πιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), µε τους αναπληρωτές
τους, 
η. τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υ-

γείας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος
αναπληρώνεται από Προϊστάµενο Τµήµατος της ίδιας
Διεύθυνσης».

5. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 2643/1998 (Α΄ 220) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Δύο υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ. µε βαθµό τουλάχι-
στον Γ΄ µε τους αναπληρωτές τους».

6. Η περίπτωση β΄ της παρ.1 του άρθρου 10 του
ν. 2643/1998 (Α΄ 220) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Τον εκάστοτε προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εφέ-
δρων Πολεµιστών Αγωνιστών Θυµάτων και Αναπήρων
Πολέµου (ΔΕΠΑΘΑ) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
µε τον αναπληρωτή του, εφόσον συζητούνται θέµατα α-
ναπήρων και θυµάτων πολέµου, αναπήρων πολέµου α-
µάχου πληθυσµού, αναπήρων και θυµάτων ειρηνικής πε-
ριόδου, αντιστασιακών ως και των τέκνων όλων των
προαναφερθεισών κατηγοριών ή έναν ανώτερο υπάλλη-
λο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στις λοιπές πε-
ριπτώσεις, µε τους αναπληρωτές τους.»

7. Όπου δεν λειτουργεί υπηρεσία του Οργανισµού Α-
πασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και δεν υ-
φίσταται προγραµµατική σύµβαση περί ανάθεσης υπηρε-
σιών ανταποκριτή από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε Οργανισµούς Το-
πικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι σχετικές υπηρεσίες µπο-
ρούν να ανατεθούν σε Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης
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που υπάγονται σε Υποκαταστήµατα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για
την ανάθεση των υπηρεσιών του προηγούµενου εδαφί-
ου, συνάπτεται προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του Ι-
ΚΑ-ΕΤΑΜ και του Ο.Α.Ε.Δ..

8. Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνιστώνται 2 (δύο) προσωποπαγείς
θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου σε εκτέλεση αµετάκλητης δικαστικής απόφα-
σης, ως εξής:

- Μία (1) προσωποπαγής θέση µε σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΤΕ Διοικητι-
κού- Λογιστικού.

- Μία (1) προσωποπαγής θέση µε σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ Διοικητι-
κών Γραµµατέων.

Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα-
θορίζεται το χρονικό σηµείο σύστασης των ανωτέρω θέ-
σεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Οι
θέσεις αυτές καταργούνται µόλις κενωθούν µε οποιον-
δήποτε τρόπο. 

Άρθρο 52
Εκκαθάριση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων Εθνικού

Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),
ως καθολικού διαδόχου των Φορέων 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

1. α) Ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγεί-
ας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) θα χρηµατοδοτηθεί από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό τα οικονοµικά έτη 2016 και 2017 για την
εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του, όπως αυ-
τές είχαν διαµορφωθεί στις 30.4.2016, προς τα φαρµα-
κεία, λοιπούς συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρε-
σιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ερ-
γαστήρια κ.λπ.) µε τους οποίους έχει συνάψει σχετικές
συµβάσεις, που οφείλει ως καθολικός διάδοχος των α-
σφαλιστικών ταµείων.
β) Ως ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ νο-

ούνται εκείνες που αφορούν τα πριν τις 31.12.2012 έτη
και για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόµενα κατά
περίπτωση παραστατικά στοιχεία και οι οποίες δεν έ-
χουν εκκαθαριστεί.

2. Α. Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά τις οφειλές,
προ ΦΠΑ, του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ιδιώτες παρόχους υ-
πηρεσιών υγείας καθορίζεται ως ακολούθως: 
α. Διαγνωστικά Κέντρα – Εργαστήρια:
i) Για ποσό µηνιαίας οφειλής µέχρι 15.000 ευρώ ποσο-

στό έκπτωσης 5%.
ii) Για ποσό µηνιαίας οφειλής πάνω από 15.000 ευρώ

ποσοστό έκπτωσης 10%.
β. Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποθεραπείας και Απο-

κατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρσης για δαπά-
νες Νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης 10%.
γ. Συµβεβληµένοι Ιδιώτες Ιατροί: 
i) Για ποσό µηνιαίας οφειλής µέχρι 4.000 ευρώ ποσο-

στό έκπτωσης 5%.
ii) Για ποσό µηνιαίας οφειλής πάνω από 4.000 ευρώ

ποσοστό έκπτωσης 10%.
δ. Προµηθευτές Υγειονοµικού και λοιπού υλικού ποσο-

στό έκπτωσης 25%, για δαπάνες ειδικών νοσοκοµειακών

υλικών (υλικά λαπαροτοµίας, ορθοπεδικά υλικά, καρδιο-
επεµβατικά, ενδοφακοί, επιθέµατα µαστού, υλικά αγγει-
οπλαστικής κ.ά.).
ε. Συµβεβληµένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας

(φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λ.π.) ποσοστό έκ-
πτωσης 5%
στ. Φαρµακευτικές εταιρείες ποσοστό έκπτωσης 8%.
ζ. Φαρµακεία ποσοστό 3,5%.
Β. Για τις λοιπές ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις που

προκύπτουν από υπόλοιπο λόγω πληρωµής προκαταβο-
λής, αυτές θα εξοφληθούν, για οφειλές µέχρι 15.000 µε
έκπτωση 20% και για οφειλές πάνω από 15.000 µε έκ-
πτωση 45%, επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστα-
τικού στοιχείο προ Φ.Π.Α.), του αποµένοντος (µετά την
αφαίρεση της προκαταβολής) υπολοίπου.
Γ. Οι οφειλές προς ασθενείς ασφαλισµένους και οι ο-

φειλές προς τους ως άνω παρόχους που έχουν εκκαθα-
ριστεί θα εξοφληθούν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο 100%.

