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ΑΠΑΦΟΛΗΗ – ΚΑΣΑΡΣΙΗ  
 

 
Ι. Προγρϊμματα Απαςχϐληςησ  - Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ 
 
Α. Τφιςτϊμενη κατϊςταςη τησ απαςχϐληςησ ςτην Ελλϊδα 
 
ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ Ϊρευνασ Εργατικοϑ Δυναμικοϑ τησ Ελληνικόσ τατιςτικόσ Αρχόσ (ΕΛΣΑΣ), 
ςτην Ελλϊδα το 2017 ο αριθμϐσ απαςχολοϑμενων ανόλθε ςε 3.752.674 ϊτομα απϐ 3.673.559 ϊτομα το 
2016, παρουςιϊζοντασ μύα αϑξηςη 2,2% και ο αριθμϐσ των ανϋργων ανόλθε ςε 1.027.048 ϊτομα απϐ 
1.130.934 ϊτομα το 2016 καταγρϊφοντασ μεύωςη 9,2%.  
Σο ποςοςτϐ απαςχϐληςησ (ηλικύεσ 20 ϋωσ 64 ετών) για το ϋτοσ 2017 διαμορφώθηκε ςτο 57,8%, υψηλϐτερο 
κατϊ 1,6 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ ςυγκριτικϊ με την προηγοϑμενη χρονιϊ. τουσ ϊνδρεσ το ποςοςτϐ 
απαςχϐληςησ ανόλθε ςτο 67,7% απϐ 65,8% το 2016 και ςτισ γυναύκεσ 48,0% (απϐ 46,8% το 2016).  Η 
εξϋλιξη του αριθμοϑ απαςχολουμϋνων ανϊ τομϋα τησ οικονομύασ ςυνειςφϋρει ςημαντικϊ ςτην ςυνολικό 
εικϐνα τησ οικονομύασ. Ο αριθμϐσ απαςχολουμϋνων μειώθηκε κατϊ 0,3% το 2017 ςε ςχϋςη με το 2016, ο 
αριθμϐσ απαςχολουμϋνων του δευτερογενό τομϋα το 2017 αυξόθηκε κατϊ 3,2% ςε ςχϋςη με το 2016 και 
κατϊ 2,3% αυτϐσ του τριτογενό τομϋα.   
 
Σϊςη αποκλιμϊκωςησ παρουςιϊζει και το ποςοςτϐ ανεργύασ (ηλικύεσ ϊνω των 15 ετών). Σο 2017 το 
ποςοςτϐ ανεργύασ όταν 21,5%, μειωμϋνο κατϊ ϋξι (6) ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ ςυγκριτικϊ με το 2013 και κατϊ 
δϑο (2) μονϊδεσ ςε ςχϋςη με την προηγοϑμενη χρονιϊ, ενώ το ποςοςτϐ ανεργύασ των γυναικών εξακολουθεύ 
να εύναι υψηλϐτερο των ανδρών (26,1% ϋναντι 17,8%). Πολϑ υψηλϐ ποςοςτϐ ανεργύασ παρατηρεύται ςτουσ 
νϋουσ ηλικύασ 15-24 ετών (43,6%), το οπούο ςτισ νϋεσ γυναύκεσ φθϊνει το 48,2% και ςτουσ νϋουσ ϊνδρεσ 
39,3%. Σο ποςοςτϐ μακροχρϐνιασ ανεργύασ (ϊνεργοι περιςςϐτερο απϐ 12 μόνεσ ςτο ςϑνολο του εργατικοϑ 
δυναμικοϑ) μειώθηκε το 2017 ςτο 15,6% απϐ 16,9% το 2016, ενώ το μερύδιο μακροχρϐνιασ ανεργύασ 
(μακροχρϐνια ϊνεργοι ςτο ςϑνολο των ανϋργων) αυξόθηκε ςε 72,8% το 2017 απϐ 72,0% το 2016. 
ταθερϐ παρϋμεινε το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ ςτο εργατικϐ δυναμικϐ (ηλικύεσ  20-64 ετών) μεταξϑ των ετών 
2016 και 2017, ςτο 73,5%. Για τουσ ϊνδρεσ το 2017 το ποςοςτϐ διαμορφώθηκε ςτο 82,3%, ενώ για τισ 
γυναύκεσ, ςημαντικϊ χαμηλϐτερο ςτο 64,9%.  
Για το μόνα Ιανουϊριο 2018, ςϑμφωνα με τα ςτοιχεύα εγγεγραμμϋνησ ανεργύασ του ΟΑΕΔ, ο αριθμϐσ των 
εγγεγραμμϋνων ανϋργων αναζητοϑντων εργαςύα ανόλθε ςε 903.303 ϊτομα. Ο υψηλϐτεροσ αριθμϐσ ανϋργων 
αναζητοϑντων εργαςύα με κριτόριο την περιφϋρεια εμφανύζεται ςτην περιφϋρεια Αττικόσ με 313.465  
ϊτομα (34,70%) και ςτην περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ με 189.113 ϊτομα (20,94%). 
 
Απϐ την ςϑγκριςη των ςτοιχεύων των δϑο τελευταύων ετών του Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ ΕΡΓΑΝΗ, 
προκϑπτει ϐτι κατϊ το ϋτοσ 2017, ο αριθμϐσ των εργαζομϋνων που απαςχολοϑνται µε ςχϋςη εξαρτημϋνησ 
εργαςύασ ιδιωτικοϑ δικαύου, εύναι ςημαντικϊ μεγαλϑτεροσ ςε ςχϋςη µε το ϋτοσ 2016, κατϊ 121.913 νϋεσ 
θϋςεισ εργαςύασ, παρουςιϊζοντασ ςε ετόςια βϊςη αϑξηςη κατϊ 7,16%. 
 
 
Β. Προγρϊμματα ενεργητικών πολιτικών απαςχϐληςησ  
 
Σο Τπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ ςχεδιϊζει και υλοποιεύ μϋτρα 
για την ϊμεςη υποςτόριξη ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερων ανϋργων και την ϋνταξό τουσ ςτην αγορϊ 
εργαςύασ. Σα προγρϊμματα που υλοποιοϑνται αφοροϑν: 
1.    Εγγυημϋνη απαςχϐληςη ςτον δημϐςιο τομϋα  
2. Επιχορόγηςη επιχειρόςεων για δημιουργύα Νϋων Θϋςεων Εργαςύασ ςτον ιδιωτικϐ τομϋα 
3. Κατϊρτιςη και πρακτικό ϊςκηςη ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικοϑ τομϋα 
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1. Προγρϊμματα εγγυημϋνησ απαςχϐληςησ ςτον δημϐςιο τομϋα 

 
i. Προγρϊμματα κοινωφελοϑσ εργαςύασ  
 
Η μακρϊ ϑφεςη ςτην οπούα βρύςκεται η ελληνικό οικονομύα ϋχει επηρεϊςει αρνητικϊ τα μεγϋθη τησ 
απαςχϐληςησ και τησ ανεργύασ. Σα νϋα προγρϊμματα κοινωφελοϑσ εργαςύασ εύναι 8μηνησ διϊρκειασ και 
απευθϑνονται κυρύωσ ςε μακροχρϐνια ανϋργουσ και ϋχουν ωσ διττϐ ςτϐχο, αφενϐσ, την ϊμεςη 
αντιμετώπιςη τησ ανεργύασ πληθυςμιακών ομϊδων που πλόττονται περιςςϐτερο απϐ την ανεργύα και, 
αφετϋρου, την αναβϊθμιςη των προςϐντων των ςυμμετεχϐντων ώςτε να διευκολυνθοϑν ςτην επανϋνταξό 
τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ (παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών και κατϊρτιςη). 
 
Πϋρα δε απϐ την αντιμετώπιςη τησ ανεργύασ και την επαναςϑνδεςη των μακροχρϐνια ανϋργων ςτην αγορϊ 
εργαςύασ, ςτοχεϑουν και ςτην προαγωγό τησ κοινόσ ωφϋλειασ ςε τοπικϐ επύπεδο, μϋςω τησ ςϑζευξησ των 
παραγωγικών ικανοτότων των ανϋργων με την κϊλυψη των κοινωνικών αναγκών. Η κοινωφελόσ εργαςύα 
που θα παρϋχεται μϋςα απϐ τα προγρϊμματα θα ενϋχει το ςτοιχεύο τησ παραγωγικϐτητασ, θα προςθϋτει 
οικονομικό αξύα ό θα προςδύδει ςαφϋσ κοινωνικϐ ϐφελοσ. Οι ϊνεργοι που θα ςυμμετϊςχουν ςε αυτϊ θα 
απαςχοληθοϑν ςτην υλοπούηςη ϋργων που θα ϋχουν μετρόςιμα αποτελϋςματα ϐςον αφορϊ ςτη βελτύωςη 
τησ καθημερινόσ ζωόσ των κατούκων των τοπικών κοινωνιών ενώ θα ςυμβϊλλουν ςτην αντιμετώπιςη των 
προςφϑγων ςτη χώρα μϋςω τησ βελτύωςησ των παρεχϐμενων υπηρεςιών πρώτησ υποδοχόσ, αςϑλου και 
διαχεύριςησ προςφυγικών ροών.  
 
Σα ϋργα αυτϊ επιλϋγονται απϐ τουσ ύδιουσ τουσ Δόμουσ που ςυμμετϋχουν ςτο πρϐγραμμα, ανϊλογα με τισ 
ανϊγκεσ τουσ, και ςτοχεϑουν ςτη βελτύωςη των παρεχϐμενων υπηρεςιών ςε φορεύσ του δημϐςιου τομϋα 
που ϋχουν καθημερινό και ϊμεςη ςχϋςη με την εξυπηρϋτηςη πολιτών, ςτη ςυντόρηςη και αναβϊθμιςη 
κοινωνικών υποδομών, ςτην αναβϊθμιςη τησ λειτουργύασ των δημοτικών υπηρεςιών, ςτη βελτύωςη του 
φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ, αλλϊ και ςτη ςτόριξη τησ τοπικόσ αγορϊσ.  
 
Μϋςα ςτο 2017 υλοποιόθηκαν  τα ακϐλουθα προγρϊμματα:    
 
α) Πρϐγραμμα Κοινωφελοϑσ Φαρακτόρα ςε 34 Δόμουσ για 7.180 θϋςεισ πλόρουσ απαςχϐληςησ1 (Π/Τ: 
49.628.490,75 Ευρώ) 
β) Πρϐγραμμα Κοινωφελοϑσ Φαρακτόρα ςε Δόμουσ τησ χώρασ (επιβλϋποντεσ φορεύσ) 24.251 θϋςεισ 
πλόρουσ απαςχϐληςησ2  (Π/Τ: 172.093.776 Ευρώ). 
γ)  Πρϐγραμμα Κοινωφελοϑσ Φαρακτόρα ςε Δόμουσ και ςε Τπηρεςύεσ Α’ υποδοχόσ, αςϑλου και διαχεύριςησ 
προςφυγικών ροών (β’ κϑκλοσ), για 1.639 θϋςεισ πλόρουσ απαςχϐληςησ3  (Π/Τ: 11.486.295,08 Ευρώ). 
 
Αντικεύμενο των ανωτϋρω προγραμμϊτων εύναι η δημιουργύα 33.070 θϋςεων πλόρουσ απαςχϐληςησ μϋςω 
τησ τοποθϋτηςησ προςωπικοϑ ςε Δόμουσ Θϑλακεσ και Τπηρεςύεσ Α’ υποδοχόσ, αςϑλου και διαχεύριςησ 
προςφυγικών ροών, ςε ϋναν κϑκλο ςυνολικόσ διϊρκειασ 8 μηνών. Προκειμϋνου δε να επιτευχθεύ ο ςτϐχοσ 
τησ διευκϐλυνςησ τησ επανϋνταξησ των ανϋργων ςτην αγορϊ εργαςύασ, τα (α) και (β) προγρϊμματα 
περιλαμβϊνουν  δρϊςεισ ενεργοπούηςησ των ωφελουμϋνων, ϐπωσ ςυμβουλευτικό, κατϊρτιςη κ.λπ. 
Αναφορικϊ με τη ςυμβουλευτικό, ςτα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ προςφϋρονται δϑο υποχρεωτικϋσ ςυνεδρύεσ ςτουσ 
ωφελοϑμενουσ, κατϊ την εύςοδο και την ϋξοδο τουσ ςτην πρϊξη. Η δε κατϊρτιςη θα υλοποιηθεύ με το 
ςϑςτημα επιταγών κατϊρτιςησ (voucher) και αφορϊ ςτο ςϑνολο των ωφελουμϋνων. Οι ωφελοϑμενοι που 
θα επιλϋξουν την κατϊρτιςη θα εργϊζονται ςτη θϋςη απαςχϐληςησ για την οπούα ϋχουν επιλεχθεύ και μύα 
ημϋρα τησ εβδομϊδασ θα ςυμμετϋχουν ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ 
  
Ψφελοϑμενοι των (α), (β) και (γ) προγραμμϊτων  μποροϑν να εύναι οι εγγεγραμμϋνοι ςτα μητρώα ανϋργων 
του ΟΑΕΔ, που ανόκουν ςε μύα τουλϊχιςτον απϐ τισ παρακϊτω κατηγορύεσ: 

                                                 
1 Δημϐςια Πρϐςκληςη Νο 16/2017 
2 Δημϐςια Πρϐςκληςη Νο 1/2017 
3 Δημϐςια Πρϐςκληςη Νο 9/2017 
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- μϋλη οικογενειών ςτισ οπούεσ δεν εργϊζεται κανεύσ και οι ςϑζυγοι αυτών εύναι εγγεγραμμϋνοι 
ϊνεργοι ςτα μητρώα ανϋργων του ΟΑΕ∆   

- μϋλη μονογονεώκών οικογενειών, ςτισ οπούεσ δεν εργϊζεται κανεύσ  
- εγγεγραμμϋνοι μακροχρϐνια ϊνεργοι ςτα μητρώα ανϋργων του ΟΑΕ∆  
- ϊνεργοι πτυχιοϑχοι ΑΕΙ πανεπιςτημιακοϑ και τεχνολογικοϑ τομϋα, εγγεγραμμϋνοι ςτα μητρώα 

ανϋργων πτυχιοϑχων του ΟΑΕ∆, για την κϊλυψη θϋςεων με βϊςη τα τυπικϊ προςϐντα τουσ  
- εγγεγραμμϋνοι ϊνεργοι ςτα μητρώα ανϋργων του ΟΑΕΔ ϊνω των 29 ετών 
- εγγεγραμμϋνοι ςτα μητρώα ανϋργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ 
- εγγεγραμμϋνοι ϊνεργοι ςτα μητρώα ανϋργων του ΟΑΕΔ, δικαιοϑχοι του «Κοινωνικοϑ Ειςοδόματοσ 

Αλληλεγγϑησ» (ΚΕΑ) 
 
ii) Πρϐγραμμα επιχορόγηςησ επιχειρόςεων, φορϋων και οργανιςμών του δημοςύου τομϋα και επιχειρόςεων 
Δόμων και Περιφερειών, για την απαςχϐληςη 10.000 μακροχρϐνια ανϋργων, ηλικύασ 55-67 ετών4 (Π/Τ: 
120.000.000 Ευρώ) 
 
κοπϐσ του προγρϊμματοσ εύναι η δημιουργύα 10.000 νϋων θϋςεων εργαςύα πλόρουσ απαςχϐληςησ, για την 
απαςχϐληςη μακροχρϐνια ανϋργων ηλικύασ 55-67 ετών. Οι ωφελοϑμενοι του προγρϊμματοσ πρϋπει να εύναι 
εγγεγραμμϋνοι ςτο μητρώο ανϋργων του ΟΑΕΔ, για χρονικϐ διϊςτημα τουλϊχιςτον δώδεκα μηνών.  
Δικαιοϑχοι του προγρϊμματοσ εύναι οι επιχειρόςεισ, φορεύσ και οργανιςμού του δημϐςιου τομϋα, και οι 
επιχειρόςεισ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ πρώτου και δευτϋρου βαθμοϑ (Δόμων και Περιφερειών) του Ν. 
3852/2010, που αςκοϑν τακτικό οικονομικό δραςτηριϐτητα. Η διϊρκεια τησ επιχορόγηςησ ορύζεται ςτουσ 
12 μόνεσ με δυνατϐτητα επϋκταςησ για επιπλϋον 12 μόνεσ, ϑςτερα απϐ αύτηςη που θα υποβϊλλει η 
δικαιοϑχοσ επιχεύρηςη. Σο ϑψοσ τησ επιχορόγηςησ ορύζεται ςτο 50% του μηνιαύου μιςθολογικοϑ και μη 
μιςθολογικοϑ κϐςτουσ του ωφελοϑμενου με ανώτατο ϐριο τα 600 ευρώ μηνιαύωσ. Η μϋγιςτη δαπϊνη για 
την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ θα ανϋλθει ςτο ποςϐ των.  
 
iii) Ειδικϐ Πρϐγραμμα απαςχϐληςησ 4.000  ανϋργων ςτο Δημϐςιο Σομϋα τησ Τγεύασ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 64 
του ν. 4430/2016 (Α’ 205), ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει (Π/Τ: 66.000.000 Ευρώ) 
 
Σο πρϐγραμμα ϋχει ωσ ςτϐχο την ϊμεςη αντιμετώπιςη τησ ανεργύασ των ομϊδων ανϋργων που πλόττονται 
εξαιτύασ τησ οικονομικόσ κρύςησ και τησ μακρϊσ ϑφεςησ, που υφύςταται η ελληνικό οικονομύα, με 
προτεραιϐτητα ςτουσ εγγεγραμμϋνουσ ςτα μητρώα του ΟΑΕΔ μακροχρϐνια ανϋργουσ και ςτουσ ανϋργουσ 
που ανόκουν ςτισ ευπαθεύσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ.  
Ψσ ευπαθεύσ ομϊδεσ για το πρϐγραμμα ορύζονται:  

- εγγεγραμμϋνοι ϊνεργοι ςτα μητρώα ανϋργων του ΟΑΕΔ, ςϑζυγοι-μϋλη οικογενειών ςτισ οπούεσ δεν 
εργϊζεται κανεύσ απϐ τουσ δϑο ςυζϑγουσ.  

- εγγεγραμμϋνοι ϊνεργοι ςτα μητρώα ανϋργων του ΟΑΕΔ, αρχηγού μονογονεώκών οικογενειών.  
- εγγεγραμμϋνοι ϊνεργοι ςτα μητρώα ανϋργων του ΟΑΕΔ, δικαιοϑχοι του «Κοινωνικοϑ Ειςοδόματοσ 

Αλληλεγγϑησ » (ΚΕΑ) 
 
Η ςυνολικό χρονικό διϊρκεια απαςχϐληςησ των ωφελουμϋνων ορύζεται ςτουσ 24 μόνεσ.  
 
Ειδικϐτερα, το ανωτϋρω Πρϐγραμμα αποςκοπεύ: 

- ςτη βελτύωςη τησ οικονομικόσ κατϊςταςησ των ανϋργων, 
- ςτην αποτελεςματικό ςτόριξη των ευϊλωτων κοινωνικών ομϊδων, 
- ςτην κϊλυψη κοινωνικών αναγκών, 
- ςτην αναβϊθμιςη των παρεχϐμενων προσ τουσ πολύτεσ υπηρεςιών    των φορϋων υγεύασ , 
- ςτην βελτύωςη των υποδομών των δημϐςιων νοςοκομεύων και τουσ εποπτευϐμενουσ φορεύσ του 

Τπουργεύου Τγεύασ, 
- ςτην αναβϊθμιςη των προςϐντων των ανϋργων, 
- ςτη ςϑζευξη των παραγωγικών ικανοτότων των ανϋργων με την κϊλυψη κοινωνικών αναγκών. 
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2. Προγρϊμματα Επιχορόγηςησ επιχειρόςεων για δημιουργύα Νϋων Θϋςεων Εργαςύασ 
 
Με ςτϐχο την αϑξηςη τησ εγγυημϋνησ απαςχϐληςησ ςτον ιδιωτικϐ τομϋα μϋςω τησ δημιουργύασ νϋων 
θϋςεων εργαςύασ, το Τπουργεύο Εργαςύασ υλοποιεύ ςειρϊ προγραμμϊτων ευρϑτερησ ςτϐχευςησ που 
απευθϑνονται ςε νϋουσ, ςε μακροχρϐνια ανϋργουσ, ανϋργουσ μεγαλϑτερησ ηλικύασ, ειδικϋσ ομϊδεσ ανϋργων, 
ΑμεΑ. Ειδικϐτερα, υλοποιοϑνται: 
 
Πρϐγραμμα επιχορόγηςησ επιχειρόςεων για την απαςχϐληςη 15.000 ανϋργων ηλικύασ 30-49 ετών (Π/Τ: 
81.000.000 Ευρώ) 
 
κοπϐσ του προγρϊμματοσ εύναι η δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ, πλόρουσ απαςχϐληςησ, με την 
πρϐςληψη 15.000 ανϋργων, ηλικύασ 30-49 ετών, με ϋμφαςη ςτουσ μακροχρϐνια ανϋργουσ. Απϐ τισ 15.000 
θϋςεισ, οι 5.000 αφοροϑν αποκλειςτικϊ ςε εγγεγραμμϋνουσ ανϋργουσ δικαιοϑχουσ Κοινωνικοϑ Ειςοδόματοσ 
Αλληλεγγϑησ (ΚΕΑ). Σο πρϐγραμμα απευθϑνεται ςε ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ, Υορεύσ Κοινωνικόσ και 
Αλληλϋγγυασ Οικονομύασ (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικϊ ςε εργοδϐτεσ του ιδιωτικοϑ τομϋα που αςκοϑν τακτικό 
οικονομικό δραςτηριϐτητα ςε ϐλη τη χώρα.  
Ψφελοϑμενοι του Προγρϊμματοσ εύναι:  
 

- Ωνεργοι εγγεγραμμϋνοι ςτο μητρώο ανϋργων του ΟΑΕΔ για χρονικϐ διϊςτημα τουλϊχιςτον τριών 
(3) μηνών πριν απϐ την υπϐδειξό τουσ απϐ τα αρμϐδια ΚΠΑ2 

- Μακροχρϐνια ϊνεργοι, ότοι εγγεγραμμϋνοι ςτο μητρώο ανϋργων του ΟΑΕΔ για χρονικϐ διϊςτημα 
τουλϊχιςτον δώδεκα μηνών μϋχρι την υπϐδειξό τουσ απϐ τα αρμϐδια ΚΠΑ2 

- •Εγγεγραμμϋνοι ϊνεργοι δικαιοϑχοι του Κοινωνικοϑ Ειςοδόματοσ Αλληλεγγϑησ (ΚΕΑ), κατϊ την 
υπϐδειξό τουσ απϐ τα αρμϐδια ΚΠΑ2, για ηοσς οποίοσς δεν απαιηείηαι τρονικό διάζηημα 

εγγεγραμμένης ανεργίας 
- Ωνεργοι ηλικύασ 30 ϋωσ 49 ετών εγγεγραμμϋνοι ςτο μητρώο ανϋργων του ΟΑΕΔ για χρονικϐ 

διϊςτημα τουλϊχιςτον μιασ ημϋρασ πριν απϐ την υπϐδειξό τουσ απϐ τα αρμϐδια ΚΠΑ2, ωφελοϑμενοι 
του Προγρϊμματοσ «Κατϊρτιςη και Πιςτοπούηςη Ανϋργων 29-64 ετών ςε κλϊδουσ αιχμόσ» 
(Πρϐςκληςη 2 /2016) τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Διαχεύριςησ Κοινοτικών και Ωλλων Πϐρων τησ 
Επιτελικόσ Δομόσ ΕΠΑ ΑΠΚΟ (Αριθμ. Πρωτ. 6.14727/5.12558/29.11.2016), που ϋχουν 
ολοκληρώςει επιτυχώσ τϐςο τη θεωρητικό κατϊρτιςη ϐςο και την πρακτικό ϊςκηςη. 
 

Η ςυνολικό διϊρκεια τησ επιχορόγηςησ του προγρϊμματοσ ορύζεται ςε 12 μόνεσ. Μετϊ τη λόξη τησ 
επιχορόγηςησ οι επιχειρόςεισ οι οπούεσ θα προςλϊβουν μη μακροχρϐνια ανϋργουσ, δεςμεϑονται να 
διατηρόςουν το προςωπικϐ (προϒπϊρχον και επιχορηγοϑμενο) για τρεισ (3) ακϐμα μόνεσ (χωρύσ 
επιχορόγηςη). Απϐ την ανωτϋρω δϋςμευςη εξαιροϑνται οι επιχειρόςεισ που θα απαςχολόςουν μακροχρϐνια 
ανϋργουσ και εγγεγραμμϋνουσ ανϋργουσ δικαιοϑχουσ του ΚΕΑ.  
 
Πρϐγραμμα επιχορόγηςησ επιχειρόςεων και εργοδοτών για την απαςχϐληςη 2.000 ανϋργων ατϐμων με 

αναπηρύεσ (ΑμεΑ),  απεξαρτημϋνων απϐ εξαρτηςιογϐνεσ ουςύεσ, αποφυλακιςμϋνων, νεαρών παραβατικών 

ατϐμων ό νεαρών ατϐμων που βρύςκονται ςε κοινωνικϐ κύνδυνο5 (Π/Τ: 39.600.000 Ευρώ).  

κοπϐσ του προγρϊμματοσ εύναι η δημιουργύα 2.000 νϋων θϋςεων εργαςύασ με την πρϐςληψη ανϋργων 
ατϐμων με αναπηρύεσ (ΑμεΑ),  απεξαρτημϋνων απϐ εξαρτηςιογϐνεσ ουςύεσ, αποφυλακιςμϋνων, νεαρών 
παραβατικών ατϐμων ό νεαρών ατϐμων που βρύςκονται ςε κοινωνικϐ κύνδυνο. Οι ωφελοϑμενοι θα πρϋπει 
να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο μητρώο ανϋργων των υπηρεςιών του Ο.Α.Ε.∆. για χρονικϐ διϊςτημα ϊνω των 
δϑο (2) μηνών.  
To πρϐγραμμα απευθϑνεται  ςε ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ, ςυνεταιριςμοϑσ, Υορεύσ Κοινωνικόσ και 
Αλληλϋγγυασ Οικονομύασ, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), και γενικϊ ςε εργοδϐτεσ 

                                                 
5 Δημϐςια Πρϐςκληςη Νο 12/2017 

http://www.oaed.gr/programmata-epichoregeses-epicheireseon-gia-demiourgia-neon-theseon-ergasias/-/asset_publisher/kbQG9Ho6jq8a/content/programma-epichoregeses-epicheireseon-gia-ten-apascholese-15-000-anergon-elikias-30-49-eton?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fprogrammata-epichoregeses-epicheireseon-gia-demiourgia-neon-theseon-ergasias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kbQG9Ho6jq8a%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
http://www.oaed.gr/programmata-epichoregeses-epicheireseon-gia-demiourgia-neon-theseon-ergasias/-/asset_publisher/kbQG9Ho6jq8a/content/programma-epichoregeses-epicheireseon-kai-ergodoton-gia-ten-apascholese-2-000-anergon-atomon-me-anaperies-amea-apexartemenon-apo-exartesiogones-ousi-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fprogrammata-epichoregeses-epicheireseon-gia-demiourgia-neon-theseon-ergasias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kbQG9Ho6jq8a%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
http://www.oaed.gr/programmata-epichoregeses-epicheireseon-gia-demiourgia-neon-theseon-ergasias/-/asset_publisher/kbQG9Ho6jq8a/content/programma-epichoregeses-epicheireseon-kai-ergodoton-gia-ten-apascholese-2-000-anergon-atomon-me-anaperies-amea-apexartemenon-apo-exartesiogones-ousi-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fprogrammata-epichoregeses-epicheireseon-gia-demiourgia-neon-theseon-ergasias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kbQG9Ho6jq8a%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
http://www.oaed.gr/programmata-epichoregeses-epicheireseon-gia-demiourgia-neon-theseon-ergasias/-/asset_publisher/kbQG9Ho6jq8a/content/programma-epichoregeses-epicheireseon-kai-ergodoton-gia-ten-apascholese-2-000-anergon-atomon-me-anaperies-amea-apexartemenon-apo-exartesiogones-ousi-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fprogrammata-epichoregeses-epicheireseon-gia-demiourgia-neon-theseon-ergasias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kbQG9Ho6jq8a%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
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του ιδιωτικοϑ τομϋα που αςκοϑν τακτικϊ οικονομικό δραςτηριϐτητα, καθώσ και ςε επιχειρόςεισ Σοπικόσ 
Αυτοδιούκηςησ Α΄ και Β΄ Βαθμοϑ για την απαςχϐληςη των προαναφερθϋντων κοινωνικών ομϊδων.  
Μϋςω του προγρϊμματοσ επιχορηγεύται η απαςχϐληςη των ατϐμων αυτών αρχικώσ για δώδεκα (12) μόνεσ, 
ενώ παρϋχεται η δυνατϐτητα δϑο επεκτϊςεων του χρϐνου επιδοτοϑμενησ απαςχϐληςησ για ϊλλουσ δώδεκα 
(12) ςυν ϊλλουσ δώδεκα (12) μόνεσ. Η επιχορόγηςη για κϊθε μόνα απαςχϐληςησ των ωφελοϑμενων 
ανϋργων  ανϋρχεται ςτο 70% του μιςθολογικοϑ και μη κϐςτουσ και μϋχρι του ποςοϑ των 700 ευρώ 
μηνιαύωσ για τουσ εργαζϐμενουσ με πλόρη απαςχϐληςη και μϋχρι του ποςοϑ των 350 ευρώ μηνιαύωσ για 
τουσ εργαζϐμενουσ με μερικό απαςχϐληςη.   
 
Ενύςχυςη τησ απαςχϐληςησ 40.000 αμειβϐμενων με δελτύο παροχόσ υπηρεςιών, με μετατροπό τησ ςϑμβαςησ 
παροχόσ ανεξϊρτητων υπηρεςιών ςε ςϑμβαςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ6 (Π/Τ: 156.800.000 Ευρώ) 
 
Σο πρϐγραμμα επιχορηγεύ για 12 μόνεσ τισ επιχειρόςεισ που απαςχολοϑν εργαζϐμενουσ με ςυμβϊςεισ 
παροχόσ ανεξϊρτητων υπηρεςιών, προκειμϋνου να τισ μετατρϋψουν ςε ςυμβϊςεισ εξαρτημϋνησ εργαςύασ με 
καθεςτώσ πλόρουσ απαςχϐληςησ. 
Σο ποςϐ με το οπούο θα επιχορηγεύται η επιχεύρηςη που θα ενταχθεύ ςτο πρϐγραμμα, ιςοϑται με τισ 
εργοδοτικϋσ ειςφορϋσ 12 μηνών (ςυμπεριλαμβανομϋνων και των εργοδοτικών ειςφορών των δώρων 
Φριςτουγϋννων, Πϊςχα και του επιδϐματοσ αδεύασ) για κϊθε εργαζϐμενο του οπούου η ςϑμβαςη παροχόσ 
ανεξϊρτητων υπηρεςιών μετατρϋπεται ςε ςϑμβαςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, με ανώτατο ϐριο επιχορόγηςησ 
τα 350 ευρώ για κϊθε μόνα πλόρουσ απαςχϐληςησ. 
Η επιχεύρηςη δεςμεϑεται να διατηρόςει το ςϑνολο του προςωπικοϑ τησ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του 
προγρϊμματοσ που ανϋρχεται ςε 18 μόνεσ, εκ των οπούων οι 12 μόνεσ αντιςτοιχοϑν ςτο διϊςτημα κατϊ το 
οπούο η επιχεύρηςη λαμβϊνει επιχορόγηςη και οι υπϐλοιποι 6 μόνεσ ςτο διϊςτημα κατϊ το οπούο δεςμεϑεται 
να διατηρόςει το ςϑνολο του προςωπικοϑ τησ χωρύσ επιχορόγηςη. 
Ψφελοϑμενοι του προγρϊμματοσ εύναι οι αμειβϐμενοι με δελτύο παροχόσ υπηρεςιών που απαςχολοϑνται ςε 
δϑο - κατ’ ανώτατο ϐριο - εργοδϐτεσ και πληροϑν τισ εξόσ προϒποθϋςεισ:  
 

- Η αςφϊλιςό τουσ να εντϊςςεται ςτη διϊταξη τησ παρ.9 του ϊρθρου 39 του Ν.4387/2016. 
- Η ςϑμβαςη τουσ με τισ επιχειρόςεισ να εύναι ςε ιςχϑ και να ϋχει αναρτηθεύ ςτην ειδικό 

πλατφϐρμα του διαδικτυακοϑ τϐπου του ΕΥΚΑ τουλϊχιςτον τρεισ μόνεσ πριν την υποβολό τησ 
αύτηςησ υπαγωγόσ τησ επιχεύρηςησ ςτο πρϐγραμμα. 

- Η ςϑμβαςη παροχόσ ανεξϊρτητων υπηρεςιών να μετατραπεύ ςε ςϑμβαςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ.  
- Σο τελευταύο 12μηνο να μην παρεύχαν εξαρτημϋνη εργαςύα ςτον ύδιο εργοδϐτη 

 
 Σο πρϐγραμμα απευθϑνεται ςε ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ, Υορεύσ Κοινωνικόσ και Αλληλϋγγυασ Οικονομύασ 
(Κ.ΑΛ.Ο) και γενικϊ εργοδϐτεσ του ιδιωτικοϑ τομϋα που αςκοϑν τακτικό οικονομικό δραςτηριϐτητα ςε ϐλη 
τη χώρα και απαςχολοϑν εργαζϐμενουσ, αμειβϐμενουσ με δελτύο παροχόσ υπηρεςιών. 
Για την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ προκαλεύται δαπϊνη ϑψουσ 156.800.000,00 Ευρώ, η οπούα θα 
καλυφθεύ αποκλειςτικϊ απϐ τον πϐρο του Ειδικοϑ Λογαριαςμοϑ του ϊρθρου 44 παρ. 2 του ν. 3986/2011 
(ΥΕΚ 152 Α΄), ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει, ςε βϊροσ των πιςτώςεων του Ο.Α.Ε.∆.  
 
Πρϐγραμμα επιχορόγηςησ επιχειρόςεων για την απαςχϐληςη 1.459 ανϋργων νϋων, ηλικύασ 18-24 ετών7 (Π/Τ: 
4.201.920  Ευρώ) 
 
κοπϐσ του προγρϊμματοσ εύναι η δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ, πλόρουσ απαςχϐληςησ, με την 
πρϐςληψη 1.459 ανϋργων, ηλικύασ 18-24 ετών. Σο πρϐγραμμα απευθϑνεται ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικοϑ 
τομϋα και ςε Υορεύσ Κοινωνικόσ και Αλληλϋγγυασ Οικονομύασ που αςκοϑν τακτικό οικονομικό 
δραςτηριϐτητα. Ψφελοϑμενοι του προγρϊμματοσ εύναι ϊνεργοι εγγεγραμμϋνοι ςτο μητρώο ανϋργων του 
ΟΑΕΔ οι οπούοι ϋχουν ολοκληρώςει το πρϐγραμμα απϐκτηςησ εργαςιακόσ εμπειρύασ για ανϋργουσ ηλικύασ 
18-24 ετών.  

                                                 
6 Δημϐςια Πρϐςκληςη Νο 14/2017 
7 Πρϐςκληςη/ Προκόρυξη Νο 13/2017 

http://www.oaed.gr/programmata-epichoregeses-epicheireseon-gia-demiourgia-neon-theseon-ergasias/-/asset_publisher/kbQG9Ho6jq8a/content/programma-epichoregeses-epicheireseon-gia-ten-apascholese-1-459-anergon-neon-elikias-18-24-eton?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fprogrammata-epichoregeses-epicheireseon-gia-demiourgia-neon-theseon-ergasias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kbQG9Ho6jq8a%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
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υγκεκριμϋνα οι επιχειρόςεισ επιχορηγοϑνται για κϊθε ϊτομο που υπϊγεται ςτο πρϐγραμμα απϐ την 
ημερομηνύα πρϐςληψόσ του και για χρονικϐ διϊςτημα οκτώ (8) μηνών. Η επιχορόγηςη για κϊθε ημϋρα 
πλόρουσ απαςχϐληςησ ανϋρχεται ςτο ποςϐ των 14,40 ευρώ και ϐχι πϋραν των 25 ημερών το μόνα. Σο ποςϐ 
επιχορόγηςησ καλϑπτει τμόμα του μιςθολογικοϑ ό/και μη μιςθολογικοϑ κϐςτουσ και δεν υπερβαύνει το 
ποςϐ των 2.880 ευρώ για το ςϑνολο τησ πρϊξησ για κϊθε ωφελοϑμενο.  
Η πρϊξη ςυγχρηματοδοτεύται απϐ την Ελλϊδα και την Ευρωπαώκό Ϊνωςη (Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Σαμεύο) 
ςτο πλαύςιο τησ Πρωτοβουλύασ για την Απαςχϐληςη των Νϋων μϋςω του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ 
«Ανϊπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικοϑ, Εκπαύδευςη και ∆ια Βύου Μϊθηςη».  
 
Πρϐγραμμα επιχορόγηςησ επιχειρόςεων για την απαςχϐληςη 1.295 ανϋργων νϋων ηλικύασ 25-29 ετών8 

(3.730.000 Ευρώ) 

κοπϐσ του προγρϊμματοσ εύναι η δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ, πλόρουσ απαςχϐληςησ, με την 
πρϐςληψη 1.295 ανϋργων, ηλικύασ 25-29 ετών. Σο πρϐγραμμα απευθϑνεται ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικοϑ 
τομϋα και ςε Υορεύσ Κοινωνικόσ και Αλληλϋγγυασ Οικονομύασ που αςκοϑν τακτικό οικονομικό 
δραςτηριϐτητα.  Κϊθε επιχεύρηςη μπορεύ να ενταχθεύ ςτο πρϐγραμμα για ϋναν (1) ϋωσ και δϋκα (10) 
ωφελοϑμενουσ ανϊλογα με το προςωπικϐ που απαςχολεύ κατϊ την υποβολό τησ αύτηςόσ τησ. Ο ΟΑΕΔ 
καταβϊλλει ςτισ δικαιοϑχουσ επιχειρόςεισ επιχορόγηςη για κϊθε προςλαμβανϐμενο ϊνεργο η οπούα 
ανϋρχεται ςτο ποςϐ των 14.40 ευρώ την ημϋρα και ϐχι πϋραν των 25 ημερών ανϊ μόνα, ενώ η επιχορόγηςη 
θα καταβϊλλεται για χρονικϐ διϊςτημα 8 μηνών.   
Η πρϊξη εντϊςςεται ςτο Ε.Π. Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικοϑ, Εκπαύδευςη και Δια Βύου Μϊθηςη» 2014 -
2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) και χρηματοδοτεύται απϐ την Πρωτοβουλύα για την Απαςχϐληςη των Νϋων (ΠΑΝ).  
 
Πρϐγραμμα επιχορόγηςησ επιχειρόςεων και εργοδοτών για την απαςχϐληςη ςε θϋςεισ πλόρουσ απαςχϐληςησ 
10.000 δικαιοϑχων «επιταγόσ επανϋνταξησ ςτην αγορϊ εργαςύασ»9  
 
Σο πρϐγραμμα επιχορηγεύ για 12 μόνεσ ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ, ςυνεταιριςμοϑσ, Κοινωνικϋσ υνεταιριςτικϋσ 
Επιχειρόςεισ (Κοιν..Επ.), Κοινωνικοϑσ υνεταιριςμοϑσ Περιοριςμϋνησ Ευθϑνησ (ΚΟΙ..Π.Ε.) και γενικϊ 
εργοδϐτεσ του ιδιωτικοϑ τομϋα που απαςχολοϑν ϋωσ 10 ϊτομα ςε πλόρη απαςχϐληςη και ενδιαφϋρονται να 
προςλϊβουν δικαιοϑχουσ τησ «επιταγόσ επανϋνταξησ».  
Δικαιοϑχοι τησ επιταγόσ επανϋνταξησ εύναι οι ϊνεργοι τακτικόσ επιδϐτηςησ και οι δικαιοϑχοι επιδϐματοσ 
μακροχρϐνιων ανϋργων, οι οπούοι μποροϑν να ςυμμετϋχουν ςτο πρϐγραμμα εφϐςον αποφαςύςουν να 
μετατρϋψουν το επύδομα ανεργύασ τουσ ςε «επιταγό επανϋνταξησ ςτην αγορϊ εργαςύασ».  
το πρϐγραμμα μποροϑν να ςυμμετϋχουν οι επιδοτοϑμενοι ϊνεργοι ςτουσ οπούουσ υπολεύπεται 
τουλϊχιςτον το 50% τησ διϊρκειασ τησ τακτικόσ επιδϐτηςησ ανεργύασ, εύτε αρχικόσ εύτε ςυνϋχιςόσ τησ. Η 
εγκριθεύςα επιδϐτηςη (εύτε αρχικό εύτε λϐγω ςυνϋχιςησ) πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον πεντϊμηνησ 
διϊρκειασ. Επύςησ, μποροϑν να ςυμμετϋχουν οι επιδοτοϑμενοι μακροχρϐνια ϊνεργοι για τουσ οπούουσ 
υπολεύπονται τουλϊχιςτον 2 μόνεσ επιδϐτηςησ.  
 
Σο πρϐγραμμα περιλαμβϊνει υποχρεωτικϊ τα δϑο ακϐλουθα ςτϊδια:  
 

 Σο πρώτο ςτϊδιο διαρκεύ ϐςο και το υπολειπϐμενο διϊςτημα τακτικόσ επιδϐτηςησ του δικαιοϑχου 
«επιταγόσ επανϋνταξησ ςτην αγορϊ εργαςύασ». ε αυτϐ το ςτϊδιο ωσ μηνιαύο ποςϐ επιχορόγηςησ 
για πλόρη απαςχϐληςη και αςφϊλιςη 25 ημερών ορύζεται το μηνιαύο ποςϐ που αναγρϊφεται ςτην 
«επιταγό επανϋνταξησ ςτην αγορϊ εργαςύασ» του δικαιοϑχου, ϐπωσ αυτϐ διαμορφώνεται κϊθε 
φορϊ. Για τουσ επιχορηγοϑμενουσ δικαιοϑχουσ τησ «επιταγόσ επανϋνταξησ ςτην αγορϊ εργαςύασ» 
λϐγω μακροχρϐνιασ ανεργύασ ορύζεται το επύδομα μακροχρονύων ανϋργων, ϑψουσ 200 ευρώ 
μηνιαύωσ και επιπλϋον ημερόςιο ποςϐ επιχορόγηςησ ϑψουσ 8 ευρώ.  