3. Οι οφειλές θα εξοφληθούν άµεσα µε την έκδοση
χρηµατικού εντάλµατος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό
έλεγχο που θα διενεργηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο Κλάδος Υ-
γείας µεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εφόσον:
α) παρασχεθεί η κατά περίπτωση αναφερόµενη έκπτω-

ση εκ µέρους του δικαιούχου – παρόχου µε την προσκό-
µιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιστωτικού τιµολογίου,
β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του δικαι-

ούχου – παρόχου, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι απο-
δέχεται τη ρύθµιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήπο-
τε άλλη αξίωση και ένδικο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων
και των τόκων υπερηµερίας.
γ) προσκοµισθεί φορολογική και ασφαλιστική ενηµε-

ρότητα (ΙΚΑ και ΕΤΑΑ/Τοµείς Υγειονοµικών) ή βεβαίωση
οφειλής. Στην περίπτωση που προσκοµίζεται από τον
πάροχο βεβαίωσης οφειλής, θα παρακρατείται από την
αρµόδια υπηρεσία το ποσό αυτής και θα αποδίδεται στο
Δηµόσιο ή στο Ασφαλιστικό Ταµείο, σύµφωνα µε τις ι-
σχύουσες διατάξεις.
Η διαδικασία για την εξόφληση των ως άνω οφειλών

θα έχει ως εξής: Το ποσό που προκύπτει ως εναποµέ-
νουσα οφειλή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ύστερα από την εφαρµογή
των εκπτώσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρα-
γράφου 2 του παρόντος, εξοφλείται µε την έκδοση σχε-
τικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες δηµοσιολογιστικές διατάξεις. Το ανωτέρω
ποσό δύναται να καταβάλλεται στους δικαιούχους της
παραγράφου 1 ως προκαταβολή µετά την κατά νόµο α-
φαίρεση κρατήσεων ακόµα και στις περιπτώσεις εκείνες
που από τον λογιστικό κανονισµό των φορέων δεν προ-
βλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής. Η καταβολή αφο-
ρά στο σύνολο του πληρωτέου ποσού και γίνεται µε έκ-
δοση χρηµατικού εντάλµατος ύστερα από πρόχειρο λο-
γιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρµόδιες υπη-
ρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλά-
δος υγείας µεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τον α-
νωτέρω έλεγχο διαπιστώνεται η ύπαρξη σύµβασης, πα-
ραστατικών και η διενέργεια των κατά νόµο υπέρ τρίτων
κρατήσεων, στα δε χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής επι-
συνάπτονται οι καταστάσεις των δικαιούχων, οι αριθµοί
των πράξεων προσωρινής εκκαθάρισης δαπάνης, καθώς
και η επισηµειωτική πράξη για τη διενέργεια πρόχειρου
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λογιστικού ελέγχου. Εάν, µετά τη χορήγηση της προκα-
ταβολής κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπα-
νών, από τους φορείς που διενήργησαν τον κατά περί-
πτωση πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, προκύψει οφειλόµε-
νο ποσό µικρότερο του προ καταβληθέντος, η διαφορά
παρακρατείται από τους επόµενους λογαριασµούς των
προµηθευτών της παραγράφου 1. Σε περίπτωση µη υπο-
βολής νεότερου λογαριασµού εντός τριµήνου από την
εκκαθάριση, η διαφορά αναζητείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών. Οι οφειλές της παραγράφου 1, πλην φαρµακο-
ποιών, δύνανται να εκκαθαρίζονται, σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 90 παρ. 7 του ν. 4368/2015.

4. Η εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του
Οργανισµού που πραγµατοποιείται από Φ.Κ.Α. των οποί-
ων οι κλάδοι υγείας εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 29 παρ. 10 του
ν. 3918/2011, όπως ισχύει, διενεργείται το αργότερο έ-
ως 30.6.2017. Σε περίπτωση παράλειψης της εξόφλησης
των ανωτέρω υποχρεώσεων από τους Φ.Κ.Α. µέχρι την
ως άνω ηµεροµηνία και επιστροφής των αδιάθετων υπο-
λοίπων στο Γ.Λ.Κ., οι εναποµείνασες υποχρεώσεις βα-
ρύνουν τον προϋπολογισµό του οικείου Φ.Κ.Α..

5. Μετά την κατά τα ανωτέρω εξόφληση των ληξιπρό-
θεσµων οφειλών αποσβένεται κάθε απαίτηση των δικαι-
ούχων κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος όµως διατηρεί το
δικαίωµα οριστικού ελέγχου και εκκαθάρισης των υπο-
βληθέντων λογαριασµών και καταλογισµού κάθε ποσού
που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως. Η αποδοχή της
ρύθµισης από τους δικαιούχους συντελείται µε την υπο-
βολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εκ µέρους του δικαι-
ούχου - παρόχου που κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρε-
σία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος
υγείας µεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

6.α. Από την εφαρµογή του παρόντος εξαιρούνται οι
συµβεβληµένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικα-
σία του άρθρου 100 παρ. 6 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
β. Το άρθρο 34 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), όπως ισχύει,

καταργείται. 
7. α) Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα χρηµατοδοτηθεί από τον Κρατικό

Προϋπολογισµό τα οικονοµικά έτη 2016 και 2017 για την
εξόφληση των ληξιπρόθεσµων ίδιων υποχρεώσεών του
µε τους συµβεβληµένους και λοιπούς ιδιώτες παρόχους,
όπως αυτοί αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου, και για τις οποίες έχουν
εκδοθεί τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση παραστατικά
από την 1.1.2012 έως τις 31.1.2016, εφόσον οι δικαιού-
χοι παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση, περι-
λαµβανοµένων των τόκων υπερηµερίας, και από κάθε
ένδικο µέσο για αυτή. Για την εκκαθάριση των υποχρεώ-
σεων της παρούσας παραγράφου ακολουθείται η διαδι-
κασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, χωρίς
την εφαρµογή των προβλεπόµενων εκπτώσεων στην πα-
ράγραφο 2 του παρόντος, η οποία πρέπει να ολοκληρω-
θεί µέχρι τις 30.6.2017.
β) Η διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρ-

θρου ακολουθείται και για τις περιπτώσεις που οφείλο-
νται υπόλοιπα προς εξόφληση µετά από προκαταβολή
πληρωµής, τα οποία δύναται να εξοφληθούν στο σύνολό
τους µε τη διαδικασία του πρόχειρου λογιστικού ελέγ-
χου.
γ) Από την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου ε-

ξαιρούνται οι συµβεβληµένοι πάροχοι που έχουν υπα-

χθεί στη διαδικασία του άρθρου 100 παρ. 6 του
ν. 4172/2013 (Α΄167), εφόσον για αυτούς έχει ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης έως 31.10.2016. Η δια-
δικασία εκκαθάρισης θεωρείται ολοκληρωµένη µόνο µε
την υποβολή τελικού πορίσµατος στον Οργανισµό. Συµ-
βεβληµένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία
του άρθρου 100 παρ. 6 του ν. 4173/2013 για τους οποί-
ους δεν έχει υποβληθεί ενώπιον του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως τις
31.10.2016 τελικό πόρισµα υπάγονται στη διαδικασία
του άρθρου 90 παρ. 7β εδάφιο α΄ του ν. 4368/2016
(Α΄21), έστω και αν έχει υποβληθεί έκθεση ευρηµάτων.
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7β΄ του άρθρου 90
του ν. 4368/2016 καταργείται.

Άρθρο 53
Προσαρµογή ορίων ηλικίας 

Όπου στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 74 του νό-
µου 3863/2010 (Α΄ 115), ως ισχύει, αναφέρεται το πλαί-
σιο ηλικίας «55 έως 64 ετών», αυτό αντικαθίσταται µε
«55 έως 67 ετών».

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)

Άρθρο 54
Κοινόχρηστοι χώροι οικισµών τέως ΟΕΚ

1. Όταν σε Οικοδοµικά τετράγωνα (Ο.Τ.) οικισµών του
τέως ΟΕΚ έχουν κατασκευαστεί νόµιµα παιδικές χαρές
και οι χώροι στους οποίους βρίσκονται αυτές οι παιδικές
χαρές δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθούν κατά κυριό-
τητα στους οικείους κάθε φορά δήµους, χωρίς να θίγεται
η νοµιµότητα της σύστασης των καθέτων ιδιοκτησιών
στα ως άνω οικοδοµικά τετράγωνα, η αρµοδιότητα για
τη λειτουργία και τη συντήρηση των εν λόγω παιδικών
χαρών ανατίθεται µε το παρόν στους οικείους κάθε φο-
ρά δήµους.

2. Οι δηµόσιοι και κοινόχρηστοι χώροι που περιβάλ-
λουν ή περικλείονται στους οικισµούς του τ. ΟΕΚ/ΟΑΕΔ
και που δεν ανήκουν στους οικείους κάθε φορά δήµους,
παραχωρούνται αυτοδικαίως κατά κυριότητα στους ανω-
τέρω δήµους.

Άρθρο 55
Απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας 
για την επιδότηση ξενοδοχοϋπαλλήλων 

Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1545/1985 (Α´ 91) τροπο-
ποιείται και αναδιατυπώνεται ως εξής:

«2. Ο Ο.Α.Ε.Δ. µπορεί να επιχορηγεί ξενοδοχειακές ε-
πιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, εφόσον συνεχί-
ζουν την απασχόληση εργαζοµένων και κατά την περίο-
δο περιορισµού ή αναστολής της δραστηριότητάς τους. 
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται
µετά από γνώµη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται οι
δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το
ποσό της επιχορήγησης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-
µέρεια για την επιχορήγηση. 
Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετική

αίτηση στον Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος ανάλογα µε την περιοχή
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που λειτουργούν, τον αριθµό του προσωπικού που απα-
σχολούν, την κατηγορία στην οποία υπάγονται και άλλα
συναφή κριτήρια, συµπεριλαµβανοµένων και των ανα-
γκών της αγοράς εργασίας, καταρτίζει πίνακα των επι-
χειρήσεων που κρίνει ότι πρέπει να επιχορηγηθούν. Η
αρµόδια Υπηρεσία/Όργανο του Ο.Α.Ε.Δ., µε βάση την α-
νωτέρω υπουργική απόφαση και ύστερα από σχετικό έ-
λεγχο προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής από-
φασης για την καταβολή της επιχορήγησης. 
Το ύψος της επιχορήγησης δεν µπορεί να είναι µεγα-

λύτερο από τα ποσά των επιδοµάτων ανεργίας που θα
κατέβαλλε ο Ο.Α.Ε.Δ. στους εργαζόµενους στην επιχεί-
ρηση, αν έπαυαν να απασχολούνται κατά τη διάρκεια
του περιορισµού ή της αναστολής της δραστηριότητας
της επιχείρησης.» 

Άρθρο 56
Βελτίωση των µεθόδων ένταξης των ανέργων 

στην αγορά εργασίας

Το άρθρο 30 του ν. 4144/2013 (Α΄88) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 30
Μέτρα για την αποτελεσµατικότερη ένταξη / 

επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας

1. Κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, ασφαλι-
σµένοι ή µη σε οικεία ασφαλιστικά ταµεία, που δεν α-
σκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελµα, µπορούν να εγγρά-
φονται ως άνεργοι στο µητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..

2. Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.,
που προτίθενται να συµµετάσχουν σε πρόγραµµα εκπαί-
δευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης, παραµένουν εγ-
γεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. και ο
χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελµατικής κατάρτισής
τους µετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον: α) είναι εγ-
γεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων τουλάχιστον επί τε-
τράµηνο πριν από την υπαγωγή τους στο ως άνω πρό-
γραµµα, β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράµµατος αυ-
τού στον Ο.Α.Ε.Δ. πριν από την έναρξή του και γ) έχουν
παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ηµερολογιακά έτη από το
πέρας τυχόν προηγούµενης συµµετοχής τους σε πρό-
γραµµα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης. Κα-
τά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελµατι-
κής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υπο-
χρεώσεις µε τους λοιπούς εγγεγραµµένους στα µητρώα
ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..

3. Οι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. επιδο-
τούµενοι άνεργοι, που συµµετέχουν σε επιδοτούµενα
προγράµµατα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτι-
σης, για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο συντρέχουν
οι προϋποθέσεις λήψης και των δύο επιδοτήσεων δικαι-
ούνται να λαµβάνουν και το επίδοµα ανεργίας, εφόσον
τηρούν και πληρούν τις προϋποθέσεις α΄, β΄ και γ΄ της
προηγούµενης παραγράφου.

4. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 1545/1985 (Α΄91) καταργείται.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά από πρό-
ταση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., καθορί-
ζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ανέργων
που εγγράφονται στα µητρώα του Οργανισµού και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρ-
θρου.»