 Σο δεϑτερο ςτϊδιο περιλαμβα νει το χρονικο  δια ςτημα που υπολει πεται απο  τη λη ξη του α ́ ςταδι ου 
και μϋχρι να ςυμπληρωθοϑν οι 12 μόνεσ. Ψσ ποςϐ επιχορόγηςησ για το β’ ςτϊδιο του προγρϊμματοσ 

                                                 
8 Πρϐςκληςη Νο 7/2017 
9 Πρϐςκληςη Νο 4/2017 
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ορύζεται το ποςϐ των 360 ευρώ για κϊθε μόνα πλόρουσ απαςχϐληςησ και μϋχρι 25 ημερομύςθια το 
μόνα, για τουσ επιχορηγοϑμενουσ.  

 

Πρϐγραμμα επιχορόγηςησ επιχειρόςεων με προςωπικϐ ϊνω των 20 θϋςεων πλόρουσ απαςχϐληςησ για την 

πρϐςληψη 5.000 ανϋργων που βρύςκονται ςε μειονεκτικό και ιδιαύτερα μειονεκτικό θϋςη (Π/Τ: 25.000.000 

Ευρώ) 

κοπϐσ του προγρϊμματοσ εύναι η δημιουργύα 5.000 νϋων θϋςεων εργαςύασ, πλόρουσ απαςχϐληςησ, με την 
πρϐςληψη ϊνεργων που βρύςκονται ςε μειονεκτικό και ιδιαύτερα μειονεκτικό θϋςη, ηλικύασ ϊνω των 50 
ετών, ςε ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ, ςυνεταιριςμοϑσ, ΚΟΙΝ..ΕΠ., Κοι..Π.Ε. και γενικϊ εργοδϐτεσ του ιδιωτικοϑ 
τομϋα που απαςχολοϑν προςωπικϐ ϊνω των εύκοςι (20) θϋςεων εργαςύασ με πλόρη απαςχϐληςη και 
αςκοϑν τακτικό οικονομικό δραςτηριϐτητα ςε ϐλη τη χώρα .  
Ωφελοϑμενοι εύναι ϊτομα που θα προςληφθοϑν απϐ τισ επιχειρόςεισ που θα ενταχθοϑν ςτο πρϐγραμμα, 
ηλικύασ ϊνω των 50 ετών, που βρύςκονται ςε μειονεκτικό και ιδιαύτερα μειονεκτικό θϋςη.  
Ψσ ϊτομα ςε μειονεκτικό θϋςη νοοϑνται οι ϊνεργοι - ηλικύασ ϊνω των 50 ετών- εγγεγραμμϋνοι ςτο μητρώο 
ανϋργων των υπηρεςιών του ΟΑΕ∆, για χρονικϐ διϊςτημα ϊνω των ϋξι (6) μηνών.  
Ψσ ϊτομα ςε ιδιαύτερα μειονεκτικό θϋςη νοοϑνται οι ϊνεργοι - ηλικύασ ϊνω των 50 ετών - εγγεγραμμϋνοι ςτο 
μητρώο ανϋργων των υπηρεςιών του ΟΑΕ∆, για χρονικϐ διϊςτημα ϊνω των δώδεκα (12) μηνών.  
Ψσ ποςϐ επιχορόγηςησ ορύζεται το 50% του μηνιαύου μιςθολογικοϑ και μη μιςθολογικοϑ κϐςτουσ του 
ωφελοϑμενου με ανώτατο ϐριο τα 500 ευρώ μηνιαύωσ.  
Για την πρϐςληψη ανϋργων που βρύςκονται ςε ιδιαύτερα μειονεκτικό θϋςη η διϊρκεια τησ επιχορόγηςησ 
ορύζεται ςτουσ δώδεκα (12) μόνεσ με δυνατϐτητα επϋκταςησ για ϊλλουσ εννϋα (9) μόνεσ. ε περύπτωςη που 
η επιχεύρηςη αιτηθεύ την επϋκταςη τησ επιχορόγηςησ για ϊλλουσ εννϋα (9) μόνεσ, μετϊ τη λόξη τησ 
επιχορόγηςησ η επιχεύρηςη δεςμεϑεται να διατηρόςει το προςωπικϐ για τρεισ (3) μόνεσ ακϐμα χωρύσ 
επιχορόγηςη.  
Για την πρϐςληψη ανϋργων που βρύςκονται ςε μειονεκτικό θϋςη η διϊρκεια τησ επιχορόγηςησ ορύζεται 
ςτουσ εννϋα (9) μόνεσ χωρύσ να παρϋχεται η δυνατϐτητα επϋκταςησ του προγρϊμματοσ για ϊλλουσ εννϋα 
(9) μόνεσ. Μετϊ τη λόξη τησ επιχορόγηςησ (9μηνη επιχορόγηςη) οι επιχειρόςεισ δεςμεϑονται να 
διατηρόςουν το προςωπικϐ για τρεισ (3) μόνεσ ακϐμα χωρύσ επιχορόγηςη.  
 

Πρϐγραμμα επιχορόγηςησ επιχειρόςεων με προςωπικϐ ϋωσ 20 θϋςεων πλόρουσ απαςχϐληςησ, για την 

πρϐςληψη 10.000 ανϋργων ηλικύασ ϊνω των 50 ετών10 (Π/Τ: 50.000.000 Ευρώ)   

κοπϐσ του προγρϊμματοσ εύναι η δημιουργύα 10.000 νϋων θϋςεων εργαςύασ, πλόρουσ απαςχϐληςησ, με την 
πρϐςληψη ανϋργων, ηλικύασ ϊνω των 50 ετών. Σο πρϐγραμμα απευθϑνεται ςε ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ, 
ςυνεταιριςμοϑσ, ΚΟΙΝ..ΕΠ., Κοι..Π.Ε. και γενικϊ εργοδϐτεσ του ιδιωτικοϑ τομϋα με προςωπικϐ ϋωσ εύκοςι 
(20) θϋςεισ εργαςύασ πλόρουσ απαςχϐληςησ που αςκοϑν τακτικό οικονομικό δραςτηριϐτητα ςε ϐλη τη 
χώρα.  
Ωφελοϑμενοι εύναι ϊτομα που θα προςληφθοϑν απϐ τισ επιχειρόςεισ που θα ενταχθοϑν ςτο πρϐγραμμα, 
ηλικύασ ϊνω των 50 ετών, εγγεγραμμϋνοι ςτο μητρώο ανϋργων του ΟΑΕΔ για χρονικϐ διϊςτημα 
τουλϊχιςτον ϊνω των 3 μηνών.   
 
Ψσ ποςϐ επιχορόγηςησ ορύζεται το 50% του μηνιαύου μιςθολογικοϑ και μη μιςθολογικοϑ κϐςτουσ του 
ωφελοϑμενου με ανώτατο ϐριο τα 500 ευρώ μηνιαύωσ.  
Για την πρϐςληψη μακροχρϐνια ανϋργων η διϊρκεια τησ επιχορόγηςησ εύναι 12 μόνεσ με δυνατϐτητα 
επϋκταςησ για εννϋα μόνεσ. ε περύπτωςη επϋκταςησ του προγρϊμματοσ η επιχεύρηςη δεςμεϑεται να 
διατηρόςει το προςωπικϐ τησ για τρεισ επιπλϋον μόνεσ. ε αντύθετη περύπτωςη δεν ιςχϑει η δϋςμευςη.  
 

                                                 
10 Πρϐςκληςη Νο 2/2017 
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Για την πρϐςληψη μη μακροχρϐνια ανϋργων η διϊρκεια επιχορόγηςησ εύναι 9 μόνεσ με δυνατϐτητα 
επϋκταςησ για ϊλλουσ εννϋα μόνεσ. ε περύπτωςη επϋκταςησ του προγρϊμματοσ, η επιχεύρηςη δεςμεϑεται 
να διατηρόςει το προςωπικϐ τησ για ϋξι επιπλϋον μόνεσ. ε αντύθετη περύπτωςη η επιχεύρηςη δεςμεϑεται να 
διατηρόςει το προςωπικϐ τησ για τρεισ επιπλϋον μόνεσ.  
 
 

3. Προγρϊμματα κατϊρτιςησ και πρακτικόσ ϊςκηςησ ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικοϑ τομϋα 
 
Πρϐγραμμα κατϊρτιςησ και πιςτοπούηςησ ανϋργων 29-64 ετών ςε κλϊδουσ αιχμόσ11   
 

Αντικεύμενο τησ δρϊςησ αποτελεύ η παροχό ςε 23.000 ϊνεργουσ, 29-64 ετών, υπηρεςιών ςυνεχιζϐμενησ 
επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ ςε κλϊδουσ που παρουςιϊζουν προοπτικϋσ ανϊπτυξησ, ςυμβουλευτικόσ 
υποςτόριξησ και πιςτοπούηςησ των γνώςεων και δεξιοτότων που θα αποκτηθοϑν ςτο πλαύςιο τησ δρϊςησ.  
 
κοπϐσ τησ δρϊςησ εύναι η ενδυνϊμωςη των δεξιοτότων των ανϋργων μϋςω ςυνδυαςμϋνων δρϊςεων 
κατϊρτιςησ, ςυμβουλευτικόσ και πιςτοπούηςησ, η οπούα δυνητικϊ καταλόγει ςτην τοποθϋτηςη τουσ ςε 
θϋςεισ απαςχϐληςησ ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικοϑ τομϋα  
 
Ειδικϐτερα, ςτο πλαύςιο τησ δρϊςησ θα υλοποιηθεύ μύα δϋςμη παρεμβϊςεων η οπούα θα περιλαμβϊνει:  
 

- Πρϐγραμμα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ εκατϐν εύκοςι (120) ωρών ςε ειδικϐτητα ενϐσ απϐ τουσ 
κλϊδουσ αιχμόσ12  

- υμβουλευτικό υποςτόριξη13  
- Πιςτοπούηςη των γνώςεων και δεξιοτότων που θα αποκτηθοϑν ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ 

κατϊρτιςησ 
- Πρακτικό ϊςκηςη ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικοϑ τομϋα τησ οικονομύασ ςυνολικόσ διϊρκειασ 

πεντακοςύων (500) ωρών, η οπούα δεν θα υπερβαύνει τουσ 5 μόνεσ14.  
 
Η δρϊςη διαρθρώνεται ςε δϑο επύπεδα με βϊςη τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ των ανϋργων του 
προαναφερϐμενου ηλικιακοϑ φϊςματοσ και τησ αγορϊσ εργαςύασ ωσ προσ το επύπεδο εκπαύδευςησ των 
ανϋργων:  α) ϊνεργοι που ϋχουν ολοκληρώςει βαθμύδεσ εκπαύδευςησ απϐ την υποχρεωτικό ϋωσ τη 
δευτεροβϊθμια και β) ϊνεργοι που ϋχουν ολοκληρώςει εύτε προγρϊμματα μεταδευτεροβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ (απϐφοιτοι ΙΕΚ) εύτε προγρϊμματα τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ (ΑΕΙ, ΣΕΙ). 
 
Ο ςυνολικϐσ προϒπολογιςμϐσ τησ δρϊςησ ανϋρχεται ςε 89.000.000 ευρώ.  
 
 Επιχειρόςεισ που θα προβοϑν ςτην πρϐςληψη ωφελοϑμενου/ων μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτη 
δρϊςη δϑναται να επιχορηγηθοϑν. 
 

                                                 
11 Πρϐςκληςη Νο 2/2016 
12 Δηλαδό τουσ κλϊδουσ εκεύνουσ που παρουςιϊζουν προοπτικϋσ ανϊπτυξησ, οι οπούοι εύναι: Εμπϐριο, Logistics, Ϊργα 
υποδομόσ και Σεχνικϊ επαγγϋλματα, Σουριςμϐσ, Σεχνολογύεσ Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών, Περιβϊλλον-Διαχεύριςη 
τερεών και Τγρών Αποβλότων, Σρϐφιμα-Ποτϊ, Ενϋργεια, Βιομηχανύα και Αγροτικϐσ Σομϋασ. 
13 Η ςυμβουλευτικό υποςτόριξη ϋχει τουσ εξόσ ςτϐχουσ: α) την επιλογό του προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ που θα 
παρακολουθόςουν οι ωφελοϑμενοι με βϊςη το εκπαιδευτικϐ και επαγγελματικϐ τουσ προφύλ, τισ δεξιϐτητεσ και τα 
ενδιαφϋροντϊ τουσ β) την κατϊλληλη ςϑζευξη του προφύλ των ωφελουμϋνων με διαθϋςιμεσ θϋςεισ πρακτικόσ ςτισ 
ςυνεργαζϐμενεσ επιχειρόςεισ γ) την προετοιμαςύα των ανϋργων για την μετϊβαςό τουσ ςτο εργαςιακϐ περιβϊλλον τησ 
επιχεύρηςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ αλλϊ και ευρϑτερα ςτην αγορϊ εργαςύασ και τησ ϋνταξησ / επανϋνταξόσ τουσ ςε αυτόν 
δ) την παρακολοϑθηςη και υποςτόριξη των ωφελουμϋνων κατϊ την υλοπούηςη τησ πρακτικόσ τουσ ϊςκηςησ και ε) τη 
μετατροπό τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ των ωφελουμϋνων ςε ςϑμβαςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, ϐπου εύναι δυνατϐ. 
14 Αποκλειςτικϊ για τα προγρϊμματα κατϊρτιςησ ςε ειδικϐτητεσ του Αγροτικοϑ Σομϋα η πρακτικό ϊςκηςη δϑναται να 
πραγματοποιηθεύ ςε επιχειρόςεισ του ευρϑτερου δημϐςιου τομϋα. 
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Ευκαιρύεσ κατϊρτιςησ και πιςτοπούηςησ για 15.000 ϊνεργουσ νϋουσ 18-24 ετών ςε ειδικϐτητεσ που 

αφοροϑν ςε τομεύσ αιχμόσ τησ Ελληνικόσ Οικονομύασ15 

Σο πρϐγραμμα υλοποιεύται απϐ την Επιτελικό Δομό ΕΠΑ ΑπΚΟ ςε ςϑμπραξη με κλαδικοϑσ ςυλλογικοϑσ 
φορεύσ ό ενώςεισ φορϋων του ιδιωτικοϑ τομϋα μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα που ςκοπϐ ϋχουν τη 
ςυμβουλευτικό, το ςχεδιαςμϐ ό/και οργϊνωςη ό/και υλοπούηςη δρϊςεων κατϊρτιςησ, εκπαύδευςησ και 
επιμϐρφωςησ εργαζομϋνων, αυτοαπαςχολουμϋνων και ανϋργων.  
  
Αντικεύμενο τησ δρϊςησ αποτελεύ η παροχό ςε 15.000 ανϋργουσ και οικονομικϊ μη ενεργοϑσ νϋουσ, ηλικύασ 
απϐ 18 ϋωσ 24 ετών, υπηρεςιών ςυνεχιζϐμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ οι οπούεσ περιλαμβϊνουν:  
 

- πρϐγραμμα θεωρητικόσ κατϊρτιςησ ςε οριζϐντιεσ κυρύωσ δεξιϐτητεσ 
- πρακτικό ϊςκηςη των ωφελουμϋνων ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικοϑ τομϋα 
- υπηρεςύεσ υποςτόριξησ και ςυμβουλευτικόσ καθοδόγηςησ των ωφελουμϋνων ςε ϐλη τη διϊρκεια 

τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ 
- πιςτοπούηςη των επαγγελματικών προςϐντων των ωφελουμϋνων, τα οπούα θα αποκτηθοϑν ςτο 

πλαύςιο του προγρϊμματοσ.  
 
κοπϐσ τησ δρϊςησ εύναι η ενδυνϊμωςη των δεξιοτότων ςε κλϊδουσ και επαγγϋλματα που παρουςιϊζουν 
δυναμικό ζότηςησ αλλϊ και περαιτϋρω ανϊπτυξησ, ώςτε οι ωφελοϑμενοι να ϋχουν μεγαλϑτερεσ πιθανϐτητεσ 
για την ειςαγωγό τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ και ςε τομεύσ με διατηρόςιμη δυναμικό. Προτεραιϐτητα θα 
δοθεύ ςε κλϊδουσ δυνϊμει εξωςτρεφεύσ, ϐπου υπϊρχει ικανό και εμβληματικό παραγωγό για τη χώρα. Οι 
επιλεγμϋνοι κλϊδοι θα πρϋπει να ϋχουν τη δυναμικό αϑξηςησ τησ προςτιθϋμενησ αξύασ του προώϐντοσ τουσ. 
Οι τομεύσ αυτού εύναι:  
 

- Εφοδιαςτικό Αλυςύδα – Logistics  
- Εξαγωγικϐ εμπϐριο προώϐντων με ϋμφαςη ςτον πρωτογενό τομϋα παραγωγόσ  
- Σεχνολογύεσ των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΣΠΕ)  
- Λιανικϐ Εμπϐριο  

 
Η δρϊςη περιλαμβϊνεται ςτο ϑςτημα «Εγγϑηςη για την Νεολαύα» και η ςυνολικό ςυγχρηματοδοτοϑμενη 
δημϐςια δαπϊνη ανϋρχεται το ποςϐ των 40.000.000 ευρώ.  

 

Επιταγό ειςϐδου για νϋουσ ϋωσ 29 ετών ςε ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ ςτον κλϊδο του τουριςμοϑ για απϐκτηςη 

εργαςιακόσ εμπειρύασ16 

Η πρϊξη αφορϊ ςτην παροχό υπηρεςιών ςυνεχιζϐμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ ςε 8.000 ανϋργουσ και 
οικονομικϊ μη ενεργοϑσ νϋουσ ϋωσ 29 ετών. Ειδικϐτερα, εντϐσ του 2017 υλοποιόθηκε ο β’ κϑκλοσ που 
αφοροϑςε ςε 6.650 ανϋργουσ και οικονομικϊ μη ενεργοϑσ νϋουσ. Η πρϊξη υλοποιεύται απϐ το ΙΝΕΣΕ 
(Ινςτιτοϑτο του υνδϋςμου Ελληνικών Σουριςτικών Επιχειρόςεων)  και την ΕΕΔΕ (Ελληνικό Εταιρεύα 
Διοικόςεωσ Επιχειρόςεων) ςϑμφωνα με το ςϑςτημα των επιταγών κατϊρτιςησ (training vouchers).  
 
Οι υπηρεςύεσ ςυνεχιζϐμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ περιλαμβϊνουν: 
 
α) θεωρητικό κατϊρτιςη 80 ωρών 
β) πρακτικό ϊςκηςη των ωφελουμϋνων ςε επιχειρόςεισ του ιδιωτικοϑ τομϋα που εξυπηρετοϑν και 
ενιςχϑουν ϊμεςα ό ϋμμεςα τον τουριςμϐ και το τουριςτικϐ προώϐν τησ χώρασ, ςυνολικόσ διϊρκειασ 420 
ωρών. Η διϊρκεια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ςτο ςϑνολϐ τησ (α’ και β’ φϊςη) δεν θα υπερβαύνει τουσ 6 μόνεσ.  
γ) υπηρεςύεσ υποςτόριξησ και ςυμβουλευτικόσ καθοδόγηςησ των ωφελουμϋνων απϐ το ΙΝΕΣΕ πριν, κατϊ 
τη διϊρκεια και μετϊ την κατϊρτιςη που αφοροϑν: i) ςτη διϊγνωςη και κατϊλληλη ςϑζευξη των 

                                                 
15 Πρϐςκληςη ΑΝΑΔ10/07-04-2017 
16 Πρϐςκληςη ΑΝΑΔ04/20-10-2015 
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εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτότων των καταρτιζϐμενων με τισ ανϊγκεσ των επιχειρόςεων, ii) ςτην 
τοποθϋτηςη του ωφελοϑμενου ςτην επιχεύρηςη πρακτικόσ ϊςκηςησ.  
 
κοπϐσ τησ Πρϊξησ εύναι η επύτευξη μιασ δομημϋνησ πορεύασ ειςϐδου των ϊνεργων νϋων ςτην αγορϊ 
εργαςύασ, η οπούα δυνητικϊ καταλόγει ςτην τοποθϋτηςό τουσ ςε θϋςεισ απαςχϐληςησ ςε επιχειρόςεισ που 
εξυπηρετοϑν και ενιςχϑουν ϊμεςα ό ϋμμεςα τον τουριςμϐ και το τουριςτικϐ προώϐν τησ χώρασ.  
 
Η πρϊξη ςυγχρηματοδοτεύται απϐ πϐρουσ του Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ Σαμεύου (ΕΚΣ) και τησ 
Πρωτοβουλύασ για την Απαςχϐληςη των Νϋων, ενώ ο ςυνολικϐσ προϒπολογιςμϐσ τησ δρϊςησ ανϋρχεται ςτο 
ποςϐ των 29.574.918 ευρώ.   
 

 
Δρϊςεισ – Προγρϊμματα Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ 
 

το Πλαύςιο Ποιϐτητασ Μαθητεύασ: "Σο 2017 θεςμοθετόθηκε το "Πλαύςιο Ποιϐτητασ  Μαθητεύασ" (υπ. αριθ. 
26385/491 B΄/20-2-2017 ΚΤΑ Τπουργών Παιδεύασ, Εργαςύασ και Οικονομύασ) που καθορύζει το ςϑςτημα 
διακυβϋρνηςησ και τουσ ϐρουσ υλοπούηςησ τησ Μαθητεύασ.  

 
Παρεμβϊςεισ Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ Ενηλύκων 

ημαντικϋσ, ευρεύεσ παρεμβϊςεισ πραγματοποιοϑνται απϐ τον ΟΑΕΔ, ςτο πεδύο τησ μη τυπικόσ και ϊτυπησ 
μϊθηςησ/κατϊρτιςησ, ςτο οπούο –ςε ευρωπαώκϐ επύπεδο- επικεντρώνεται ϐλο και περιςςϐτερο το 
ενδιαφϋρον για μεθϐδουσ ανϊπτυξησ  ικανοτότων-δεξιοτότων και καινοτομύα, καθώσ η αγορϊ εργαςύασ 
εύναι ευμετϊβλητη. το περιβϊλλον αυτϐ, ϋνασ απϐ τουσ κυρύαρχουσ ςτϐχουσ του Οργανιςμοϑ εύναι ο 
ςχεδιαςμϐσ, βϊςει διεγνωςμϋνων αναγκών, η υλοπούηςη, η αξιολϐγηςη και η αξιοπούηςη αποτελεςμϊτων 
εκπαιδευτικών και ολοκληρωμϋνων δρϊςεων, που βοηθοϑν τουσ εργαζϐμενουσ και τουσ ανϋργουσ να 
προςαρμοςθοϑν ταχϑτερα και αποτελεςματικϐτερα ςτισ εξελύξεισ του χώρου τησ εργαςύασ, ιδιαιτϋρωσ δε, 
ςε ϐ,τι αφορϊ ςτισ ομϊδεσ πληθυςμοϑ που πλόττονται περιςςϐτερο.   

1. Κατϊ την παροϑςα φϊςη (Οκτ. 2017 - επτ.2 019), ο ΟΑΕΔ, ωσ  υντονιςτόσ Υορϋασ, υλοποιεύ το ‘Εργo 
I_ReF_SoS – «Καινοτομικό Απϊντηςη για τη Διευκϐλυνςη τησ Κοινωνικόσ Τποςτόριξησ των Νϋων 
Προςφϑγων», ςτο πλαύςιο τρατηγικόσ ϑμπραξησ για τη Νεολαύα, που χρηματοδοτεύται απϐ την ομώνυμη 
δρϊςη του Ευρωπαώκοϑ Προγρϊμματοσ  ERASMUS+. Ψσ Εταύροι ςυμμετϋχουν, το Τπουργεύο Εθνικόσ 
Παιδεύασ τησ Σουρκύασ, το Κϋντρο Ανϊπτυξησ Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ τησ ΓΕΕ και ο Γερμανικϐσ 
Οργανιςμϐσ Κατϊρτιςησ DEKRA Akademie. Ο Οργανιςμϐσ, ςε ςυνεργαςύα με τουσ εταύρουσ του, επιδιώκει 
τη δημιουργύα μιασ νϋασ προςϋγγιςησ ςτην επαγγελματικό κατϊρτιςη των νεοειςερχϐμενων προςφϑγων, 
ηλικύασ 16-24 ετών, εμπλουτιςμϋνησ με καινοτομικϐ εκπαιδευτικϐ υλικϐ ςυμβουλευτικόσ, καθοδόγηςησ, 
γλωςςικόσ και διαπολιτιςμικόσ κατϊρτιςησ και επαγγελματικοϑ προςανατολιςμοϑ, για εκπαιδευτϋσ και 
εκπαιδευϐμενουσ, το οπούο θα ςχεδιαςθεύ και θα εφαρμοςθεύ ςε πιλοτικϐ επύπεδο, ςε ςαρϊντα νϋουσ 
πρϐςφυγεσ, που ϋχουν αιτηθεύ ϊςυλο. Αποδύδεται δε, ιδιαύτερη ςημαςύα ςτην αξιολϐγηςη και ςτην ευρεύα 
διϊχυςη του ϋργου αυτοϑ και των προώϐντων του, με κεντρικό επιδύωξη να ενςωματωθοϑν οι νϋεσ αυτϋσ 
μϋθοδοι και προςεγγύςεισ, ϐχι μϐνο ςτη ςτρατηγικό και ςτισ πρακτικϋσ των Οργανιςμών - Εταύρων, αλλϊ και 
ςτισ πολιτικϋσ των χωρών που ςυμμετϋχουν, καθώσ  και ευρϑτερα, για την αντιμετώπιςη του προβλόματοσ 
των νεοειςερχϐμενων προςφϑγων αυτόσ τησ ηλικύασ.  
2. ε ϐ,τι αφορϊ ςτην αναβϊθμιςη δεξιοτότων ατϐμων με χαμηλϊ ό πολϑ χαμηλϊ προςϐντα, αξύζει να 
ςημειωθεύ ϐτι, ςτην Ελλϊδα, ϐπωσ και ςε ϊλλεσ Ευρωπαώκϋσ χώρεσ, δεν υπϊρχει θεςμοθετημϋνο πλαύςιο για 
την εκπαύδευςη ενηλύκων και τα βαςικϊ προςϐντα (basic skills). Ϊχει, επύςησ, διαπιςτωθεύ (Ϊρευνα Εργατ. 
Δυναμικοϑ EUROSTAT, 2013), ϐτι η Ελλϊδα ϋχει το πϋμπτο υψηλϐτερο ποςοςτϐ (33%) ςε ενόλικεσ με 
εκπαιδευτικϐ επύπεδο κϊτω τησ ανώτερησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ (ISCED 3) και το δεϑτερο 
υψηλϐτερο ποςοςτϐ (19%), μετϊ την Πορτογαλύα, κϊτω τησ κατώτερησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ 
(ISCED 2).  Επιπλϋον, ςϑμφωνα με τον ΟΟΑ, μεγαλϑτερο του μϋςου ϐρου ποςοςτϐ ενηλύκων ςτην Ελλϊδα 
ϋχει χαμηλϋσ δεξιϐτητεσ γραμματιςμοϑ (περιςςϐτεροι απϐ ϋναν ςτουσ τϋςςερισ) και αριθμητικοϑ 
ςυλλογιςμοϑ (ϋνασ ςτουσ τρεισ). Αλλϊ και απϐ τα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα του ΟΑΕΔ (επτϋμβριοσ 2017), 
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προκϑπτει ϐτι απϐ τα 799.964 ϊτομα, εγγεγραμμϋνα ςτο μητρώο ανϋργων του Οργανιςμοϑ, εκ των οπούων 
περύπου το 60% εύναι μακροχρϐνια ϊνεργοι, το 46,70% εύναι απϐφοιτοι δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, το 
29,70% εύναι απϐφοιτοι υποχρεωτικόσ εκπαύδευςησ, ενώ ϋνα ποςοςτϐ 4,88% καταγρϊφεται ωσ «χωρύσ 
εκπαύδευςη». Η ηλικιακό ομϊδα των αναζητοϑντων εργαςύα 15-29 ετών δε, ανϋρχεται περύπου ςτο 18% του 
ςυνϐλου των εγγεγραμμϋνων ςτο μητρώο ανϋργων του Οργανιςμοϑ, για το μόνα επτϋμβριο του ϋτουσ 
2017. το πλαύςιο αυτϐ, ο Οργανιςμϐσ αποδύδει υψηλό ςημαςύα ςτην ανϊληψη πρωτοβουλιών αναβϊθμιςησ 
δεξιοτότων. Ϊτςι, ςχεδύαςε πρϐςφατα την Δρϊςη «Building Alternative Skills’ sChemes – BASIC» και την 
υπϋβαλε προσ χρηματοδϐτηςη, ςτο πλαύςιο ςχετικόσ πρϐςκληςησ υποβολόσ προτϊςεων του Ευρωπαώκοϑ 
Προγρϊμματοσ EaSI-PROGRESS. Σο χϋδιο BASIC ϋχει διετό διϊρκεια, εγκρύθηκε ςτο τϋλοσ του Δεκεμβρύου 
2017 και, ςτην παροϑςα φϊςη, ο Οργανιςμϐσ βρύςκεται ςε διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςχετικόσ ϑμβαςησ με 
την Ευρωπαώκό Επιτροπό. Πρϐκειται για μύα εθνικόσ εμβϋλειασ ολοκληρωμϋνη παρϋμβαςη, ςχετικϊ με τισ 
διαδρομϋσ αναβϊθμιςησ δεξιοτότων και προςϐντων για ενόλικεσ με χαμηλϊ προςϐντα, η οπούα 
περιλαμβϊνει: (α) καταγραφό και προτεραιοπούηςη των ομϊδων-ςτϐχων, των μεθοδολογιών και των 
εργαλεύων αξιολϐγηςησ (β) πιλοτικό εφαρμογό επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, κατϐπιν επιλογόσ των 
καταλληλϐτερων μεθϐδων – εργαλεύων και παραγωγόσ του κατϊλληλου εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ για 
εκπαιδευτϋσ και καταρτιζϐμενουσ, καθώσ και (γ) τη διαμϐρφωςη, τελικώσ, ενϐσ ςχόματοσ πιςτοπούηςησ 
των βαςικών προςϐντων-δεξιοτότων: γραμματιςμϐσ – αριθμητικϐσ ςυλλογιςμϐσ – δεξιϐτητεσ 
πληροφορικόσ και κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ. Ο ΟΑΕΔ ςυντονύζει την Δρϊςη αυτό, με ςκοπϐ τη διαμϐρφωςη 
ςχετικόσ πρϐταςησ εθνικόσ πολιτικόσ.  Για την υλοπούηςό τησ, ςυνεργϊζεται με τη Γενικό Γραμματεύα Δια 
Βύου Μϊθηςησ του Τπουργεύου Παιδεύασ, το Κϋντρο Ανϊπτυξησ Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ τησ ΓΕΕ, καθώσ 
και το Ινςτιτοϑτο Μικρών Επιχειρόςεων τησ ΓΕΒΕΕ. 
 
Επιπλϋον, ςε τακτό βϊςη, ςυνεπώσ και κατϊ τη διϊρκεια του ϋτουσ 2017, υλοποιοϑνται οι ακϐλουθεσ 
δρϊςεισ:  
 
 Ετηςύωσ, κατϊ μϋςο ϐρο, 10.000 ϊτομα επωφελοϑνται απϐ δρϊςεισ/ςτοχευμϋνα προγρϊμματα του 
ΟΑΕΔ, διαμϋςου των ϋξι Κϋντρων Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ και των δϑο ΚΕΚ ΑμεΑ, που διαθϋτει, καθώσ 
και γενικϐτερα απϐ δρϊςεισ κατϊρτιςησ ςτο πλαύςιο ενεργητικών πολιτικών, για ειδικϋσ κατηγορύεσ 
Επαγγελματιών/ Ανϋργων/ εργαζομϋνων/ Δημοςύων ό και Ιδιωτικών υπαλλόλων, ςε περιφερειακϐ και 
τοπικϐ επύπεδο, με την ςυνεργαςύα τησ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ, των Δημϐςιων Οργανιςμών, Τπουργεύων, 
Κοινωνικών Εταύρων, ςϑμφωνα με τισ ανϊγκεσ των ομϊδων αυτών. 
 Ετηςύωσ, 150.000 ϊτομα επωφελοϑνται απϐ προγρϊμματα επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ μϋςω του 
Λογαριαςμοϑ ΛΑΕΚ, που υλοποιεύ και διαχειρύζεται ο ΟΑΕΔ, για μεγϊλεσ (0,45) και μικρϋσ (1-25) 
επιχειρόςεισ. Πρϐκειται για προγρϊμματα κατϊρτιςησ των επιχειρόςεων, χρηματοδοτοϑμενα απϐ πϐρουσ 
του Ενιαύου Λογαριαςμοϑ για την Εφαρμογό Κοινωνικών Πολιτικών, που προϋρχονται απϐ εργοδοτικϋσ 
ειςφορϋσ, οι οπούεσ καταβϊλλονται υποχρεωτικϊ απϐ ϐλουσ τουσ εργοδϐτεσ και αποδύδονται ςτισ 
επιχειρόςεισ. 
 Ειδικϊ Προγρϊμματα για ΑμεΑ: Ο ΟΑΕΔ λειτουργεύ δυο Δομϋσ Ειδικόσ Αγωγόσ (χολό ΑΜΕΑ Αθηνών - 
Γαλϊτςι και Πρϐτυπη Βιομηχανικό Μονϊδα - ΠΒΜ Λακκιϊσ),  ςτην Αθόνα (ϊτομα με οργανικϋσ και ψυχικϋσ 
αναπηρύεσ) και ςτη Λακκιϊ Θεςςαλονύκησ (ϊτομα με νοητικό υςτϋρηςη), με δυναμικϐτητα 400 περύπου 
καταρτιζομϋνων ςυνολικϊ, ετηςύωσ. Οι χολϋσ ςτοχεϑουν ςτην επαγγελματικό ειδύκευςη ανϋργων ατϐμων 
με ειδικϋσ ανϊγκεσ και κατ’ επϋκταςη ςτην απαςχϐληςό τουσ ςτουσ διϊφορουσ τομεύσ τησ οικονομύασ. 
Παρϊλληλα, οι καταρτιζϐμενοι λαμβϊνουν ψυχοκοινωνικό και ςυμβουλευτικό βοόθεια απϐ ειδικοϑσ. Σα 
προγρϊμματα επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ ΑμεΑ διαρκοϑν 900 ώρεσ τον χρϐνο περύπου και παρϋχουν 
δεξιϐτητεσ και ικανϐτητεσ ςτισ πιο κϊτω ειδικϐτητεσ: Ξυλογλυπτικό/Ξυλουργικό – Αγγειοπλαςτικό – 
Αγιογραφύα – Δερματοτεχνύασ - Τπαλλόλων Γραφεύου - Τφαντικό/Σαπητουργύα – Γεωτεχνικϊ - 
Κοπτικό/Ραπτικό. 
Οι παρεμβϊςεισ του Οργανιςμοϑ, με ςτϐχο τη βελτύωςη τησ κατϊςταςησ των ανθρώπων, που ςυμμετϋχουν 
ςτα ειδικϊ αυτϊ προγρϊμματα, τελοϑν ςε διαρκό εξϋλιξη, προκειμϋνου να επωφελοϑνται ολοϋνα και 
περιςςϐτερο οι ςυμμετϋχοντεσ απϐ νϋεσ ευκαιρύεσ. Προσ αυτόν την κατεϑθυνςη, ϋχουν ενταχθεύ ψυχικϊ 
αςθενεύσ (με τη ςυνεργαςύα του αρμϐδιου Σμόματοσ του Αιγινότειου Νοςοκομεύου), υλοποιοϑνται 
Προγρϊμματα Κινητικϐτητασ των ΑμεΑ, ςτο πλαύςιο του ERASMUS+, ενώ, επύςησ, ϋχει δημιουργηθεύ 
θεατρικό ομϊδα, με όδη επιτυχϋσ ϋργο. 
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Δρϊςεισ υντονιςμοϑ και Ανϊπτυξησ Δικτϑου Τπηρεςιών Απαςχϐληςησ 
 
1. Δρϊςεισ προςϋγγιςησ νϋων – «3 Βόματα για την εξεϑρεςη εργαςύασ» (3 Steps to Finding a Job) 
 
Η δρϊςη, που εύχε χρονοδιϊγραμμα απϐ τον Απρύλιο του 2016 ϋωσ τον Οκτώβριο του 2017, απευθυνϐταν ςε 
ϐλουσ τουσ νϋουσ ΕΑΕΚ ηλικύασ 18 μϋχρι 24 ετών και εύχε ςαν ςτϐχο την προςϋγγιςη και ενημϋρωςό τουσ 
ςχετικϊ με τισ παρεχϐμενεσ δρϊςεισ μϋςω τησ Εγγϑηςησ για τη Νεολαύα. Ειδικϐτερα, ο ΟΑΕΔ ςυμμετεύχε ςτο 
ςχϋδιο δρϊςησ μϋςω:  
i. τησ διενϋργειασ ενημερωτικών εργαςτηρύων για νϋουσ ηλικύασ απϐ 18 ϋωσ 29 ετών, 
ii. τησ διοργϊνωςησ «πιλοτικών» δρϊςεων/εκδηλώςεων ενημϋρωςησ ςε ςυνεργαςύα με Δόμουσ που 
εμφανύζουν τοπικϊ υψηλϊ ποςοςτϊ νϋων ΕΑΕΚ. Για τισ ανϊγκεσ των εν λϐγω δρϊςεων κρύθηκαν αναγκαύεσ 
οι ςυμπρϊξεισ με τουσ Δόμουσ Καλλιθϋασ, Περιςτερύου, Θεςςαλονύκησ και Αιγϊλεω καθώσ επύςησ και με 
φορεύσ ϐπωσ το Φαροκϐπειο Πανεπιςτόμιο και η ΦΑΝΘ. 
 
Η παραπϊνω δρϊςη περιλαμβϊνεται ςτο πλαύςιο προώθηςησ δρϊςεων δημοςιϐτητασ και επικοινωνύασ για 
την «Εγγϑηςη για την Νεολαύα». 
 
2. Ημϋρεσ Εργαςύασ για Ανϋργουσ 
 
«European Employer’s Day – Ευκαιρύεσ Απαςχϐληςησ ςτον Κλϊδο Τγεύασ, 23 Νοεμβρύου 2017» 
Η δρϊςη, εύχε ςαν ςτϐχο την προςϋγγιςη επιχειρόςεων που δραςτηριοποιοϑνται ςτον Κλϊδο Τγεύασ και 
Πρϐνοιασ, η διευκϐλυνςό τουσ ώςτε να εντοπύςουν κατϊλληλουσ υποψηφύουσ με ςκοπϐ να καλϑψουν τισ 
ανϊγκεσ τουσ ςε ανθρώπινο δυναμικϐ και η διευθϋτηςη ϐλων των οργανωτικών θεμϊτων για την 
υλοπούηςη ςυνεντεϑξεων επιλογόσ αναζητοϑντων εργαςύασ με ςυγκεκριμϋνα πτυχύα ιατρικών και 
παραώατρικών ειδικοτότων. τη δρϊςη ςυμμετεύχαν δϑο (2) μεγϊλοι ιδιωτικού ϐμιλοι που 
δραςτηριοποιοϑνται ςτο χώρο τησ Τγεύασ και ςυγκεκριμϋνα η «Μαιευτικό Γυναικολογικό Κλινικό – ΡΕΑ» 
και η «Κεντρικό Κλινικό Αθηνών».  
 
3. Δρϊςεισ προώθηςησ τησ ευρωπαώκόσ κινητικϐτητασ εργαςύασ – EURES 
 
i. υμμετοχό του Δικτϑου EURES ςε εκδόλωςη για επιλογό προςωπικοϑ ειδικοτότων Parade and Character 
Performers ςτη DISNEYLAND ςτο Παρύςι. (Θεςςαλονύκη, 24-02-2017) 
ii. Οργϊνωςη διαδικτυακόσ εκδόλωςησ με τύτλο Seize the Summer with EURES 2017” για την προώθηςη 
κενών θϋςεων εργαςύασ ςτον κλϊδο του Σουριςμοϑ. (Εξ αποςτϊςεωσ 22-02-2017) 
iii. Οργϊνωςη ημερών ςυνεντεϑξεων ςτο πλαύςιο τησ Swedish Week για πρϐςληψη ειδικοτότων ιατρών και 
νοςηλευτών ςε νοςοκομεύα, μαγεύρων και υπαλλόλων επιςιτιςτικοϑ κλϊδου ςε διϊφορα εςτιατϐρια και 
ειδικοτότων επιςτημών τησ ζωόσ (Life Science) ϐπωσ Φημικού, Βιολϐγοι, Υαρμακοποιού και Φημικού 
Μηχανικού). (Θεςςαλονύκη, 03 και 04-04-2017 & Αθόνα, 05 και 06-04-2017) 
iv. Οργϊνωςη ημερών ςυνεντεϑξεων για την κϊλυψη θϋςεων ςε ειδικϐτητεσ Μηχανικών και Πληροφορικόσ 
ςτη Υλϊνδρα του Βελγύου (Αθόνα, 29 και 30-11-2017) 
 
4. Δρϊςεισ υποςτόριξησ ανϋργων μϋςω τησ παροχόσ ςυμβουλευτικών υπηρεςιών απαςχϐληςησ (υλοπούηςη 
ςε μηνιαύα βϊςη) 
 
i. Τλοπούηςη Ομϊδων υμβουλευτικών Επαγγελματικοϑ Προςανατολιςμοϑ και υμβουλευτικών Σεχνικών 
Αναζότηςησ Εργαςύασ: Με την υλοπούηςη των ομϊδων υμβουλευτικόσ  δύνεται η δυνατϐτητα ςτουσ 
ανϋργουσ να ςχεδιϊςουν την επαγγελματικό τουσ ςταδιοδρομύα και να γνωρύςουν αποτελεςματικοϑσ 
τρϐπουσ αναζότηςησ εργαςύασ.  
ii. Τλοπούηςη Ομϊδων υμβουλευτικόσ Ανϊληψησ Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών: Με την υλοπούηςη των 
ομϊδων υμβουλευτικόσ  δύνεται η δυνατϐτητα ςτουσ ανϋργουσ τϐςο να αναπτυχθοϑν εκπαιδευτικϊ και 
επαγγελματικϊ, ϐςο και να προςανατολιςτοϑν ςτην επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα που τουσ ταιριϊζει. Σα 
οφϋλη απϐ τη ςυμμετοχό ςε ομϊδα υμβουλευτικόσ Ανϊληψησ Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών εύναι (α) η 
διερεϑνηςη επιχειρηματικών ιδεών και η λόψη ρεαλιςτικών επιχειρηματικών αποφϊςεων, (β) η αξιολϐγηςη 
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των δυνατοτότων που ϋχει η επιχεύρηςη-ςτϐχοσ ςτην αγορϊ εργαςύασ και (γ) η πληροφϐρηςη για το 
ςχεδιαςμϐ επιχειρηματικοϑ ςχεδύου.  
iii. Εργαςτόρια Ενεργοπούηςησ – Κινητοπούηςησ ανϋργων: Με την υλοπούηςη εργαςτηρύων ενεργοπούηςησ – 
κινητοπούηςησ ανϋργων δύνεται η δυνατϐτητα μιασ ολοκληρωμϋνησ βιωματικόσ πληροφϐρηςησ για τισ 
ςυμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ που παρϋχονται απϐ τον Οργανιςμϐ (Επαγγελματικϐ Προςανατολιςμϐ, Σεχνικϋσ 
Αναζότηςησ εργαςύασ, υμβουλευτικό Επιχειρηματικϐτητασ). 
 