Άρθρο 57
Μεταβατική διάταξη

Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., που
συµµετείχαν σε προγράµµατα εκπαίδευσης ή επαγγελ-
µατικής κατάρτισης πριν από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόµου, διατηρούν συνυπολογιζόµενο τον χρόνο
παρακολούθησης όλων των ως άνω προγραµµάτων στο
χρόνο ανεργίας τους και κρατούν τυχόν ποσό επιδόµα-
τος ανεργίας που τους καταβλήθηκε κατά τη χρονικό πε-
ρίοδο παρακολούθησης των ως άνω προγραµµάτων, ε-
φόσον εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος δηλώσουν στον Ο.Α.Ε.Δ. τα πλήρη στοι-
χεία όλων των προγραµµάτων που έχουν παρακολουθή-
σει.

Άρθρο 58
Ερµηνευτική διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 67 

του ν. 3518/2006 (Α΄ 272)

Η αληθής έννοια των διατάξεων της παραγράφου 4
του άρθρου 67 του ν. 3518/2006 είναι ότι οι εκπαιδευτι-
κοί που προσλαµβάνονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ως προσωρι-
νοί αναπληρωτές από τους ίδιους πίνακες, από τους ο-
ποίους προσλαµβάνονται οι ωροµίσθιοι της παραγράφου
2 του άρθρου 3 του ν. 2336/1995 (Α΄189), όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 2643/1998 (Α΄220)
και ισχύει, όσον αφορά την πρόσληψή τους διέπονται α-
πό το ίδιο νοµικό καθεστώς, το οποίο διέπει τους ως άνω
ωροµίσθιους. 

Άρθρο 59
Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. των δικαιωµάτων 

στα ακίνητα που ανήκουν στον 
Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού

1. Στην περίπτωση α΄  της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 4223/2013 (Α΄287), µετά τη φράση «στο Ταµείο Αξιο-
ποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
(Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)» προστίθεται η φράση: «και στον Ελληνικό
Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.)».

2. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1η Ιανου-
αρίου 2016.

Άρθρο 60

Η ισχύς των συµβάσεων µεταξύ των Κέντρων Κοινωνι-
κής Πρόνοιας του άρθρου  9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) και
του υπηρετούντος σε αυτά επικουρικού προσωπικού,
που έχει λήξει από 1.8.2016 ή/και λήγει από τις
30.9.2016 και µετά, παρατείνεται µέχρι τις 30.9.2017, ε-
φόσον υφίστανται εξαιρετικές ανάγκες και υπό τον όρο
της κάλυψης της ως άνω δαπάνης από τους οικείους
προϋπολογισµούς των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας.

Άρθρο 61

Η παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2072/1992 (Α΄ 125) α-
ντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. α. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως καθολικός διάδοχος των κλά-
δων Υγείας των Ασφαλιστικών Ταµείων που εντάχθηκαν
σε αυτόν, υποχρεούται να καταβάλλει στο ΕΚΑΒ τις δα-
πάνες µεταφοράς των βαρέως ασθενών δικαιούχων πε-
ρίθαλψης από αυτόν, που µεταφέρονται µε αεροπορικό ή
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πλωτό µέσο και συγκεκριµένα για τις µεταφορές: α) των
δικαιούχων περίθαλψης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και β) των ανασφαλί-
στων και οικονοµικά αδυνάτων.
Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται και στις περιπτώσεις

εκείνες που η µεταφορά για οποιονδήποτε λόγο δεν
πραγµατοποιήθηκε, υπήρξε όµως κινητοποίηση µέσων
και προσωπικού.
β. Ειδικά, οι δαπάνες µεταφοράς αλλοδαπών καταβάλ-

λονται από τους ίδιους και σε περίπτωση αδυναµίας κα-
ταβολής εκ µέρους τους, αυτές καταβάλλονται από τους
ασφαλιστικούς τους φορείς (δηµόσιους ή ιδιωτικούς) µέ-
σω των πρεσβειών των κρατών προέλευσής τους, εκτός
εάν ρυθµίζονται διαφορετικά από διακρατικές συµφω-
νίες ή προέρχονται από κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης για τους οποίους ισχύει η σχετική µε το θέµα αυ-
τό κοινοτική νοµοθεσία.
γ. Στο Ε.Κ.Α.Β. παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συµ-

βάσεων µε αεροπορικές ή άλλες εταιρείες µεταφορών
για µίσθωση µέσων, ύστερα από έγκριση του Υπουργού
Υγείας, στην περίπτωση που τα δικά του µέσα δεν επαρ-
κούν για την κάλυψη των αναγκών του.
δ. Ο  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως καθολικός διάδοχος των ενταχθέ-

ντων κλάδων υγείας αποζηµιώνει ετησίως το Ε.Κ.Α.Β. µε
ποσοστό έως 0,86% επί του συνόλου των κατ’ έτος δα-
πανών υγείας (πλην φαρµακευτικής δαπάνης), για κάλυ-
ψη δαπανών για αεροµεταφορές και πλωτές µεταφορές
βαρέως ασθενών δικαιούχων περίθαλψης από τον Οργα-
νισµό, εφόσον προσκοµιστούν στον Οργανισµό τα προ-
βλεπόµενα από την παράγραφο Η΄ της υπ' αριθµ.
Υ4β/οικ.9239/Β727/1994 υπουργικής απόφασης δικαιο-
λογητικά. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0674 του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Η ως άνω αποζηµίωση του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καλύπτει και

την πληρωµή των ληξιπρόθεσµων από 1.1.2012 οφειλών
του Ε.Κ.Α.Β. για αεροµεταφορές ασθενών, η οποία και
θα γίνεται βάσει του ως άνω ετήσιου ορίου του 0,86%.»

Άρθρο  62

Η προθεσµία που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 15 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ΄
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) παρατείνεται µέ-
χρι την 30ή Ιουνίου του έτους 2017. Η παρούσα διάταξη
ισχύει από 1.10.2016.

Άρθρo 63

1. Οι κεντρικές, οι αποκεντρωµένες και όλες εν γένει
οι υπηρεσίες των Υπουργείων, καθώς και τα νοµικά πρό-
σωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και νοµικά πρόσωπα ι-
διωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που εποπτεύονται από τα Υ-
πουργεία, µε απόφαση του αρµόδιου µονοµελούς ή συλ-
λογικού οργάνου της Διοίκησής τους, δύνανται για τις α-
νάγκες καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης τους και
του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και για τις ανά-
γκες εστίασης, σίτισης και φύλαξής τους, να συνάπτουν
ατοµικές συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέ-
νου χρόνου, εφόσον δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό
τους και συντρέχουν απρόβλεπτες ή επείγουσες περι-
στάσεις. Ως τέτοιες θεωρούνται ενδεικτικώς: α) νοµικό ή
πραγµατικό κώλυµα απρόσκοπτης παροχής των υπηρε-
σιών αυτών από τρίτα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, που
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αποδέκτη των υπηρε-
σιών αυτών, β) εξοικονόµηση δηµοσιονοµικής ωφέλειας

που επιτυγχάνεται µε τη σύναψη των συµβάσεων εργα-
σίας του παρόντος σε σύγκριση µε άλλα µέσα. Για τη
συνδροµή της απρόβλεπτης ή επείγουσας περίστασης α-
παιτείται αιτιολογηµένη κρίση των παραπάνω φορέων.
Οι ως άνω συµβάσεις συνάπτονται σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση κάθε άλ-
λης γενικής ή ειδικής διάταξης νόµου. Οι εξαιρετικές
ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου µπορούν να εφαρµο-
στούν µέχρι 31.12.2018.

2. Ως προς την ανώτατη χρονική διάρκεια των συµβά-
σεων εφαρµόζονται τα άρθρα 5, 6 και 7 του π.δ.
164/2004 (Α΄ 135) και απαγορεύεται η µετατροπή τους
σε συµβάσεις αορίστου χρόνου. Το κόστος σύναψης των
συµβάσεων αυτών βαρύνει και εκκαθαρίζεται σε βάρος
των πιστώσεων των προϋπολογισµών των φορέων της
παραγράφου 1 του παρόντος και πρέπει να βρίσκεται ε-
ντός των ορίων των εγγεγραµµένων διαθέσιµων πιστώ-
σεων του προϋπολογισµού τους, όπως αυτές έχουν εκτι-
µηθεί για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας, σίτι-
σης και φύλαξης.

3. Για την επιλογή των προσώπων αυτών καταρτίζεται
προσωρινός πίνακας κατάταξης, κατ’ εφαρµογή των πα-
ραγράφων 6, 7, 8, 9, 10, 10Α, 11Α, 11Β και 12 του άρ-
θρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28) και των κατ' εξουσιοδό-
τηση κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν από µη αµει-
βόµενη τριµελή επιτροπή που συγκροτείται ειδικά για το
σκοπό αυτόν. από τους φορείς της παραγράφου 1, µε α-
πόφαση του οικείου µονοµελούς ή συλλογικού οργάνου
Διοίκησής τους, τηρούµενων των διατάξεων των παρα-
γράφων 5 και 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28).
Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 11Α του άρθρου 21 του
ν. 2190/1994 (Α΄28), χρόνος ανεργίας µοριοδοτείται µε
διακόσιες (200) µονάδες για τέσσερις (4) µήνες ανερ-
γίας και µε πενήντα (50) µονάδες ανά µήνα ανεργίας ά-
νω των τεσσάρων (4) µηνών, µε ανώτατο όριο τους έξι
(6) µήνες, συναφής εργασιακή εµπειρία στον ιδιωτικό
τοµέα µοριοδοτείται µε επτά (7) µονάδες ανά µήνα, για
συνολική εµπειρία µέχρι εκατόν είκοσι (120) µήνες και
συναφής εργασιακή εµπειρία κτηθείσα σε κτίρια ή υπη-
ρεσίες του δηµόσιου τοµέα µοριοδοτείται µε οκτώ (8)
µονάδες ανά µήνα, για συνολική εµπειρία µέχρι εκατόν
είκοσι (120) µήνες. Με πράξη του αρµόδιου οργάνου δι-
οίκησης των φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, κυρώνονται οι προαναφερόµενοι προσωρινοί πί-
νακες κατάταξης και αποστέλλονται προς το ΑΣΕΠ ε-
ντός πέντε (5) ηµερών από τη σύνταξή τους.

4. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµε-
ρών από την άσκηση της ένστασης του δεύτερου εδαφί-
ου της παραγράφου 11Β του άρθρου 21 του ν. 2190/1994
(Α΄ 28), ή αυτεπαγγέλτως εντός αποκλειστικής προθε-
σµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσιοποίηση ή απο-
στολή των πινάκων, το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ασκεί έλεγχο νοµιµότητας επί
των πράξεων της παραγράφου 3 και εκδίδει σχετική α-
πόφαση, την οποία και κοινοποιεί στον ενδιαφερόµενο
και στο φορέα, τηρουµένων των διατάξεων της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και
των παραγράφων 13 και 20 του άρθρου 21 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης δύνανται να ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµο-
γής των προηγούµενων παραγράφων.
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6. Δαπάνες που έχουν προκύψει έως τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου, από την εφαρµογή του άρθρου 97
του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), του άρθρου 72 του
ν. 4369/2016 (Α΄ 33) ή του άρθρου 44 του ν. 4403/2016
(Α΄125) ή του άρθρου 81 του ν. 4413/2016 (A΄148) θεω-
ρούνται σύννοµες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πι-
στώσεων των προϋπολογισµών των αρµόδιων φορέων.

7. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγρά-
φων 1 και 2, οι αρµόδιοι φορείς της παραγράφου 1 δύνα-
νται να συνάψουν συµβάσεις εργασίας µε τα επιλεγέντα
πρόσωπα κατ’ εφαρµογή του άρθρου 97 του
ν. 4368/2016 (Α΄ 21) ή του άρθρου 72 του ν. 4369/2016
(Α΄ 33) ή του άρθρου 44 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125) ή του
άρθρου 81 του v. 4413/2016 (Α΄ 148). Οι ως άνω συµβά-
σεις συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής διάταξης νόµου. Με απόφαση του κατά περίπτω-
ση αρµόδιου Υπουργού, δύνανται να ρυθµίζονται οι λε-
πτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.

8.  Η περίπτωση 2 της παρ. 1 του άρθρου 377 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), καταργείται από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της.