χετικϋσ Νομοθετικϋσ Πρωτοβουλύεσ  
 
1. Δικαιώματα ωφελοϑμενων απϐ το ϊρθρ. 92 του Ν.4461/2017 
Με το ϊρθρ. 92 του ν. 4461/2017 «Περιςταςιακό εργαςύα εγγεγραμμϋνων ανϋργων» ρυθμύζεται το θϋμα τησ 
περιςταςιακόσ απαςχϐληςησ των εγγεγραμμϋνων ανϋργων ωσ εξόσ:  
«Ωνεργοι εγγεγραμμϋνοι ςτα μητρώα του Οργανιςμοϑ Απαςχϐληςησ Εργατικοϑ Δυναμικοϑ (Ο.Α.Ε.Δ.) ανϊ 
δωδεκϊμηνο, μποροϑν με αύτηςό τουσ προσ τον ΟΑΕΔ να βεβαιώνουν ςυνεχό χρϐνο ανεργύασ, 
αφαιρουμϋνου του ωσ ϊνω χρϐνου εργαςύασ τουσ και κϊθε  χρονικοϑ διαςτόματοσ κατϊ το οπούο δεν όταν 
εγγεγραμμϋνοι ϊνεργοι».  
Η ωσ ϊνω διϊταξη τυγχϊνει εφαρμογόσ απϐ τησ δημοςιεϑςεωσ του νϐμου, δηλαδό απϐ 28.03.2017, αφορϊ 
ςε ϐλουσ τουσ εγγεγραμμϋνουσ ανϋργουσ, επιδοτοϑμενουσ ό μη, ειςϊγει υπϐ προϒποθϋςεισ τη δυνατϐτητα 
αναγνώριςησ ςυνεχϐμενου χρϐνου ανεργύασ, παρϊ την παρεμβολό εντϐσ αυτοϑ «περιςταςιακόσ 
απαςχϐληςησ»17.  
 
2. Δικαιώματα ωφελοϑμενων απϐ το ϊρθρ. 38 του Ν.4488/2017 
Με το ϊρθρο 38 του ν. 4488/13.09.2017 «Ηλεκτρονικό αναγγελύα οικειοθελοϑσ αποχώρηςησ μιςθωτοϑ» 
ορύζονται: (α) νϋεσ ρυθμύςεισ ςχετικϊ με την ηλεκτρονικό υποβολό των εντϑπων οικειοθελοϑσ αποχώρηςησ 
μιςθωτοϑ (Ε5), καταγγελύασ ςϑμβαςησ εργαςύασ αορύςτου χρϐνου, με ό χωρύσ προειδοπούηςη (Ε6), λόξησ 
ςϑμβαςησ οριςμϋνου χρϐνου ό ϋργου (Ε7), (β) νϋεσ προθεςμύεσ και διαδικαςύεσ υποβολόσ των εντϑπων Ε5, 
Ε6 και Ε7 ςτο πληροφοριακϐ ςϑςτημα «ΕΡΓΑΝΗ», (γ) οι εξαιροϑμενοι τησ υποχρϋωςησ ηλεκτρονικόσ 
υποβολόσ ςτο ςϑςτημα ΕΡΓΑΝΗ και (δ) τα ϋντυπα που εύναι αποδεικτικϊ τησ Καταγγελύασ ϑμβαςησ 
Εργαςύασ για την Σακτικό Επιδϐτηςη Ανεργύασ. (αναλυτικϊ βλ. τη με αριθμ. 91869/21.12.2017 Εγκϑκλιο 
τησ Δ/νςησ υντονιςμοϑ και Ανϊπτυξησ Δικτϑου Τπηρεςιών Απαςχϐληςησ – ΑΔΑ: 65X94691Ψ2-8N8). 
 
3. Δικαιώματα ωφελοϑμενων απϐ το ϊρθρ. 57 του Ν.4430/2016 ϐπωσ τροποποιόθηκε απϐ το ϊρθρο 11 του 
ν.4455/2017. 
Με το ϊρθρο 56 του Ν. 4430/2016 (ΥΕΚ 205/Α’/31-10-2016) αντικαταςτϊθηκαν οι παρ. 2 & 3 του ϊρθρ. 30 
του Ν. 4144/2013 (Α’ 88) ενώ με το ϊρθρο 57 του ύδιου νϐμου, ϐπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 11 του 
Ν.4455/2017 (Α΄22), ορύςτηκαν οι μεταβατικϋσ ρυθμύςεισ εφαρμογόσ των διατϊξεων αυτών. 
 
Με το ϊρθρο 56 του Ν. 4430/2016 (παρ. 2, 3 & 4) ορύςτηκε ϐτι: 
«[…] 2. Ωνεργοι εγγεγραμμϋνοι ςτα μητρώα του ΟΑΕΔ που προτύθενται να ςυμμετϊςχουν ςε πρϐγραμμα 
εκπαύδευςησ ό επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, παραμϋνουν εγγεγραμμϋνοι ςτα μητρώα του ΟΑΕΔ και ο 
χρϐνοσ εκπαύδευςόσ τουσ ό επαγγελματικόσ κατϊρτιςόσ τουσ μετρϊται ωσ χρϐνοσ ανεργύασ εφϐςον: α) εύναι 
εγγεγραμμϋνοι ςτα μητρώα ανϋργων τουλϊχιςτον επύ τετρϊμηνο πριν απϐ την υπαγωγό τουσ ςτο ωσ ϊνω 
πρϐγραμμα, β) δηλώςουν τα ςτοιχεύα του προγρϊμματοσ αυτοϑ ςτον ΟΑΕΔ πριν απϐ την ϋναρξό του και γ) 
ϋχουν παρϋλθει τουλϊχιςτον δϑο (2)  ημερολογιακϊ ϋτη απϐ το πϋρασ τυχϐν προηγοϑμενησ ςυμμετοχόσ 
τουσ ςε πρϐγραμμα εκπαύδευςησ ό επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ εκπαύδευςόσ τουσ ό 
τησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςόσ τουσ, ϋχουν τα ύδια δικαιώματα και υποχρεώςεισ με τουσ λοιποϑσ 
εγγεγραμμϋνουσ ςτα μητρώα ανϋργων του ΟΑΕΔ. 
3. Οι εγγεγραμμϋνοι, ςτα μητρώα του ΟΑΕΔ, επιδοτοϑμενοι ϊνεργοι που ςυμμετϋχουν ςε επιδοτοϑμενα 
προγρϊμματα εκπαύδευςησ ό επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, για το χρονικϐ διϊςτημα κατϊ το οπούο 
ςυντρϋχουν οι προϒποθϋςεισ λόψησ και των δυο επιδοτόςεων δικαιοϑνται να λαμβϊνουν και το επύδομα 
ανεργύασ, εφϐςον τηροϑν και πληροϑν τισ προϒποθϋςεισ α΄, β΄και γ΄ τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου. 

                                                 
17 Αναλυτικϊ βλ. τη με αριθμ. 38857/12.07.2017 Εγκϑκλιο των Δ/νςεων Αςφϊλιςησ και υντονιςμοϑ και Ανϊπτυξησ 
Δικτϑου Τπηρεςιών Απαςχϐληςησ – ΑΔΑ: 7Ν8Θ4691Ψ2-ΨΞ9). 
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4. Η περύπτωςη γ΄ τησ παρ.2 του ϊρθρου 3 του ν.1545/1985 (Α΄91) καταργεύται.» 
Περαιτϋρω, με τισ με αριθμ. 28307/12.4.2017 υμπληρωματικϋσ Διευκρινύςεισ τησ Δ/νςησ υντονιςμοϑ και 
Ανϊπτυξησ Δικτϑου Τπηρεςιών Απαςχϐληςησ του ΟΑΕΔ, διευκρινύςτηκε ϐτι: 
«[…] ςτην περύπτωςη που πληροϑνται ςωρευτικϊ οι προϒποθϋςεισ α΄, β΄ και γ΄ τησ παρ. 2 του ϊρθρ. 56 του 
Ν.4430/2016, οι ϊνεργοι παραμϋνουν εγγεγραμμϋνοι ςτα μητρώα του ΟΑΕΔ και ο χρϐνοσ εκπαύδευςόσ τουσ 
ό επαγγελματικόσ κατϊρτιςόσ τουσ μετρϊται ωσ χρϐνοσ ανεργύασ και κατϊ ςυνϋπεια, μποροϑν να 
λαμβϊνουν ταυτϐχρονα κϊθε επύδομα ό βοόθημα του ΟΑΕΔ, που δικαιοϑνται ςϑμφωνα με τισ ςχετικϋσ με 
τισ παροχϋσ αυτϋσ διατϊξεισ. Αντύθετα, ςτην περύπτωςη που δεν πληροϑνται οι προϒποθϋςεισ, και καθώσ το 
δελτύο ανεργύασ τουσ θα διακοπεύ, δεν εύναι δυνατϐ να λϊβουν τισ ςυγκεκριμϋνεσ παροχϋσ». 
Με το ϊρθρο 57 του ύδιου νϐμου, ορύςτηκε ϐτι: 
«Ωνεργοι εγγεγραμμϋνοι ςτα μητρώα του ΟΑΕΔ, που ςυμμετεύχαν ςε προγρϊμματα εκπαύδευςησ ό 
επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ πριν απϐ την ϋναρξη ιςχϑοσ του παρϐντοσ νϐμου, διατηροϑν ςυνυπολογιζϐμενο 
τον χρϐνο παρακολοϑθηςησ ϐλων των ωσ ϊνω προγραμμϊτων ςτο χρϐνο ανεργύασ τουσ και κρατοϑν τυχϐν 
ποςϐ επιδϐματοσ ανεργύασ που τουσ καταβλόθηκε κατϊ τη χρονικό περύοδο παρακολοϑθηςησ των ωσ ϊνω 
προγραμμϊτων, εφϐςον εντϐσ τεςςϊρων (4) μηνών απϐ τη δημοςύευςη του παρϐντοσ δηλώςουν ςτον ΟΑΕΔ 
τα πλόρη ςτοιχεύα ϐλων των προγραμμϊτων που ϋχουν παρακολουθόςει». 
το πλαύςιο αυτοϑ του νϐμου, θεςπύςτηκαν ρητώσ οι νϋεσ προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςε προγρϊμματα 
εκπαύδευςησ ό επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ18.  
 
 

 Διακρατικϊ Προγρϊμματα και προγρϊμματα ϊλλων χρηματοδοτικών μηχανιςμών τησ ΕΕ 
 

 Ευρωπαώκϐ Πρϐγραμμα για την Απαςχϐληςη και την Κοινωνικό Καινοτομύα (EaSI) 
 
Σύτλοσ: NEETs ON BOARD 
 
την Ελλϊδα, τϐςο ςε εθνικϐ ϐςο και ςε τοπικϐ επύπεδο, λειτουργοϑν οργανωμϋνεσ δομϋσ παρϋμβαςησ, 
μεταξϑ ϊλλων, ςτον ευαύςθητο τομϋα τησ απαςχϐληςησ αλλϊ και τησ νεανικόσ απαςχϐληςησ καθώσ και του 
κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ, με θεςμοθετημϋνο πλαύςιο λειτουργύασ. Ψςτϐςο, ϋχουν διαπιςτωθεύ κενϊ ςτη 
διαςϑνδεςη και τη ςυνεργαςύα ϐλων των εμπλεκϐμενων φορϋων. Σα κενϊ αυτϊ ϋχουν ωσ ςυνϋπεια την 
περιοριςμϋνη αποτελεςματικϐτητα ςτην εφαρμογό μιασ ςτοχευμϋνησ ςτρατηγικόσ των δεςμεϑςεων του 
Προγρϊμματοσ «Εγγϑηςη για τη Νεολαύα» (Youth Guarantee Plan) ςτη  χώρα μασ, ιδιαύτερα ωσ προσ την 
απόχηςη των Ευρωπαώκών και Εθνικών πολιτικών αντιμετώπιςησ τησ ανεργύασ ςτην ιδιαύτερη ομϊδα των 
NEETs (νϋων μεταξϑ 15-24 ετών που βρύςκονται εκτϐσ εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ και εργαςύασ). 
Ιδιαύτερη ςτϐχευςη του εγκριθϋντοσ  ϋργου εύναι, ςε ςυνϋργεια με τισ δρϊςεισ του ολοκληρωμϋνου ςτο 
πλαύςιο του EaSI – Progress ϋργου «Three steps to finding a job» (VP/2015/005/0079) και αξιοποιώντασ τισ 
δρϊςεισ και τα αποτελϋςματα του τελευταύου, να προωθόςει το ςχεδιαςμϐ και την προβολό πρωτοβουλιών 
του Youth Guarantee Plan ςτον τομϋα τησ “Γαλϊζιασ Ανϊπτυξησ” και τησ Κοινωνικόσ Οικονομύασ & 
Επιχειρηματικϐτητασ ςτουσ NEETs που προϋρχονται απϐ τισ περιοχϋσ του Δόμου Πειραιϊ, του 
Αργοςαρωνικοϑ Κϐλπου (αλαμύνα, Αύγινα, Πϐροσ, πϋτςεσ, ίδρα) και τησ Ανατολικόσ Πελοποννόςου 
(Δόμοι Νϐτιασ και Βϐρειασ Κυνουρύασ, Ευρώτα και  Μονεμβαςύασ). 
Σαυτϐχρονα η αϑξηςη των ποςοςτών τησ ανεργύασ, τησ ανιςϐτητασ και τησ φτώχειασ ςτισ ωσ ϊνω περιοχϋσ 
παρεμβϊςεων αναδεικνϑει ϐτι πρϋπει να υπϊρξουν νϋεσ μορφϋσ επιχειρηματικϐτητασ με τη μορφό νϋων 
κοινωνικών επιχειρόςεων,  για την κϊλυψη αναγκών παροχόσ κοινωνικών υπηρεςιών αξιοποιώντασ τισ 
δυνατϐτητεσ τησ Γαλϊζιασ Ανϊπτυξησ.   
Η κοινωνικό επιχειρηματικϐτητα θεωρεύται κρύςιμη παρϊμετροσ και κατϊλληλη πρακτικό για την 
ανακοϑφιςη αρκετών κοινωνικών προβλημϊτων που αφενϐσ δεν ϋχει τη δυνατϐτητα να επιλϑςει το κρϊτοσ 
και αφετϋρου ο ιδιωτικϐσ τομϋασ δεν εύναι πρϐθυμοσ να αναλϊβει πρωτοβουλύεσ, αφοϑ τα οικονομικϊ 
οφϋλη θεωροϑνται μηδαμινϊ. 

                                                 
18 Αναλυτικϊ βλ. τη με αριθμ. 91869/21.12.2017 Εγκϑκλιο τησ Δ/νςησ υντονιςμοϑ και Ανϊπτυξησ Δικτϑου Τπηρεςιών 
Απαςχϐληςησ – ΑΔΑ: 65X94691Ψ2-8N8. 
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Προκειμϋνου να επιτευχθοϑν οι παραπϊνω ςτϐχοι, ςτο πλαύςιο του ςυγκεκριμϋνου ϋργου, με τύτλο: «NEETs 
On BOARD», υλοποιοϑνται οι ακϐλουθεσ δρϊςεισ, οι οπούεσ θα ςυμπληρώςουν  και θα ενιςχϑςουν δρϊςεισ 
ςτο πλαύςιο του Εθνικοϑ Προγρϊμματοσ  «Εγγϑηςη για τη Νεολαύα». 
Δρϊςη 1: Δικτϑωςη,  Διαςϑνδεςη Υορϋων και Διερεϑνηςη επιχειρηματικοϑ περιβϊλλοντοσ 
Δρϊςη 2: Ανϊπτυξη και ενςωμϊτωςη υποςυςτόματοσ ςτην υφιςτϊμενη ψηφιακό πϑλη του εγκεκριμϋνου 
απϐ την Ε.Ε. ϋργου ςτο πλαύςιο του EaSI: «Three steps to finding a job» (VP/2015/005/0079) για τη 
Γαλϊζια Ανϊπτυξη και την Κοινωνικό Επιχειρηματικϐτητα.   
Δρϊςη 3: Ενϋργειεσ κινητοπούηςησ, διϊχυςησ και προβολόσ 
Δρϊςη 4: Εϑρεςη και ανϊδειξη 5 επιτυχημϋνων περιπτώςεων που ωφελόθηκαν του ϋργου 
Δρϊςη 5: Παρακολοϑθηςη, Διαχεύριςη και αξιολϐγηςη ϋργου  
Ο ςυνολικϐσ προϒπολογιςμϐσ του ϋργου ανϋρχεται ςε 315.814,43 € εκ των οπούων 252.651,55 ευρώ (ότοι 
80%) καλϑπτονται απϐ πϐρουσ του EaSI PROGRESS και 63.162,88 ευρώ (ότοι 20%) καλϑπτονται απϐ 
πϐρουσ του εθνικοϑ Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδϑςεων 
 
 

 Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη 
 
Σύτλοσ: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa- ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΟΤ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ 
ΕΤΡΨΠΑέΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ (ΕΣΠ) ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΟΤΠΕΡΜΑΡΚΕΣ 
ΛΑΡΙΑ (EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) 
 
Παροχό ϊμεςησ και ϋκτακτησ υποςτόριξησ ςε απολυμϋνα ϊτομα τησ Εταιρεύασ "ΟΤΠΕΡΜΑΡΚΕΣ ΛΑΡΙΑ 
ΑΒΕΕ", καθώσ και ςε Νϋουσ Εκτϐσ Εκπαύδευςησ, Απαςχϐληςησ ό Κατϊρτιςησ (ΕΑΕΚ),  μϋςω 
ολοκληρωμϋνων εξατομικευμϋνων παρεμβϊςεων με δϋςμη ενεργητικών μϋτρων τησ αγορϊσ εργαςύασ που 
περιλαμβϊνουν: Δρϊςεισ Επαγγελματικοϑ Προςανατολιςμοϑ μϋςω υνεδριών Επαγγελματικόσ  
υμβουλευτικόσ, Δρϊςεισ κατϊρτιςησ, επανακατϊρτιςησ και επαγγελματικόσ   κατϊρτιςησ, Επιδϐτηςη για 
ϑςταςη Επιχεύρηςησ, Επιδϐτηςη Μετεγκατϊςταςησ ωσ αποτϋλεςμα εξεϑρεςησ θϋςησ εργαςύασ.  
Επιδιωκϐμενοσ ςκοπϐσ η υποςτόριξη εργαζομϋνων που απολϑονται λϐγω παγκϐςμιασ χρηματοπιςτωτικόσ 
και οικονομικόσ κρύςησ ό εξαιτύασ των μεγϊλων αλλαγών που επιφϋρει η παγκοςμιοπούηςη, η ταχεύα 
επαναπροώθηςό τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ με αναβϊθμιςη των προςϐντων/δεξιοτότων τουσ και η 
ενύςχυςη τησ επιχειρηματικϐτητασ. Αντιςτούχωσ και των ΕΑΕΚ. Επύςησ, δύδεται ϋμφαςη και ςτον τομϋα τησ 
κοινωνικόσ επιχειρηματικϐτητασ. Αρχικϐσ προβλεπϐμενοσ αριθμϐσ ωφελουμϋνων: 1.100, τελικϐσ αριθμϐσ 
ωφελουμϋνων που ςυμμετεύχαν:988 
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ΙΙ. Μηχανιςμϐσ Διϊγνωςησ τησ Αγορϊσ Εργαςύασ 
 

Οι εξελύξεισ αναφορικϊ με τον Μηχανιςμϐ Διϊγνωςησ των Αναγκών τησ Αγορϊσ Εργαςύασ για το 2017, 

ςυνοπτικϊ, ϋχουν ωσ εξόσ: 

 

(i) Παραγωγό των εκροών του Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ Αναγκών τησ Αγορϊσ Εργαςύασ ϋτουσ 2017 

 

α) Δημοςύευςη απϐ το ΕΙΕΑΔ τησ ϋκθεςησ Αποτελεςμϊτων του Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ για το β’ εξϊμηνο 

του 2016 . 

β) Δημοςύευςη απϐ το ΕΙΕΑΔ τησ ενδιϊμεςησ Ϊκθεςησ Αποτελεςμϊτων για το 2017 – Ιοϑλιοσ 2017 

 Οι εκθϋςεισ εύναι δημοςιευμϋνεσ ςτην ιςτοςελύδα του Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και 

Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ και του ΕΙΕΑΔ. 

γ) Δημοςύευςη απϐ το ΕΙΕΑΔ τησ ϋκθεςησ Αποτελεςμϊτων του Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ για το 2017  - Αρχϋσ 

του 2018 

 

(ii) υμμετοχό ςτο πρϐγραμμα του CEDEFOP με τύτλο «Governance of EU skills anticipation and matching 

systems: Country review» 

α) Τπογραφό ςυμφωνύασ μεταξϑ του Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ 
Αλληλεγγϑησ και του CEDEFOP, ςτην οπούα το CEDEFOP παρϋχει υποςτόριξη προσ την ελληνικό κυβϋρνηςη, 
ϋτςι ώςτε η πλοϑςια τεχνογνωςύα του ϐςον αφορϊ τον ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη ςτοχευμϋνων 
πολιτικών επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ, να ςυμβϊλλει ςτο ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη 
των ενεργών πολιτικών για την αγορϊ εργαςύασ. Η ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα θα αποτελϋςει το βαςικϐ 
εργαλεύο βϊςει του οπούου τα αποτελϋςματα του Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ τησ Αγορϊσ Εργαςύασ θα 
ενςωματωθοϑν ςτον ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη των ενεργών πολιτικών για αγορϊ εργαςύασ.  
 