Άρθρο 64
Ένταξη µακροχρόνια ανέργων 
σε προγράµµατα απασχόλησης

1. Με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας Ανάπτυξης και Του-
ρισµού, Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και µετά από εισήγηση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), είναι δυνατή η ένταξη
µακροχρόνια ανέργων, εγγεγραµµένων στα µητρώα του
Ο.Α.Ε.Δ., σε ειδικά προγράµµατα απασχόλησης στο δη-
µόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο 51
του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και εξειδικεύονται

τα παρακάτω:
α) οι φορείς υποδοχής τους,
β) τα κριτήρια επιλογής και ένταξής τους σε αυτά,
γ) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη

της συνδροµής των όρων και προϋποθέσεων συµµετο-
χής των υποψηφίων,
δ) η διαδικασία ένταξης, η διάρκεια και οι όροι απα-

σχόλησης,
ε) η χρηµατοδότηση των προγραµµάτων και οι αµοιβές

όσων ενταχθούν σε αυτά,
στ) οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία για την ανα-

στολή ή τη διακοπή της απασχόλησης ανέργου ή και του
προγράµµατος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την υλοποίησή του.

2. Στους εντασσόµενους στα ειδικά προγράµµατα α-
πασχόλησης της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρµό-
ζεται η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ-
θρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28).

3. Αρµόδιος φορέας για την υλοποίηση των προγραµ-
µάτων του παρόντος άρθρου είναι ο Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος
εκδίδει δηµόσια πρόσκληση για κάθε πρόγραµµα, όπου
εξειδικεύει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής τους.

4. Για τα παραπάνω προγράµµατα είναι δυνατή η επι-
χορήγηση του Ο.Α.Ε.Δ. από πόρους του Π.Δ.Ε. (εθνικού
και συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους) ή του τακτικού
προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε µεταφορά
αντίστοιχης πίστωσης.

5. Το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικει-
µενικότητας και της διαφάνειας και ελέγχει τη νοµιµότη-
τα των διαδικασιών επιλογής των ανέργων. Αν κατά τον
έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις επιλογής ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει
των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πί-
νακα Κατάταξης, η ένταξή του ανακαλείται υποχρεωτι-
κά, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του φορέα υπο-
δοχής.

Άρθρο 65
Αναστολή καταβολής δόσεων δανείων 

τέως O.E.K. από ανέργους

1. Δανειολήπτης του τέως Ο.Ε.Κ., στον οποίο έχει χο-
ρηγηθεί δάνειο αποκλειστικά από το στεγαστικό κεφά-
λαιο του τέως Ο.Ε.Κ. για αποπεράτωση, επέκταση, ανα-
µόρφωση, επισκευή, αγορά ή ανέγερση κατοικίας ή έχει
παραχωρηθεί κατοικία ή αγορασµένο διαµέρισµα, µπορεί
µε αίτησή του προς τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργα-
τικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) να ζητήσει την αναστολή για
χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών της πληρωµής των
µηνιαίων δόσεων του άληκτου κεφαλαίου, µε αντίστοιχη
άτοκη επιµήκυνση της διάρκειας αποπληρωµής των δό-
σεων αυτών, εφόσον κατά την ηµεροµηνία υποβολής της
είναι τουλάχιστον από τετραµήνου εγγεγραµµένος στο
µητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. ως άνεργος, επιδοτούµενος ή µη, ή
µακροχρόνια άνεργος.

2. Ένα µήνα πριν από τη λήξη του παραπάνω δωδεκά-
µηνου, ο δικαιούχος µπορεί µε αίτησή του να ζητήσει
δωδεκάµηνη παράταση της αναστολής που του χορηγή-
θηκε κατά την προηγούµενη παράγραφο, εφόσον κατά
την ηµεροµηνία υποβολής της είναι εγγεγραµµένος στο
µητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. ως άνεργος τουλάχιστον για τέσ-
σερις (4) µήνες ή συνεχίζει να είναι µακροχρόνια άνερ-
γος.

3. Τυχόν προηγούµενες της αναστολής ληξιπρόθε-
σµες δόσεις δανείου του δανειολήπτη του τέως Ο.Ε.Κ.,
που έχει υπαχθεί στην αναστολή των προηγουµένων πα-
ραγράφων, θεωρούνται ως µέρος του άληκτου κεφαλαί-
ου του δανείου του, χωρίς προσαύξηση για το χρονικό
διάστηµα της αναστολής.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδί-
δεται µετά από γνώµη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., εξειδικεύο-
νται οι αναγκαίοι όροι και ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 66
Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων δόσεων προς τον τέως Ο.Ε.Κ.

1. Δικαιούχος του τέως Οργανισµού Εργατικής Κατοι-
κίας (Ο.Ε.Κ.), στον οποίο έχει χορηγηθεί δάνειο αποκλει-
στικά από το στεγαστικό κεφάλαιο του άλλοτε Ο.Ε.Κ.
για αποπεράτωση, επέκταση, αναµόρφωση, επισκευή, α-
γορά ή ανέγερση κατοικίας ή έχει παραχωρηθεί κατοικία
ή αγορασµένο διαµέρισµα και είναι εγγεγραµµένος στο
µητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. ως άνεργος, επιδοτούµενος ή µη, ή
µακροχρόνια άνεργος, µπορεί µε αίτησή του προς τον
Ο.Α.Ε.Δ. να ζητήσει:
α) Την εξόφληση µέρους ή ολόκληρου του ποσού της