β)  υγκρϐτηςη Εθνικόσ Διοικοϑςασ Επιτροπόσ ςυνεργαςύασ με το CEDEFOP για την επιςκϐπηςη του 

ςυςτόματοσ πρϐβλεψησ και αντιςτούχηςησ δεξιοτότων τησ χώρασ μασ με την υπ. αριθ. 17518/Δ9.5560/17-

11-2017 Τπουργικό Απϐφαςη. Ϊργο τησ Εθνικόσ Διοικοϑςασ Επιτροπόσ εύναι η ςυμμετοχό ςε ϐλεσ τισ 

δρϊςεισ του ϋργου που θα απαιτηθοϑν ςτο πλαύςιο τησ επιςκϐπηςησ του ςυςτόματοσ πρϐβλεψησ και 

αντιςτούχηςησ δεξιοτότων τησ χώρασ μασ, ο ςυντονιςμϐσ των απαιτοϑμενων διαδικαςιών, ο προςδιοριςμϐσ 

των προτεραιοτότων κατϊ την ανϊπτυξη του ϋργου  και, τϋλοσ, η επικϑρωςη των παραδοτϋων που θα 

προκϑψουν απϐ το ςυγκεκριμϋνο ϋργο. 

γ) Παρϊδοςη απϐ το CEDEFOP τησ πρώτησ ϋκθεςη χαρτογρϊφηςησ του ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ 

δεξιοτότων ςτην Ελλϊδα (background report) καθώσ και μια ςϑνοψη τησ ϋκθεςησ ςτα Ελληνικϊ. H ϋκθεςη 

αποτελεύ μια πρώτη αναςκϐπηςη, βαςιςμϋνη ςε δευτερογενεύσ πηγϋσ, των επύ μϋρουσ πυλώνων του 

ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ δεξιοτότων, ϐπωσ αυτού ϋχουν διατυπωθεύ ςτο αναλυτικϐ πλαύςιο του 

CEDEFOP. Η ςυγκεκριμϋνη ϋκθεςη εύναι πολϑ ςημαντικό καθώσ εντοπύζει διϊφορα ςημεύα και θϋματα ςτα 

οπούα θα επικεντρωθεύ το ενδιαφϋρον ώςτε να ςυλλεχθοϑν εισ βϊθοσ πρωτογενό ςτοιχεύα κατϊ την 

διϊρκεια των ςυνεντεϑξεων με ϋναν ευρϑτερο κϑκλο φορϋων. Επύςησ αποτελεύ τον «κορμϐ» τησ τελικόσ 

ϋκθεςησ που θα δημοςιευθεύ και επιςόμωσ εκ μϋρουσ του CEDEFOP το 2018. 

δ) Πραγματοπούηςη ςυνϊντηςησ ςτισ 29/11/2017 απϐ το Τπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και 
Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ ςε ςυνεργαςύα με το CEDEFOP με ςκοπϐ την παρουςύαςη του προγρϊμματοσ με 
τύτλο: ‘Διακυβϋρνηςη του ςυςτόματοσ πρϐβλεψησ και αντιςτούχηςησ δεξιοτότων ςτην Ελλϊδα: εισ βϊθοσ 
επιςκϐπηςη τησ χώρασ’ 
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(iii) Δρϊςεισ του Εθνικοϑ Ινςτιτοϑτου Εργαςύασ και Ανθρώπινου Δυναμικοϑ ςτο πλαύςιο του Μηχανιςμοϑ 

Διϊγνωςησ Αναγκών τησ Αγορϊσ Εργαςύασ 

α) Ολοκληρώθηκε η ανϊπτυξη τησ βϊςησ δεδομϋνων του πληροφοριακοϑ ςυςτόματοσ ωσ προσ τα 
διαθϋςιμα δεδομϋνα και η πρϐςβαςη ςτη βϊςη εύναι όδη δυνατό για διαβαθμιςμϋνουσ χρόςτεσ-μϋλη του 
δικτϑου, με πλόρη δυνατϐτητα ανϊκτηςησ και επεξεργαςύασ των δεδομϋνων. 
β) Ολοκληρώθηκε μελϋτη για τα ΕΠΑΛ με τύτλο «τοιχεύα για Δυναμιςμϐ και Εκπαιδευτικϐ Επύπεδο 
Επαγγελματικών Κατηγοριών ςε ςχϋςη με τισ Προςφερϐμενεσ Ειδικϐτητεσ ςτα ΕΠΑ.Λ.». 
γ) Ολοκληρώθηκε μελϋτη για το πρϐγραμμα του Ευρωπαώκοϑ Σαμεύου Προςαρμογόσ «οϑπερ-Μϊρκετ 
Λϊριςα», που αφορϊ τισ ανϊγκεσ κατϊρτιςησ των απολυμϋνων του εν λϐγω ςοϑπερ-μϊρκετ καθώσ και των 
NEET τησ περιοχόσ ςε ςχϋςη με τη ζότηςη ειδικοτότων ςτην τοπικό αγορϊ εργαςύασ. 
δ) Ολοκληρώθηκε η εφαρμογό του Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ για τουσ Εργαςιακοϑσ υμβοϑλουσ του ΟΑΕΔ, με 
παροχό ςτοιχεύων-πληροφοριών ςε επύπεδο Περιφϋρειασ.  
ε) Ολοκληρώθηκε η πιλοτικό ϋρευνα πεδύου για τισ δεξιϐτητεσ ςε επιχειρόςεισ δϑο περιφερειών τησ χώρασ 
(Δυτικό Ελλϊδα και Θεςςαλύα).  
ςτ) υνεχύςτηκε η διαδικαςύα υλοπούηςησ τησ μελϋτησ για τη ςϑςταςη Περιφερειακών Παρατηρητηρύων 
Διϊγνωςησ Αναγκών.  
ζ) υνεχύςθηκε η διαδικαςύα υλοπούηςησ τησ μελϋτησ ςχετικϊ με τουσ πολλαπλαςιαςτϋσ τησ απαςχϐληςησ 
για τουσ κλϊδουσ και τα επαγγϋλματα τησ οικονομύασ μϋςω τησ ανϊλυςησ πινϊκων ειςροών – εκροών 
η) υνεχύςθηκε η διαδικαςύα υλοπούηςησ τησ μελϋτησ χαρτογρϊφηςησ των εγγεγραμμϋνων επιχειρόςεων 
τησ Κοινωνικόσ Οικονομύασ  
θ) υνεχύςθηκε η διαδικαςύα υλοπούηςησ τησ μελϋτησ για την διαμϐρφωςη ενϐσ μοντϋλου οικονομετρικών 
προβλϋψεων τησ προςφορϊσ και ζότηςησ για επαγγϋλματα και κλϊδουσ.  
 
(iv) Δρϊςεισ τησ Επιςτημονικόσ Επιτροπόσ ςτο πλαύςιο του Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ Αναγκών τησ Αγορϊσ 

Εργαςύασ 

Η Επιςτημονικό Επιτροπό, ςε ςυνεργαςύα με το ΕΙΕΑΔ, προώθηςαν την διαδικαςύα  αναμϐρφωςησ του 
μεθοδολογικοϑ πλαιςύου που διϋπει την λειτουργύα του Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ των Αναγκών τησ Αγορϊσ 
Εργαςύασ. Σο αποτϋλεςμα θα εύναι η διαμϐρφωςη ενϐσ κειμϋνου εργαςύασ ςτο οπούο θα παρουςιϊζονται και 
θα αναλϑονται οι βαςικϋσ θεωρητικϋσ παραδοχϋσ των μεθϐδων ςυλλογόσ και επεξεργαςύασ των δεδομϋνων 
του Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ.    

 
 (v) Δρϊςεισ τησ Σεχνικόσ Ομϊδασ ςτο πλαύςιο του Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ Αναγκών τησ Αγορϊσ Εργαςύασ 

υνεχύςθηκε η ςυνεργαςύα τησ Ελληνικόσ τατιςτικόσ Αρχόσ με τον ΟΑΕΔ ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ 
αντιςτούχιςησ του κωδικολογύου επαγγελματικών ειδικοτότων ΣΕΠ 92 που χρηςιμοποιεύ ο ΟΑΕΔ με το 
τελευταύο ιςχϑον κωδικολϐγιο επαγγελμϊτων ISCO 08 τησ EUROSTAT. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
 

Ι. Κοινωνικϐ Ειςϐδημα Αλληλεγγϑησ 
 

Δυνϊμει των διατϊξεων του ϊρθρου 235 του Ν. 4389/2016  (Α’ 94), ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει με το 
ϊρθρο 22 του Ν. 4445/2016 (Α’ 236) και τησ υπ΄αρ. Γ.Δ.5οικ.2961-10 Κ.Τ.Α. (ΥΕΚ 128 τ.Β΄), ξεκύνηςε η 
καθολικό εφαρμογό του προγρϊμματοσ «Κοινωνικϐ Ειςϐδημα Αλληλεγγϑησ» ςε ϐλουσ τουσ Δόμουσ τησ 
χώρασ. τισ 31-01-2017 ολοκληρώθηκε η πρώτη εφαρμογό του προγρϊμματοσ ςε 30  Δόμουσ τησ χώρασ, 
δυνϊμει των διατϊξεων του ϊρθρου 235 του Ν. 4389/2016  (Α’ 94), του ϊρθρου 55 του Ν.4449/2016 (ΥΕΚ 
7 τ.Α΄) και τησ υπ΄αρ. Δ23/οικ.30299/2377 Κ.Τ.Α. (ΥΕΚ 2089 τ.Β΄).  

 
Σο πρϐγραμμα ςτοχεϑει ςτην α) ειςοδηματικό ενύςχυςη των ατϐμων που διαβιοϑν ςε ςυνθόκεσ ακραύασ 
φτώχειασ, β) την προώθηςό τουσ και διαςφϊλιςη τησ πρϐςβαςόσ τουσ ςε κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ και αγαθϊ 
και γ) την υποςτόριξη των δικαιοϑχων του προγρϊμματοσ για την ϋνταξη ό την επανϋνταξό τουσ ςτην 
αγορϊ εργαςύασ. 

 
ΙΙ. Δρϊςεισ Κοινωνικόσ Υροντύδασ ΕΚΚΑ 
 
Κατϊ  το 2017, το Εθνικϐ Κϋντρο Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ (Ε.Κ.Κ.Α.) ςυνϋχιςε τισ δρϊςεισ  κοινωνικόσ 
φροντύδασ ςτουσ τομεύσ τησ αρμοδιϐτητϊσ του, ότοι ςτουσ ακϐλουθουσ τομεύσ:  

 

Α. Μονϊδεσ και Τπηρεςύεσ παροχόσ κοινωνικόσ φροντύδασ  

 Σηλεφωνικό Γραμμό Ωμεςησ Κοινωνικόσ Βοόθειασ «197»  

 Εθνικό Γραμμό Παιδικόσ Προςταςύα «1107» 

 Αποκεντρωμϋνα Κϋντρα Κοινωνικόσ τόριξησ (τα οπούα παρϋχουν ανοιχτό κοινωνικό φροντύδα-
ψυχολογικό και κοινωνικό ςτόριξη και επιτϐπια παρϋμβαςη για τη ςτόριξη οικογενειών ςε ϋκτακτη ανϊγκη 
ό κατϊςταςη κρύςησ),  

 Τπηρεςύα Επεύγουςασ Τποδοχόσ γυναικών ςε κρύςη και των παιδιών τουσ,  

 Ξενώνεσ Καταφϑγια Προςτατευμϋνησ Υιλοξενύασ γυναικών και των παιδιών τουσ θυμϊτων 
κακοπούηςησ, εμπορύασ, διακύνηςησ, εκμετϊλλευςησ, κ.ϊ.,  

 Κοινωνικού Ξενώνεσ Αςτϋγων (χωρύσ οικονομικοϑσ πϐρουσ), 

 Διαχεύριςη Κρύςεων (ςε ϋκτακτα γεγονϐτα, φυςικϋσ & μαζικϋσ καταςτροφϋσ με αποςτολό ειδικών 
ομϊδων κοινωνικόσ παρϋμβαςησ)  

 Ποινικό Διαμεςολϊβηςη για την αντιμετώπιςη ενδοοικογενειακόσ βύασ κατ’ εφαρμογό του Νϐμου 
3500/2006 (ϊρθρα 11 και 12), η οπούα περιλαμβϊνει υπηρεςύεσ ςυμβουλευτικόσ και ψυχολογικόσ 
παρϋμβαςησ προσ τουσ ϊνδρεσ-θϑτεσ περιςτατικών ενδοοικογενειακόσ βύασ (Αθόνα - Θεςςαλονύκη). 

 

Β. Εθνικϋσ υντονιςτικϋσ Τπηρεςύεσ 

Σο Ε.Κ.Κ.Α., ςτο πλαύςιο του ρϐλου του ωσ τριτοβϊθμιοσ φορϋασ, παρϊλληλα με την υλοπούηςη δρϊςεων 
παροχόσ υπηρεςιών κοινωνικόσ φροντύδασ και αλληλεγγϑησ, αναπτϑςςει και υλοποιεύ μια ςειρϊ απϐ 
ςυντονιςτικϋσ δρϊςεισ, ςτον τομϋα τησ πρϐνοιασ: 

 Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Αιτημϊτων τϋγαςησ Αιτοϑντων Ωςυλο αλλοδαπών και Αςυνϐδευτων Ανηλύκων για 
τη διαςϑνδεςη και ςυνεργαςύα των φορϋων που  υλοποιοϑν  ςχετικϊ προγρϊμματα ςτϋγαςησ και 
κοινωνικόσ ςτόριξησ.  
Εντϐσ του 2017 οργανώθηκαν ομϊδεσ εργαςύασ καλών πρακτικών και επιμορφωτικόσ εποπτεύασ με τουσ 
ςυντονιςτϋσ και το προςωπικϐ των δομών φιλοξενύασ με ςκοπϐ την προτυποπούηςη των διαδικαςιών 
λειτουργύασ τουσ, καθώσ και για την βελτύωςη τησ ποιϐτητασ των υπηρεςιών διαχεύριςησ περιπτώςεων με 
γνώμονα το βϋλτιςτο ςυμφϋρον των ανηλύκων. Ξεκύνηςαν επύςησ να λειτουργοϑν πιλοτικϊ προγρϊμματα 
αυτϐνομησ υποςτηριζϐμενησ διαβύωςησ παιδιών 16 ετών και ϊνω με τη ςυνεργαςύα διακρατικών 
οργανώςεων και τη ςϑμφωνη γνώμη τησ Ειςαγγελύασ του Αρεύου Πϊγου. 
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 Τπηρεςύα υντονιςμοϑ Δρϊςεων Παιδικόσ Προςταςύασ για τη ςτόριξη και διαςϑνδεςη των φορϋων 
παροχόσ υπηρεςιών παιδικόσ προςταςύασ, οι οπούεσ υπαγορεϑονται απϐ το ακϐλουθο θεςμικϐ πλαύςιο: 

o Ν.3961/2011 (ΥΕΚ 97/τ.Α/29-03-2011) Ωρθρο 8, «ϑςταςη  Εθνικοϑ Μητρώου Παιδικόσ Προςταςύασ, 
Εθνικόσ Γραμμόσ Παιδικόσ Προςταςύασ  και Εθνικόσ υντονιςτικόσ Αρχόσ των Ομϊδων  Προςταςύασ 
Ανηλύκων» (ΟΠΑ), που αποτελοϑνται απϐ κοινωνικοϑσ λειτουργοϑσ των οικεύων Ο.Σ.Α.                                                                  
o ΚΤΑ 49540/04-05-2011 (ΥΕΚ 877/τ.Β./17-0502011) υντονιςμϐσ δρϊςεων και υπηρεςιών παιδικόσ 
προςταςύασ.                                                                      
o ΚΤΑ  Δ27/ΓΠ.οικ.22560/891 (ΥΕΚ 3692/τ.Β/31-12-2014) Σόρηςη Εθνικοϑ Μητρώου Αναδϐχων 
Ανηλύκων                                  
o ΤΑ  Αρ. 63501/25-06-2004 (ΥΕΚ 965/τ.Β/28-07-04) Σόρηςη του Εθνικοϑ Μητρώου Τιοθεςιών   
 
 Τπηρεςύα Διαχεύριςησ των Αιτόςεων Πιςτοπούηςησ των φορϋων ιδιωτικοϑ μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα,  
που παρϋχουν υπηρεςύεσ κοινωνικόσ φροντύδασ, η οπούα γνωμοδοτεύ προσ το ΤΠΕΚΑΑ για την Ειδικό 
Πιςτοπούηςη των φορϋων ςτην παροχό υπηρεςιών κοινωνικόσ φροντύδασ.  
Κατϊ το 2017, ςτο πλαύςιο τησ εξϋταςησ αιτόςεων για την Ειδικό Πιςτοπούηςη ςτην παροχό υπηρεςιών 
κοινωνικόσ φροντύδασ των φορϋων ιδιωτικοϑ μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα, κατϐπιν και των ςχετικών 
παρατηρόςεων τησ ΕΕΔΑ, εξετϊζεται απϐ το ΕΚΚΑ πλϋον ςυςτηματικϊ το ενδεχϐμενο παραβύαςησ 
ανθρώπινων δικαιωμϊτων ιδιαιτϋρωσ των φιλοξενουμϋνων ςε Ξενώνεσ δευτεροβϊθμιασ κοινωνικόσ 
φροντύδασ, ϐπωσ ενδεικτικϊ του δικαιώματοσ τησ ελευθερύασ τησ ςκϋψησ, τησ ςυνεύδηςησ και τησ 
θρηςκεύασ, τησ δυνατϐτητασ ϋκφραςησ  θρηςκευτικών πεποιθόςεων, τησ ελεϑθερησ επιλογόσ 
επαγγϋλματοσ, τησ ύςησ αμοιβόσ για ύςη εργαςύα, τησ παιδικό προςταςύασ απϐ κϊθε μορφόσ κακοπούηςη, 
παραμϋληςη και εκμετϊλλευςη και τα δικαιώματα φυςικόσ προβαςιμϐτητασ των ΑμεΑ. Οποιαδόποτε 
ςχετικό παραβύαςη εντοπιςτεύ κατϊ την εξϋταςη των αιτόςεων οδηγεύ εύτε ςε απορριπτικό γνωμοδϐτηςη, 
εύτε ςε ςχετικό ςϑςταςη προσ το φορϋα. 

 

 Τπηρεςύα Διαχεύριςησ του Εθνικοϑ Μηχανιςμοϑ Αναφορϊσ για θϑματα εμπορύασ ανθρώπων 
Με την υπ’ αριθ. 30840 ΚΤΑ (ΥΕΚ 3003/ 20-9-2016), ςυςτόνεται ο Εθνικϐσ Μηχανιςμϐσ Αναφορϊσ για την 
Προςταςύα των Θυμϊτων Εμπορύασ Ανθρώπων (ΕΜΑ) και ανατύθεται η ευθϑνη διαχεύριςόσ του ςτο ΕΚΚΑ, 
υπϐ την εποπτεύα και ςυντονιςμϐ του Γραφεύου Εθνικοϑ Ειςηγητό για την Καταπολϋμηςη τησ Εμπορύασ 
Ανθρώπων.  
Ο ΕΜΑ εύναι το ςυντονιςτικϐ πλαύςιο μϋςα ςτο οπούο κρατικού και μη κρατικού φορεύσ θα πρϋπει να 
ςυνεργϊζονται για την προςταςύα των θυμϊτων εμπορύασ ανθρώπων με κϑριο γνώμονα τον ςεβαςμϐ ςτα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την προϊςπιςό τουσ. υςτατικϐ ςτοιχεύο του Μηχανιςμοϑ εύναι οι 
προτυποποιημϋνεσ διαδικαςύεσ λειτουργύασ (standard operating procedures) με τισ οπούεσ θα 
περιγρϊφονται οι ρϐλοι, οι αρμοδιϐτητεσ και ο τρϐποσ δρϊςησ των εταύρων ςε κϊθε ςτϊδιο λειτουργύασ του 
με ςκοπϐ τη ςυντονιςμϋνη και ομοιϐμορφη προςϋγγιςη απϐ ϐλουσ τουσ επαγγελματύεσ ςτο πεδύο, ανϊλογα 
πϊντα με την αρμοδιϐτητϊ τουσ και τισ εξατομικευμϋνεσ ανϊγκεσ τησ κϊθε περύπτωςησ.  

Σο ΕΚΚΑ ςυντονύζει τισ ομϊδεσ εργαςύασ με ϐλουσ τουσ εμπλεκϐμενουσ κρατικοϑσ και μη φορεύσ για το 
ςϑνολο των επιμϋρουσ θεματικών (πχ ενημϋρωςη για τα δικαιώματϊ του θϑματοσ και για τη δυνατϐτητα 
ςυνεργαςύασ με τισ διωκτικϋσ αρχϋσ και την Ειςαγγελύα, ϊμεςη προςταςύα και αρωγό του θϑματοσ, νομικό 
εκπροςώπηςη, ϋνταξη ςε διαδικαςύα νομιμοπούηςησ ςτη χώρα, κοινωνικό ϋνταξη κα). Η διαμϐρφωςη 
αυτών των διαδικαςιών εύναι μύα διαρκόσ και δυναμικό διεργαςύα, προκειμϋνου να ανταποκρύνονται κϊθε 
φορϊ ςε τυχϐν νϋα δεδομϋνα και ανϊγκεσ. 

 το πλαύςιο του ΕΜΑ, το ΕΚΚΑ αναλαμβϊνει και την τόρηςη ενϐσ βαςικοϑ μϋρουσ τησ Εθνικόσ Βϊςησ 
Δεδομϋνων, δηλαδό το Μητρώο που αφορϊ ςτα δημογραφικϊ ςτοιχεύα του θϑματοσ, το ιςτορικϐ 
εκμετϊλλευςησ και τισ υπηρεςύεσ προςταςύασ που ϋχουν δεχθεύ ςτη χώρα. 

 

 Τπηρεςύα ηλεκτρονικόσ προςβαςιμϐτητασ η οπούα δραςτηριοποιεύται ςτη λειτουργύα καθολικϊ 
προςβϊςιμων προώϐντων ενημϋρωςησ ενδιαφϋροντοσ ΑμεΑ μϋςω τησ Δικτυακόσ Πϑλησ «www.prosvasi-
amea.gov.gr» η οπούα υποςτηρύζεται απϐ την τεχνολογικό υποδομό πολυμϋςων, το ϑςτημα υλλογόσ, 
Παραγωγόσ και Αξιοπούηςησ Περιεχομϋνου (ΤΠΕΑΠ), το οπούο παρϋχει τη δυνατϐτητα προςαρμογόσ 
ενημερωτικοϑ και επιμορφωτικοϑ περιεχομϋνου ςε μορφό προςβϊςιμη ςε κϊθε μορφόσ αναπηρύα. 



 
22 

 

 Τπηρεςύα ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ του τομϋα τησ πρϐνοιασ, η οπούα υποςτηρύζεται απϐ το 
πληροφορικϐ ςϑςτημα: “e-pronoia για τον πολύτη”, του οπούου το Ε.Κ.Κ.Α. εύναι κϑριοσ και φορϋασ 
λειτουργύασ.  

 
ΙΙΙ. Κοινωνικό Ϊνταξη των Ρομϊ  
 
1. Νομοθετικϋσ και κανονιςτικϋσ εξελύξεισ  
 

1.1. τϋγαςη 
 

Η αντιμετώπιςη του ςτεγαςτικοϑ προβλόματοσ ομϊδων Ρομϊ αντιμετωπιζϐταν μη αποτελεςματικϊ ςτη 
βϊςη υγειονομικών διατϊξεων που αναφϋρονταν ςε νομϊδεσ. Με βϊςη τισ διαθϋςιμεσ καταγραφϋσ και 
αναφορϋσ, αλλϊ και ϋχοντασ υπϐψη τη ςϑγχρονη νομολογύα του τΕ για την αντιμετώπιςη τησ ςτεγαςτικόσ 
αποκατϊςταςησ ανθρώπων με πολυετό και μϐνιμη εγκατϊςταςη, την ανϊγκη φορϋα διαχεύριςησ και 
ςχεδύου κοινωνικόσ ϋνταξησ των ωφελοϑμενων, το Τπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και 
Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ προχώρηςε ςε πρϐταςη νομοθετικόσ ρϑθμιςησ για την αντιμετώπιςη τησ 
προςωρινόσ μετεγκατϊςταςησ ειδικών κοινωνικών ομϊδων. Ϊτςι, θεςπύςτηκε ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα 
(ϊρθρο  159 του Ν. 4483/2017, ΥΕΚ 107/Α/31-07-2017) για την προςωρινό μετεγκατϊςταςη ειδικών 
κοινωνικών ομϊδων (Ρομϊ) ςε οργανωμϋνουσ χώρουσ, ενώ οι λεπτομϋρειεσ για τουσ ϐρουσ, τισ 
προϒποθϋςεισ τα τεχνικϊ θϋματα και τισ αναγκαύεσ λεπτομϋρειεσ για την προςωρινό μετεγκατϊςταςη και 
τη βελτύωςη ςυνθηκών διαβύωςησ καθορύςτηκαν με την αριθμ. οικ. ΡΟ64/7-2-2018 (ΥΕΚ 412Β/12-2-2018) 
ΚΤΑ. 
 

1.2. Πρϐςβαςη ςτην τυπικό οικονομύα: Νϋο ρυθμιςτικϐ πλαύςιο για το υπαύθριο εμπϐριο 
 

Με το νϐμο 4497/2017 (ΥΕΚ 171 Α/13-11-2017), θεςπύςτηκε νϋο ρυθμιςτικϐ περιβϊλλον για την ϊςκηςη 
των υπαύθριων εμπορικών δραςτηριοτότων (ϊρθρα 1-60, ϊρθρο 103 και ςχετικϊ Παραρτόματα). Η 
ςημαςύα των ςυγκεκριμϋνων επαγγελματικών δραςτηριοτότων για ειδικϋσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ, ϐπωσ οι 
Ρομϊ και η διευκϐλυνςη πρϐςβαςησ ςε αυτϋσ εύναι ιδιαύτερα υψηλό δεδομϋνου ϐτι: α) Απαιτοϑν ςχετικϊ 
μικρϐ κεφϊλαιο εκκύνηςησ, β) Οι ειδικϋσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ, ϐπωσ οι Ρομϊ αντιμετωπύζουν τα υψηλϐτερα 
ποςοςτϊ ειςοδηματικόσ φτώχειασ και κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ, γ)  Οι ειδικϋσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ, ϐπωσ οι 
Ρομϊ αντιμετωπύζουν υψηλϐ βαθμϐ διακρύςεων τϐςο κατϊ την πρϐςβαςη ςτην αγορϊ εργαςύασ ϐςο και 
κατϊ την εργαςύα τουσ και δ) Οι ειδικϋσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ, ϐπωσ οι Ρομϊ ςυμμετϋχουν ςε πολϑ υψηλϐ 
βαθμϐ ςτην ϊτυπη/ παρϊτυπη οικονομύα και αγορϊ εργαςύασ. Με το ςυγκεκριμϋνο ρυθμιςτικϐ πλαύςιο, 
θεςπύςτηκε ειδικϐτερα υπϋρ πληθυςμιακών ομϊδων που διαβιοϑν ςε καταυλιςμοϑσ και περιοχϋσ 
κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ, ϐπωσ οι Ρομϊ, ευνοώκϐ πλαύςιο για τη μοριοδϐτηςη απϐκτηςησ ϊδειασ 
δραςτηριϐτητασ ςτισ υπαύθριεσ αγορϋσ, μοριοδϐτηςη για την κατανομό των θϋςεων εντϐσ αυτών των 
αγορών, ευνοώκϋσ ρυθμύςεισ για την καταβολό τελών για τουσ δικαιοϑχουσ του ΚΕΑ, παροχό δυνατϐτητασ 
ςε ςυλλϐγουσ, ςωματεύα, ενώςεισ και ομοςπονδύεσ Ρομϊ για ςυνδιοργϊνωςη εμποροπανηγϑρεων, 
κυριακϊτικων αγορών, χριςτουγεννιϊτικων και παςχαλινών αγορών και λοιπών οργανωμϋνων αγορών με 
τουσ Δόμουσ τησ χώρασ, καθώσ και δυνατϐτητα μεταρρϑθμιςησ των όδη επιβληθϋντων προςτύμων. 

 
2. Διαβοϑλευςη- υμμετοχικϐτητα- Δημϐςια Λογοδοςύα 
 

2.1. υμβοϑλιο Εμπειρογνωμϐνων 
 

τισ 4/9/2017 ϋλαβε χώρα ςτο Τπουργεύο Εργαςύασ η 1η Προπαραςκευαςτικό υνϊντηςη του υμβουλύου 
Εμπειρογνωμϐνων με τη ςυμμετοχό εκπροςώπων απϐ ϐλουσ τουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ και των φορϋων 
εκπροςώπηςησ των Ρομϊ ςε πανελλαδικϐ επύπεδο. Η λειτουργύα του υμβουλύου θεςπύςτηκε με την 
διϊταξη του ϊρθρου 48 του ν. 4430/2016 (ΥΕΚ 205 Α/ 31-10-2016) και βρύςκεται ςε εξϋλιξη η κατϊρτιςη 
τησ ΚΤΑ και για την τυπικό ςυγκρϐτηςό του. Σο υμβοϑλιο Εμπειρογνωμϐνων ϋχει ωσ κϑριο ϋργο την 
παροχό επιςτημονικών ςτοιχεύων και ςτόριξησ μϋςω τησ ϋρευνασ, ανϊλυςησ και ςυλλογόσ ςτοιχεύων και τη 
ςϑνταξη ςυςτϊςεων με επιδιωκϐμενο ςκοπϐ την ανϊλυςη των ζητημϊτων των Ρομϊ. 
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2.2. Πλατφϐρμα διαβοϑλευςησ για θϋματα Ρομϊ 
 

Με χρηματοδϐτηςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, λειτουργεύ πλατφϐρμα διαβοϑλευςησ 
(http://hello.crowdapps.net/participation-roma-ekka/) για θϋματα Ρομϊ (αρχικϊ απϐ το Εθνικϐ Κϋντρο 
Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ που εύχε οριςτεύ ςημεύο επαφόσ και τώρα απϐ την Ειδικό Γραμματεύα) και 
διοργανώθηκαν τοπικϋσ ςυναντόςεισ για την δικτϑωςη των εμπλεκομϋνων φορϋων αλλϊ και την 
ενθϊρρυνςη και ςτόριξη τησ ςυμμετοχόσ των ύδιων των Ρομϊ.  

 
2.3. Επιτϐπιεσ αυτοψύεσ ςε περιοχϋσ διαβύωςησ Ρομϊ 
 

Η Ειδικό Γραμματεύα ϋχει όδη διενεργόςει αυτοψύεσ ςε περιοχϋσ διαβύωςησ Ρομϊ ςτην Κεντρικό Μακεδονύα, 
ςτη Θεςςαλύα, την τερεϊ Ελλϊδα, την Δυτικό Ελλϊδα και την Αττικό με ςκοπϐ την καταγραφό και ανϊλυςη 
τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ, τη ςυνεργαςύα με τισ κατϊ τϐπουσ αρμϐδιεσ περιφερειακϋσ και δημοτικϋσ 
αρχϋσ, την ςυνεργαςύα με τισ κοινϐτητεσ Ρομϊ και την επεξεργαςύα προτϊςεων για τη βελτύωςη τησ 
ποιϐτητασ ζωόσ των Ρομϊ ςε μια ςειρϊ πεδύα, ϐπωσ η πρϐςβαςη ςε βαςικϊ αγαθϊ και δομϋσ ατομικόσ και 
περιβαλλοντικόσ υγιεινόσ.  

 
3. Αςτικοδημοτικό τακτοπούηςη θεμϊτων Ρομϊ 
 
Δεδομϋνων των εκκρεμοτότων και δυςχερειών αςτικοδημοτικόσ τακτοπούηςησ ατϐμων Ρομϊ, ςυςτϊθηκε 
Ομϊδασ Διούκηςησ Ϊργου με την ΚΤΑ (ΥΕΚ 4603Β/28-12-2017).  κοπϐσ τησ ομϊδασ εύναι η καταγραφό 
του προβλόματοσ, η εξϋταςη των κατϊλληλων νομικών και διοικητικών λϑςεων και η ςτόριξη των Δόμων 
και των ατϐμων Ρομϊ για την ολοκλόρωςη τησ αςτικοδημοτικόσ τουσ τακτοπούηςησ. 

 
4. Πρϐςβαςη των Ρομϊ ςτην δικαιοςϑνη 
 
Η Ειδικό Γραμματεύα ςυνεργϊςτηκε με την Ευρωπαώκό Επιτροπό και το υμβοϑλιο τησ Ευρώπησ ςτο 
πλαύςιο του προγρϊμματοσ JUSTROM (https://www.coe.int/en/web/portal/-/justrom-a-new-join-
programme-of-the-council-of-europe-and-the-european-commission)  με ςκοπϐ την διευκϐλυνςη των Ρομϊ 
(ιδιαύτερα των γυναικών) ςτην δικαιοςϑνη. Ειδικϐτερα, ςυςτϊθηκαν και λειτοϑργηςαν τρεύσ νομικϋσ 
κλινικϋσ (Αθόνα, Θεςςαλονύκη, Ξϊνθη) με χρηματοδϐτηςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, του υμβουλύου τησ 
Ευρώπησ και απϐ εθνικοϑσ πϐρουσ (Ξϊνθη). Οι νομικϋσ κλινικϋσ παρεύχαν ςυμβουλευτικό ςτόριξη ςε 
γυναύκεσ Ρομϊ, διαςϑνδεςη με αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ και ςτηρύζουν την διεκπεραύωςη διοικητικών πρϊξεων. 

 
5. Προώθηςη τησ καθιϋρωςησ επαγγϋλματοσ του κοινωνικοϑ διαμεςολαβητό Ρομϊ 
 
Δεδομϋνου ϐτι προβλϋπεται η απαςχϐληςη κοινωνικών διαμεςολαβητών Ρομϊ ςε κοινωνικϋσ δομϋσ, ϐπωσ 
τα Παραρτόματα Ρομϊ, αλλϊ και ςε ςυγχρηματοδοτοϑμενα προγρϊμματα, ϐπωσ η εκπαύδευςη παιδιών 
Ρομϊ, η διαςφϊλιςη του ρϐλου, τησ επαγγελματικόσ αποςτολόσ και των προδιαγραφών εργαςύασ των 
διαμεςολαβητών ςτισ τοπικϋσ κοινϐτητεσ εύναι ςημαντικϐ ζότημα. το πλαύςιο αυτϐ και κατϐπιν 
ςυνεργαςύασ με το ΑΕΠ, εκδϐθηκαν κατευθυντόριεσ οδηγύεσ προσ τουσ Δόμουσ τησ χώρασ για την 
ακολουθητϋα διαδικαςύα απϐδειξησ τησ γνώςησ τησ γλώςςασ ό τοπικών διαλϋκτων Ρομανύ και προωθόθηκε 
ςχετικό ειςόγηςη για νομοθετικό ρϑθμιςη (ϊρθρο 55 του ςχεδύου νϐμου για τη «Μετεξϋλιξη του 
Οργανιςμοϑ Γεωργικών Αςφαλύςεων ςε Οργανιςμϐ Προνοιακών Επιδομϊτων και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ 
(ΟΠΕΚΑ) και λοιπϋσ διατϊξεισ» (κατατϋθηκε ςτη Βουλό ςτισ 6.2.2018). 

 
6. Καταπολϋμηςη των διακρύςεων - προώθηςη τησ κοινωνικόσ διαμεςολϊβηςησ ςτο αςτυνομικϐ προςωπικϐ 
 
το πλαύςιο του ευρωπαώκοϑ ϋργου «Proactive», υπόρξε ςυνεργαςύα τησ Ειδικόσ Γραμματεύασ με το ΚΕΜΕΑ 
(http://www.kemea.gr/el/nea-prokirykseis/teleftaia-nea/571-proactive) για την παροχό εργαλεύων 
κοινωνικόσ διαμεςολϊβηςησ ςε αςτυνομικϐ προςωπικϐ «πρώτησ γραμμόσ», εςτιϊζοντασ ςτην 
καταπολϋμηςη των διακρύςεων και ςτην εφαρμογό πολιτικών πρϐληψησ του κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ τησ 
ευϊλωτησ ομϊδασ των Ρομϊ. 

http://hello.crowdapps.net/participation-roma-ekka/
https://www.coe.int/en/web/portal/-/justrom-a-new-join-programme-of-the-council-of-europe-and-the-european-commission
https://www.coe.int/en/web/portal/-/justrom-a-new-join-programme-of-the-council-of-europe-and-the-european-commission
http://www.kemea.gr/el/nea-prokirykseis/teleftaia-nea/571-proactive
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7. Κατϊρτιςη πρϐτυπου Σοπικοϑ χεδύου Δρϊςησ για την κοινωνικό ϋνταξη των Ρομϊ (Δόμοι) 
  
Η Ειδικό Γραμματεύα, ςτο πλαύςιο προώθηςησ ϋργων και δρϊςεων ςε τοπικϐ επύπεδο για την κοινωνικό 
ϋνταξη των Ρομϊ, κατόρτιςε εντϐσ του 2017 το Πρϐτυπο Σοπικοϑ χεδύου Δρϊςησ και παρεύχε τεχνικό 
ςτόριξη ςτουσ Δόμουσ τησ χώρασ για την ολοκλόρωςη ςυγκεκριμϋνων ςχεδύων.  Επύςησ, εξϋδωςε 
κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για την ςτεγαςτικό αποκατϊςταςη των ομϊδων Ρομϊ που διαβιοϑν ςε 
ακατϊλληλεσ ςυνθόκεσ (καταυλιςμού και περιοχϋσ με ϋντονο κοινωνικϐ αποκλειςμϐ).  

 
Σα τοπικϊ ςχϋδια δρϊςησ των Δόμων για την κοινωνικό ϋνταξη των Ρομϊ υπϐκεινται ςε ϋγκριςη απϐ την 
Ε.Γ. Ρομϊ, ςϑμφωνα με το N. 4430/2016. Η Ε.Γ. Ρομϊ, μϋςω ςυγκεκριμϋνησ οργανικόσ μονϊδασ τησ, 
υποςτηρύζει τουσ Δόμουσ για την εφαρμογό των ςχεδύων και ςυνεργϊζεται μαζύ τουσ για την προώθηςη των 
ενδεδειγμϋνων λϑςεων. Η επύβλεψη τησ εφαρμογόσ των ςχεδύων γύνεται απϐ την Ε.Γ. Ρομϊ ςτο πλαύςιο τησ 
παρακολοϑθηςησ τησ δημϐςιασ πολιτικόσ για την κοινωνικό ϋνταξη των Ρομϊ και την ϋκδοςη των 
αναγκαύων κατευθυντηρύων γραμμών και την ειςόγηςη για νομοθετικϋσ και κανονιςτικϋσ πρωτοβουλύεσ. 
Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι οι Δόμοι ωσ οργανιςμού τοπικόσ αυτοδιούκηςησ α΄ βαθμοϑ απολαμβϊνουν 
διοικητικόσ αυτοτϋλειασ και δεν υπϐκεινται ςε οποιονδόποτε ιεραρχικϐ ό διοικητικϐ ϋλεγχο απϐ την Ε.Γ. 
Ρομϊ. Μϋχρι ςόμερα (13.2.2018), τριϊντα- ϋνασ (31) Δόμοι τησ χώρασ ϋχουν υποβϊλει τοπικϊ ςχϋδια δρϊςησ 
ςτην Ειδικό Γραμματεύα προσ αξιολϐγηςη και ϋγκριςη. 

 
8. υμμετοχό  και πρϐταςη εξειδύκευςησ οριζϐντιων δρϊςεων μϋςω των Περιφερειακών Επιχειρηςιακών 
Προγραμμϊτων ΕΠΑ 

 
Η Ειδικό Γραμματεύα ςε ςυνεργαςύα με την Ειδικό Τπηρεςύα υντονιςμοϑ και Παρακολοϑθηςησ Δρϊςεων 
του ΕΚΣ (ΕΤΕΚΣ), υπϋβαλε ςυγκεκριμϋνεσ προτϊςεισ  για την εξειδύκευςη δρϊςεων μϋςω των 
Περιφερειακών Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων (ΠΕΠ) ςτουσ τομεύσ τησ απαςχϐληςησ, τησ ςτϋγαςησ, τησ 
ςτόριξησ και τησ προώθηςησ ςτην απαςχϐληςη καθώσ και τησ κοινωνικόσ ςτόριξησ με ωφελοϑμενουσ 
κυρύωσ τουσ διαβιοϑντεσ ςε καταυλιςμοϑσ και ςε περιοχϋσ με ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ κοινωνικοϑ 
αποκλειςμοϑ.  

 
9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΤΝΑΜΨΗ ΣΨΝ ΡΟΜΑ (ςτο πλαύςιο χρηματοδϐτηςησ 
απϐ το χρηματοδοτικϐ μηχανιςμϐ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (ΕΟΦ) 

 
Η Ειδικό Γραμματεύα ςε ςυνεργαςύα με τον Ευρωπαώκϐ Οργανιςμϐ Θεμελιωδών Δικαιωμϊτων (FRA) 
υπϋβαλε πρϐταςη προγρϊμματοσ για την κοινωνικό ϋνταξη και ενδυνϊμωςη των Ρομϊ για ςτόριξη ςτον 
Φρηματοδοτικϐ Μηχανιςμϐ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (ΕΟΦ). Σο πρϐγραμμα ϋγινε αποδεκτϐ και 
ενςωματώθηκε ςτο Μνημϐνιο Κατανϐηςησ που υπϋγραψε η Ελλϊδα με τον ΕΟΦ για την περύοδο 2014-
202119. Σο πρϐγραμμα για την κοινωνικό ϋνταξη και ενδυνϊμωςη των Ρομϊ ςτην Ελλϊδα περιλαμβϊνει 
δρϊςεισ για τη δημιουργύα ςυγκροτόματοσ κοινωνικόσ κατοικύασ ϋτςι ώςτε να αποκαταςταθεύ η πρϐςβαςη 
ςε αξιοπρεπό και αςφαλό ςτϋγαςη ανθρώπων που διαβιοϑν ςόμερα ςε καταυλιςμϐ τησ Κεντρικόσ 
Μακεδονύασ, τη δημιουργύα κϋντρου κοινϐτητασ, καθώσ και την δημιουργύα ομϊδασ κροϑςησ ςτο πεδύο που 
θα επικουρεύ το ϋργο των Παραρτημϊτων Ρομϊ ςε ϐλη τη χώρα και θα διαςυνδϋει την Ειδικό Γραμματεύα με 
την υλοπούηςη κατϊ τϐπουσ δρϊςεων, τη μεταφορϊ καλών πρακτικών, την αξιολϐγηςη δρϊςεων και την 
ανατροφοδϐτηςη για τον εμπλουτιςμϐ του εθνικοϑ ςχεδύου δρϊςησ για την κοινωνικό ϋνταξη των Ρομϊ. 
Επύςησ, μϋςω αυτοϑ του προγρϊμματοσ θα προωθηθεύ και ο ςχεδιαςμϐσ και η υλοπούηςη προγραμμϊτων 
για την απαςχϐληςη αλλϊ και τη βελτύωςη των ςυνθηκών διαβύωςησ ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ τησ χώρασ. 
Σϋλοσ, επιδιώκεται και η ανϊπτυξη διμεροϑσ ςυνεργαςύασ με αρμϐδιουσ φορεύσ τησ Νορβηγύασ ςτο πεδύο τησ 
κοινωνικόσ ϋνταξησ και των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων απϐ τη ςκοπιϊ ενδυνϊμωςησ των Ρομϊ. Σο 
πρϐγραμμα ϋχει ςυνολικϐ προϒπολογιςμϐ 7.000.000 ευρώ. 