οφειλής του, που κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού
έχει καταστεί ληξιπρόθεσµο, καθώς και των παντός εί-
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δους επιβαρύνσεων, είτε εφάπαξ µε ποσοστό έκπτωσης
80% επί των επιβαρύνσεων, είτε σε ισόποσες µηνιαίες
δόσεις µε ποσοστό έκπτωσης 50% επί των επιβαρύνσε-
ων. Ο αριθµός των δόσεων δεν µπορεί να είναι µικρότε-
ρος από έξι (6) και µεγαλύτερος από είκοσι τέσσερις
(24) και το ποσό κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι µικρό-
τερο των εκατό (100) ευρώ. Η έκπτωση για τµηµατική
καταβολή χορηγείται µε την έγκριση της ρύθµισης. Μη
καταβολή δόσης επιτρέπεται µόνο τέσσερις (4) µη συνε-
χόµενες φορές ή τρεις (3) συνεχόµενες φορές και επι-
µηκύνει κατ' αντίστοιχο αριθµό µηνών τη ρύθµιση. Κάθε
άλλη παράβαση όρου της ρύθµισης συνεπάγεται την έκ-
πτωση του οφειλέτη από τη ρύθµιση και την αναβίωση
της οφειλής στην προ της ρύθµισης κατάσταση, άνευ εκ-
πτώσεων, αφού αφαιρεθούν τα έναντι της ακυρωθείσας
ρύθµισης καταβληθέντα ποσά. Το άληκτο ποσό της οφει-
λής αποπληρώνεται κατά τα προβλεπόµενα στην αρχική
σύµβαση που έχει υπογράφει.
β) Την εφάπαξ εξόφληση των ετήσιων δόσεων µε πο-

σοστό έκπτωσης 3% επί της ετήσιας δόσης για το πρώτο
έτος προεξόφλησης, αυξανόµενο κατά 3% για κάθε επό-
µενο έτος προεξόφλησης, εφόσον η οφειλή του είναι ε-
νήµερη ή έχει γίνει ρύθµιση εφάπαξ καταβολής στη ληξι-
πρόθεσµη οφειλή. Ως ετήσια δόση θεωρείται το ποσό
που προκύπτει στο τέλος του έτους, µετά την άθροιση
των επιµέρους δόσεων.

2. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθµιση της παραγράφου
1 υποβάλλεται µέχρι και τις 31.3.2017. Χρόνος υπολογι-
σµού των ληξιπρόθεσµων οφειλών και των παντός εί-
δους επιβαρύνσεων για υπαγωγή στις προαναφερόµε-
νες ρυθµίσεις ορίζεται ο χρόνος υποβολής της αίτησης.
Οι παντός είδους επιβαρύνσεις περιλαµβάνουν τους τό-
κους υπερηµερίας, τα πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις,
τις λοιπές επιβαρύνσεις, τα πρόστιµα και τα λοιπά έξο-
δα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδί-
δεται µετά από γνώµη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., εξειδικεύο-
νται οι αναγκαίοι όροι και ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 67 

Παρατείνεται αυτοδικαίως έως 31.12.2017, η υπ’ α-
ριθµ. πρωτ. 21/2013 διοικητική σύµβαση που αφορά στο
έργο «Παροχή Υπηρεσιών Συµφωνηµένου Επιπέδου
(S.L.A.) Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του
ΟΠΣ-ΙΚΑ, των παρεχόµενων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
µέσω διαδικτύου προς τους πολίτες και φορείς, καθώς
και παροχή υπηρεσιών συναφών έργων». Η σύµβαση λή-
γει αυτοδικαίως και πριν το πέρας της προθεσµίας του
προηγούµενου εδαφίου, τη δήλη ηµέρα κατά την οποία
θα υπάρξει κατακύρωση του ιδίου αντικειµένου στο πλαί-
σιο της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας στον ΕΦΚΑ, ως
καθολικό διάδοχο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Άρθρο 68
Έκτακτη επιχορήγηση πιστοποιηµένων φορέων 
Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας

1. Οι Περιφέρειες δύνανται να επιχορηγούν αποκλει-
στικά εντός του έτους 2016, ειδικώς πιστοποιηµένους
φορείς του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας
(άρθρο 5 παρ. 6 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236), που επιχορη-

γήθηκαν µέσω των οικείων Περιφερειών από τις πιστώ-
σεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2291) το
έτος 2015, υπό τον όρο της τήρησης του συνολικού ανώ-
τατου ορίου των ήδη εγγεγραµµένων πιστώσεων ανά
Περιφέρεια.

2. Το συνολικό ποσό της έκτακτης επιχορήγησης της
προηγούµενης παραγράφου δεν επιτρέπεται να υπερ-
βαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής επιχο-
ρήγησης, που κατανεµήθηκε από τις πιστώσεις του Υ-
πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης για το έτος 2015 προς την οικεία Πε-
ριφέρεια.

3. Η επιχορήγηση του παρόντος άρθρου παρέχεται,
σύµφωνα µε το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, που
ισχύει και εφαρµόζεται για την επιχορήγηση των ειδικώς
πιστοποιηµένων φορέων του Εθνικού Συστήµατος Κοι-
νωνικής Φροντίδας από τις πιστώσεις του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης. Απαιτούνται, επιπλέον, η σύνταξη και η υποβο-
λή ισολογισµού, όπως διαλαµβάνεται στις διατάξεις του
ν. 4308/2014 (Α΄ 251), ελεγµένου από ορκωτό   ελεγκτή.

Άρθρο 69
Παράταση Προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι»

1. α. Η διάρκεια του Προγράµµατος «Βοήθεια στο σπί-
τι», που παρατάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 49 του
ν. 4351/2015 (Α΄ 164) µέχρι 31.12.2016, καθώς και οι
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου των απασχολού-
µενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, που πα-
ρατάθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστηµα,παρατείνονται
από τη λήξη τους µέχρι 31.12.2017. Οι συµβάσεις των α-
πασχολούµενων του Προγράµµατος σε καµία περίπτωση
δεν µετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά την έννοια
της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994
(Α΄ 28).
β. Για την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση της υλοποίη-

σης του Προγράµµατος  «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρο-
νικό διάστηµα από 1.1.2017 έως και 31.12.2017, µεταφέ-
ρονται πόροι από: α) το λογαριασµό της Εισφοράς Αλλη-
λεγγύης συνταξιούχων, που τηρείται στο Ασφαλιστικό
Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), µέχρι του ύ-
ψους των σαράντα εκατοµµυρίων (40.000.000) ευρώ, β)
τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
ειδικότερα τον Ειδικό Φορέα 33 - 220 µέχρι του ύψους
των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ, γ) την ειδική
εισφορά ασφαλισµένων, που θεσµοθετήθηκε µε το άρ-
θρο 138 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) για τη χρηµατοδότηση
του Προγράµµατος «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιού-
χων» (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), µέχρι του ύψους των δεκατεσσάρων
εκατοµµυρίων (14.000.000) ευρώ και δ) τον τακτικό προ-
ϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, µέχρι του ύψους του ενός εκατοµµυ-
ρίου (1.000.000) ευρώ.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ερ-

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
προσδιορίζεται η διαδικασία µεταφοράς των µεταβιβαζό-
µενων πόρων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η
διαχείριση των πόρων αυτών και οι διαδικασίες υλοποίη-
σης του Προγράµµατος καθορίζονται σε προγραµµατική
σύµβαση, που υπογράφεται µεταξύ των Υπουργών Ερ-
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γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του
Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρείας Το-
πικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (E.E.T.A.A.
Α.Ε.).

2. Στο τέλος του εδαφίου δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 64
του ν. 4277/2014 (Α΄ 156), όπως προστέθηκε µε την παρ.
1 του άρθρου 49 του ν. 4351/2015 (Α΄164), προστίθεται
νέο εδάφιο, ως ακολούθως:

«Το παραπάνω ποσό καλύπτει και την απαιτούµενη δα-
πάνη για την ολοκλήρωση του Προγράµµατος της περιό-
δου 1.10.2013 έως 30.9.2014 (άρθρο 127 του
ν. 4199/2013 (Α΄ 216).»

Άρθρο 70
Εξαίρεση των δικαιούχων «επιταγής επανένταξης
στην αγορά εργασίας» από το πεδίο εφαρµογής 

του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 3986/2011

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του
ν. 3845/2010 (Α΄65) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Ο δικαιούχος «επιταγής επανένταξης στην αγορά ερ-
γασίας» εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής του άρθρου
39 παρ. 1 του ν. 3986/2011 (Α΄152) για όσο χρόνο αυτός
απασχολείται δυνάµει της ως άνω επιταγής.»

Άρθρο 71

Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας,
συντάσσει ετήσιο οικονοµικό προγραµµατισµό και απο-
λογισµό εκτέλεσης αυτού, καθώς και ισολογισµό ή/και
Οικονοµική Κατάσταση Αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), τους οποίους υπο-
βάλλει στο Τµήµα Μητρώου.

Άρθρο 72
Τροποποίηση του ν. 4172/2013

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (Α΄167)
προστίθεται περίπτωση θ΄, ως εξής:

«θ) Ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, το ο-
ποίο καταβάλλεται από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλ-
ληλέγγυας Οικονοµίας στους εργαζοµένούς τους.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

«Ειδικά, για τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονοµίας, στον προσδιορισµό του κέρδους από επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα δεν περιλαµβάνεται ποσοστό
έως 35% των κερδών προ φόρων, εφόσον αυτό κατα-
βάλλεται στους εργαζοµένούς τους.»

Άρθρο 73
Τροποποίηση του ν. 3986/2011

1. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31
του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) προστίθεται περίπτωση ε΄, ως
εξής:

«ε) Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
και τους Συνεταιρισµούς Εργαζοµένων, σε πεντακόσια
(500) ευρώ ετησίως.»

2.  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 31 του
ν. 3986/2011 (Α΄ 152) προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

«Επίσης, εξαιρούνται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλλη-
λέγγυας Οικονοµίας µε τη µορφή Κοινωνικής Συνεταιρι-
στικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισµού Εργαζοµένων, εφό-
σον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έ-
ναρξη εργασιών τους.»

Άρθρο 74

1. Τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργα-
σίας ΙΔΟΧ το οποίο θα απασχοληθεί στην υλοποίηση των
συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων: «Δοµές Παροχής
Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δοµές Αστέγων»,
της προγραµµατικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, και
η βαθµολόγησή τους, έχουν ως εξής:

1) Χρόνος Συνεχόµενης Ανεργίας: 100 µόρια για τους
πρώτους 4 µήνες ανεργίας και 25 µονάδες επιπλέον ανά
µήνα ανεργίας από τον 5° µήνα µέχρι τους 12 µήνες.

2) Ανήλικα ή Ενήλικα Προστατευόµενα κατά το νόµο
Τέκνα: 20 µόρια για κάθε τέκνο.

3) Ιδιότητα Άγαµου, Διαζευγµένου ή Εν Χηρεία Γονέα
(εφόσον έχει την επιµέλεια τέκνων): 25 µονάδες επιπλέ-
ον εκείνων για τα προστατευόµενα τέκνα του.

4) Αναπηρία του αιτούντος: από 50% και πάνω: 80 µό-
ρια.

5) Αποδεδειγµένη Εργασιακή Εµπειρία που προκύπτει
από απασχόληση σε συγχρηµατοδοτούµενες δοµές και
δράσεις συναφείς µε ευάλωτες οµάδες και κοινωνική έ-
νταξη: 15 µόρια ανά µήνα απασχόλησης και έως 40 µή-
νες.

2. Ως προστατευόµενα τέκνα νοούνται:
1) Τα άγαµα τέκνα, εφόσον:
i. Είναι ανήλικα έως 18 ετών ή,
ii. είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή

σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή κα-
τάρτισης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή,

iii. είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραµµένα
στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρα-
τιωτική θητεία τους.
Τα τέκνα των περιπτώσεων ii) και ίίί) δεν θεωρούνται

προστατευόµενα εφόσον το ετήσιο προσωπικό τους ει-
σόδηµα υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ.

2) Τα τέκνα, άγαµα, διαζευγµένα ή σε χηρεία ανεξαρ-
τήτως ηλικίας, µε ποσοστό νοητικής ή σωµατικής αναπη-
ρίας τουλάχιστον 67% εφόσον το προσωπικό τους ετή-
σιο εισόδηµα δεν υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ.
Τα πάσης φύσεως επιδόµατα που χορηγούνται λόγω

αναπηρίας (προνοιακά, απολύτου αναπηρίας, ανικανότη-
τας, εξωϊδρυµατικό  επίδοµα, επίδοµα κίνησης, διατρο-
φικό επίδοµα), δεν συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδη-
µα.

3. Οι διαδικασίες ένταξης ή υλοποίησης δράσεων ή
προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων στο πλαίσιο
των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, εξακολουθούν να ισχύ-
ουν εφόσον συµφωνούν µε τα προβλεπόµενα στην πα-
ρούσα διάταξη.
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Άρθρο 75
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από την ηµεροµηνία
της δηµοσίευσής του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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