 

                                                 
19 https://eeagrants.org/content/download/13322/187137/version/1/file/EEA+Grants+-+Greece+MoU+-+2014-
2021.pdf.  

https://eeagrants.org/content/download/13322/187137/version/1/file/EEA+Grants+-+Greece+MoU+-+2014-2021.pdf
https://eeagrants.org/content/download/13322/187137/version/1/file/EEA+Grants+-+Greece+MoU+-+2014-2021.pdf
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Σο πρώτο εξϊμηνο του 2018, το πρϐγραμμα θα εξειδικευτεύ με τουσ αρμϐδιουσ φορεύσ, εταύρουσ και την 
Ειδικό Γραμματεύα, περιλαμβϊνοντασ ςυγκεκριμϋνα ϋργα και δρϊςεισ με καινοτομικϐ και πιλοτικϐ 
χαρακτόρα, ιδιαύτερα ςτουσ τομεύσ τησ ςυλλογικόσ κοινωνικόσ κατοικύασ, τησ ςτόριξησ τησ κοινωνικόσ 
ϋνταξησ ςτο πεδύο και την προώθηςη τησ απαςχϐληςησ. τισ 23-24 Ιανουαρύου 2018 πραγματοποιόθηκε η 
διαβοϑλευςη ενδιαφερομϋνων μερών ςτο Τπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ 
Αλληλεγγϑησ με ςυμμετοχό των ύδιων των Ρομϊ, τησ ακαδημαώκόσ κοινϐτητασ, των κοινωνικών δομών, 
εκπροςώπων του Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ και του Ευρωπαώκοϑ Οργανιςμοϑ Θεμελιωδών 
Δικαιωμϊτων, καθώσ και τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ. 

 
10. υμμετοχό ςε δύκτυα και επιτροπϋσ ευρωπαώκών και διεθνών οργανιςμών 

 
10.1. Δύκτυο των Εθνικών ημεύων Επαφόσ για τη ςτρατηγικό κοινωνικόσ ϋνταξησ των Ρομϊ 
 

Η Ειδικό Γραμματεύα αςκεύ, ςϑμφωνα με τισ πρϐνοιεσ του Ν. 4430/2016, την αρμοδιϐτητα του εθνικοϑ 
ςημεύου επαφόσ για θϋματα Ρομϊ ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη. Με αυτό την ιδιϐτητα, ςυμμετϋχει ςτο 
ευρωπαώκϐ δύκτυο των εθνικών ςημεύων επαφόσ και εύναι αρμϐδια για την εθνικό ςτρατηγικό κοινωνικόσ 
ϋνταξησ των Ρομϊ.  
Η Ειδικό Γραμματεύα ςυμμετεύχε ςτην 12η ςυνϊντηςη των εθνικών ςημεύων επαφόσ (Βρυξϋλλεσ, 23-24 
Οκτωβρύου 2017), ϐπου και παρουςύαςε τισ νϋεσ εξελύξεισ ςτη χώρα ϐςον αφορϊ τη θεςμικό διακυβϋρνηςη 
τησ δημϐςιασ πολιτικόσ για την κοινωνικό ϋνταξη των Ρομϊ, καθώσ και τισ βαςικϋσ προτϊςεισ τησ ωσ ςημεύο 
επαφόσ για την εξειδύκευςη δρϊςεων ςτουσ τομεύσ τησ ςτϋγαςησ, των υποδομών, τησ απαςχϐληςησ και τησ 
κοινωνικόσ ϋνταξησ. 
Η Ειδικό Γραμματεύα ςυμμετεύχε ςτην 11η ςυνϊντηςη τησ ευρωπαώκόσ πλατφϐρμασ για την κοινωνικό 
ϋνταξη των Ρομϊ (Βρυξϋλλεσ, 17-18 Οκτωβρύου 2017), ϐπου και παρουςύαςε ςτο θεματικϐ εργαςτόρι για 
την απαςχϐληςη εμπειρύεσ απϐ την Ελλϊδα, ιδιαύτερα ςτο πεδύο τησ κοινωνικόσ οικονομύασ. 

 
Ad hoc Επιτροπό του υμβουλύου τησ Ευρώπησ για τουσ Ρομϊ (CAHROM) 

 
την  Ad Hoc Επιτροπό Εμπειρογνωμϐνων του υμβουλύου τησ Ευρώπησ για θϋματα Ρομϊ (CAHROM) 
ςυμμετεύχε τακτικϊ η Ελλϊδα απϐ το 2005 με εκπρϐςωπο του Τπουργεύου Εςωτερικών λϐγω τησ 
αρμοδιϐτητασ ςυντονιςμοϑ τησ Διυπουργικόσ Επιτροπόσ για θϋματα Ελλόνων Σςιγγϊνων απϐ τον Τπουργϐ 
Εςωτερικών. Μετϊ την ύδρυςη τησ Ειδικόσ Γραμματεύασ Κοινωνικόσ Ϊνταξησ των Ρομϊ και μϋχρι την πλόρη 
ςτελϋχωςό τησ, ςυνεχύςτηκε η εκπροςώπηςη τησ χώρασ ςτην εν λϐγω Επιτροπό απϐ εκπρϐςωπο του Τπ. 
Εςωτερικών ςτισ ςυναντόςεισ που πραγματοποιόθηκαν εντϐσ του 2017 (Μϊιοσ 2017, Πρϊγα και 
Οκτώβριοσ 2017, τραςβοϑργο) ςε ςυνεργαςύα με την Ειδικό Γραμματεύα.  το πλαύςιο των ςυναντόςεων 
του 2017, παρουςιϊςτηκαν οι εθνικϋσ εξελύξεισ για το ζότημα απϐ την πλευρϊ τησ χώρασ μασ, 
επιβεβαιώθηκε η ςυμμετοχό τησ Ελλϊδασ ςε θεματικϋσ ςυναντόςεισ (με τισ ακϐλουθεσ θεματικϋσ: JUSTROM, 
εργαςύα, εκπαύδευςη, ϋλλειψη ταυτοποιητικών εγγρϊφων) και δηλώθηκε η δϋςμευςό τησ χώρασ μασ για την 
διοργϊνωςη τησ εαρινόσ ςυνϐδου- 15ησ ολομϋλειασ  τησ Επιτροπόσ ςτην Ελλϊδα (Μϊιοσ 2018).  
 
To 2017 πραγματοποιόθηκε θεματικό επύςκεψη για τισ «Προκλόςεισ και βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ ςτην 
εφαρμογό των ςτρατηγικών ενςωμϊτωςησ των Ρομϊ (ςυμπεριλαμβανομϋνων και μηχανιςμών για την 
επύλυςη προβλημϊτων ςχετικϊ με τα ϋγγραφα προςωπικόσ ταυτοπούηςησ και για τη βελτύωςη τησ 
πρϐςβαςησ ςτισ κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ)» που ϋλαβε χώρα ςτο Κύεβο τησ Ουκρανύασ (26-28.4.2017). την εν 
λϐγω ςυνϊντηςη, ςυμμετεύχε απϐ ελληνικόσ πλευρϊσ το Τπουργεύο Εςωτερικών με εκπρϐςωπο του 
Αυτοτελοϑσ Σμόματοσ Διεθνών και Ευρωπαώκών χϋςεων, κατϐπιν διαβοϑλευςησ και ςυνεργαςύασ τησ 
εκπροςώπου τησ χώρασ με την Ειδικό Γραμματεύα για την Κοινωνικό Ϊνταξη των Ρομϊ.  
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ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΙΑ, ΤΝΘΗΚΕ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ 
 
Ι. Όροι Εργαςύασ 
 
Α. Με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 44-46 του νϐμου 4488/2017 (Υ.Ε.Κ. Α΄137) ρυθμύςτηκαν θϋματα ςχετικϊ 
με την παρϋνθετη μητρϐτητα, την ειδικό γονικό ϊδεια ςοβαρών νοςημϊτων των παιδιών και την ειδικό 
προςταςύα μητϋρασ λϐγω υιοθεςύασ και παρϋνθετησ μητρϐτητασ, ωσ εξόσ:  

 «Ωρθρο 44 - Παρϋνθετη μητρϐτητα 
 
1. το τϋλοσ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 6 του ν. 4097/2012 (Α΄ 235) προςτύθεται δεϑτερο εδϊφιο ωσ εξόσ: 
«Σο ωσ ϊνω επύδομα μπορεύ να χορηγεύται και ςτισ κυοφϐρουσ αυτοαπαςχολοϑμενεσ γυναύκεσ, τισ 
τεκμαιρϐμενεσ αυτοαπαςχολοϑμενεσ μητϋρεσ του ϊρθρου 1464 του Αςτικοϑ Κώδικα και ςτισ 
αυτοαπαςχολοϑμενεσ γυναύκεσ που υιοθετοϑν τϋκνο ηλικύασ ϋωσ δϑο ετών.»  
2. Η τεκμαιρϐμενη μητϋρα του ϊρθρου 1464 του Αςτικοϑ Κώδικα που αποκτϊ τϋκνο με τη διαδικαςύα τησ 
παρϋνθετησ μητρϐτητασ δικαιοϑται το μεταγενϋθλιο τμόμα τησ ϊδειασ μητρϐτητασ που ορύζεται απϐ τισ 
διατϊξεισ του ϊρθρου 7 τησ ΕΓΕ 1993 και του ϊρθρου 7 τησ ΕΓΕ 2000-2001, το οπούο κυρώθηκε με το 
ϊρθρο 11 του ν. 2874/2000, καθώσ και τισ πϊςησ φϑςεωσ αποδοχϋσ και επιδϐματα που ςυνδϋονται με αυτόν, 
εφϐςον πληρού τισ προϒποθϋςεισ που ορύζονται ςτισ επιμϋρουσ καταςτατικϋσ διατϊξεισ του φορϋα αςφϊλιςόσ 
τησ. 
3. το ϊρθρο 142 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) προςτύθεται ϋνατο εδϊφιο ωσ εξόσ: 
«Σην ειδικό παροχό προςταςύασ μητρϐτητασ, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ, δικαιοϑται και η 
τεκμαιρϐμενη μητϋρα του ϊρθρου 1464 του Αςτικοϑ Κώδικα που αποκτϊ τϋκνο με τη διαδικαςύα τησ 
παρϋνθετησ μητρϐτητασ.»  » 
 
Με τη ρϑθμιςη του ϊρθρου αυτοϑ καλϑπτεται ςχετικϐ νομοθετικϐ κενϐ για τη διαςφϊλιςη των 
δικαιωμϊτων των εργαζομϋνων τεκμαιρϐμενων μητϋρων ωσ προσ την προςταςύα, τισ ϊδειεσ και τα πϊςησ 
φϑςεωσ επιδϐματα τα οπούα δικαιοϑνται πλϋον με τον ύδιο τρϐπο ϐπωσ και οι φυςικϋσ μητϋρεσ.  
 
Ειδικϐτερα και ςε ςχϋςη με το πεδύο αρμοδιϐτητασ του Τπουργεύου μασ, με την παρ. 2 του ϊρθρου 44 του ωσ 
ϊνω νϐμου θεςμοθετεύται το δικαύωμα των εργαζϐμενων γυναικών που αποκτοϑν τϋκνο με τη διαδικαςύα 
τησ παρϋνθετησ μητρϐτητασ (τεκμαιρϐμενεσ ό αποκτώςεσ) να λαμβϊνουν τμόμα τησ ϊδειασ μητρϐτητασ 
διϊρκειασ εννϋα (9) εβδομϊδων, το οπούο υποχρεωτικϊ χορηγεύται και ςτισ φυςικϋσ μητϋρεσ μετϊ τον 
τοκετϐ, καθώσ επύςησ και να λϊβουν για το διϊςτημα αυτϐ αποδοχϋσ απϐ τον εργοδϐτη τουσ, ςϑμφωνα με 
τισ ιςχϑουςεσ για την ϊδεια μητρϐτητασ διατϊξεισ, αλλϊ και τα πϊςησ φϑςεωσ επιδϐματα που ςυνδϋονται με 
την ϊδεια αυτό. Απϐ την ωσ ϊνω ρϑθμιςη δεν θύγονται τα όδη υφιςτϊμενα δικαιώματα των 
κυοφϐρων/παρϋνθετων μητϋρων.  
 
Επιπρϐςθετα, θεςμοθετεύται το δικαύωμα των τεκμαιρϐμενων μητϋρων να λαμβϊνουν την ειδικό παροχό 
προςταςύασ τησ μητρϐτητασ του ϊρθρου 142 του ν. 3655/2008, ϐπωσ και οι φυςικϋσ μητϋρεσ. 
 Η ωσ ϊνω ρϑθμιςη εύναι ςϑμφωνη με τισ διατϊξεισ των παραγρϊφων 1 και 5 του ϊρθρου 21 του 
υντϊγματοσ αλλϊ και των Οδηγιών 2006/54/ΕΚ, 2010/41/ΕΕ και 96/97/ΕΟΚ, ϐπωσ ϋχουν ενςωματωθεύ 
ςτην ελληνικό ϋννομη τϊξη.  
 
 
 «Ωρθρο 45 - Ειδικό γονικό ϊδεια ςοβαρών νοςημϊτων των παιδιών 
 
την παρ. 1 του ϊρθρου 51 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) προςτύθεται δεϑτερο εδϊφιο ωσ εξόσ:  
«Η ανωτϋρω ϊδεια χορηγεύται, κατϊ την ωσ ϊνω διαδικαςύα, και ςτο φυςικϐ, θετϐ ό ανϊδοχο γονϋα παιδιοϑ 
ηλικύασ ϋωσ δεκαοκτώ (18) ετών ςυμπληρωμϋνων, το οπούο πϊςχει απϐ βαριϊ νοητικό ςτϋρηςη ό ςϑνδρομο 
Down ό αυτιςμϐ.» » 
Ειδικϐτερα, επιςημαύνουμε ϐτι με την ωσ ϊνω ρϑθμιςη ςυμπληρώνεται η διϊταξη τησ παρ. 1 του ϊρθρου 51 
του ν. 4075/2012, για την ειδικό ϊδεια λϐγω ςοβαρών νοςημϊτων των παιδιών, διϊρκειασ δϋκα ημερών 
κατ’ ϋτοσ, με αποδοχϋσ, για κϊθε γονϋα δικαιοϑχο, μϋχρι την ηλικύα των  δϋκα οκτώ (18) ετών του παιδιοϑ, 
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προκειμϋνου να  ςυμπεριληφθοϑν μεταξϑ των περιπτώςεων που δικαιολογοϑν τη χρόςη τησ ωσ ϊνω ϊδειασ 
απϐ τουσ γονεύσ (νϐςημα που απαιτεύ μεταγγύςεισ αύματοσ και παραγώγων του ό αιμοκϊθαρςη, 
νεοπλαςματικό αςθϋνεια, ό ανϊγκη μεταμϐςχευςησ) η βαριϊ νοητικό ςτϋρηςη, το ςϑνδρομο Down και ο 
αυτιςμϐσ.  
 
Η ρϑθμιςη αυτό ευθυγραμμύζεται με τισ παρ. 2 και 3 του ϊρθρου 50 του Ν. 3528/2007 (ΥΕΚ Α΄26) για την 
Κϑρωςη του Κώδικα Κατϊςταςησ Δημοςύων Πολιτικών Διοικητικών Τπαλλόλων και Τπαλλόλων Ν.Π.Δ.Δ., 
ωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχϑει.  
 
 «Ωρθρο 46 - Ειδικό προςταςύα μητϋρασ λϐγω υιοθεςύασ και παρϋνθετησ μητρϐτητασ 
 
το ϊρθρο 15 του Ν. 1483/1984 (Α΄ 153) προςτύθεται παρϊγραφοσ 3 ωσ εξόσ: 
«3. Η προςταςύα ϋναντι τησ καταγγελύασ τησ ςχϋςησ εργαςύασ, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ 
ϊρθρου, ιςχϑει και για τισ εργαζϐμενεσ που υιοθετοϑν τϋκνο ηλικύασ ϋωσ ϋξι (6) ετών, με χρονικό αφετηρύα την 
τοποθϋτηςη του τϋκνου ςτην οικογϋνεια, καθώσ και για τισ εργαζϐμενεσ που εμπλϋκονται ςτη διαδικαςύα τησ 
παρϋνθετησ μητρϐτητασ, εύτε ωσ τεκμαιρϐμενεσ μητϋρεσ, με χρονικό αφετηρύα τη γϋννηςη του παιδιοϑ, εύτε ωσ 
κυοφϐροι γυναύκεσ.»» 
 
Απϐ την προαναφερθεύςα ρϑθμιςη γύνεται ςαφϋσ ϐτι η προςταςύα ϋναντι απολϑςεωσ που ιςχϑει λϐγω 
μητρϐτητασ για τισ φυςικϋσ μητϋρεσ επεκτεύνεται και ιςχϑει με τον ύδιο τρϐπο για τισ εργαζϐμενεσ που 
βρύςκονται ςε διαδικαςύα υιοθεςύασ, με αφετηρύα την τοποθϋτηςη του παιδιοϑ ςτην οικογϋνειϊ τουσ, καθώσ 
και ςτισ τεκμαιρϐμενεσ (αποκτώςεσ ό παραγγϋλλουςεσ) μητϋρεσ που αποκτοϑν τϋκνο με τη διαδικαςύα τησ 
παρϋνθετησ μητρϐτητασ, με χρονικό αφετηρύα τη γϋννηςη του παιδιοϑ και για διϊςτημα δϋκα οκτώ μηνών, 
η οπούα ιςχϑει ανεξαρτότωσ τησ γνώςησ του εργοδϐτη. Επύςησ, για λϐγουσ ενιαύασ αποτϑπωςησ και προσ 
αποφυγό τυχϐν παρερμηνειών, αναφϋρεται ρητϊ ϐτι η ύδια προςταςύα ιςχϑει και για τισ κυοφϐρουσ 
(φϋρουςεσ/παρϋνθετεσ) εργαζϐμενεσ, παρϐτι όδη υπϊγονταν ςτο πεδύο προςταςύασ του ϊρθρου 15 του Ν. 
1483/1984. Η διϊταξη ςυμπληρώνει τισ ιςχϑουςεσ για την απαγϐρευςη και την ακυρϐτητα τησ καταγγελύασ 
τησ ςχϋςησ εργαςύασ διατϊξεισ, λϐγω μητρϐτητασ, και εξομοιώνει απϐλυτα την παρεχϐμενη προςταςύα 
καθώσ και τη διαδικαςύα που θα πρϋπει να ακολουθηθεύ ςε περιπτώςεισ παραβϊςεων αλλϊ και επιβολόσ 
κυρώςεων.  
 
Η ρϑθμιςη του ϊρθρου αυτοϑ εύναι ςϑμφωνη με τισ παραγρϊφουσ 1 και 5 του ϊρθρου 21 του υντϊγματοσ 
αλλϊ και των Οδηγιών 2006/54/ΕΚ και 96/97/ΕΟΚ, ϐπωσ ϋχουν ενςωματωθεύ ςτην ελληνικό ϋννομη τϊξη. 

 

Β. Με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 14 του νϐμου 4468/2017 (Α΄ 61) και τησ αριθ. 59635/1063/13-12-2017 
Απϐφαςησ τησ Τπουργοϑ Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ (Β΄ 4487), 
καθορύςτηκαν δϑο επιπλϋον ημϋρεσ υποχρεωτικόσ αργύασ ςτον ιδιωτικϐ τομϋα, ωσ εξόσ: 

 Ν.4468/2017 – Ωρθρο 14 
1. Η παρ. 1 του ϊρθρου 1 του α.ν. 380/1968 (Α ́ 85), αντικαθύςταται ωσ εξόσ:  
«1. Η 1η ΜαϏου καθορύζεται ωσ ημϋρα υποχρεωτικόσ αργύασ. Με απϐφαςη του Τπουργοϑ Εργαςύασ, Κοινωνικόσ 
Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ μετατύθεται η αργύα τησ 1ησ ΜαϏου ςε ϊλλη εργϊςιμη ημϋρα, εφϐςον 
ςυμπύπτει με Κυριακό, με ημϋρα τησ Μεγϊλησ Εβδομϊδασ ό με τη Δευτϋρα του Πϊςχα  
2. Σο ϊρθρο 7 του ν. 74/1975 (Α ́ 139) καταργεύται».  
 
Με την ωσ ϊνω διϊταξη, ρυθμύςτηκε οριςτικϊ το θϋμα τησ καθιϋρωςησ τησ 1ησ ΜαϏου ωσ ημϋρασ 
υποχρεωτικόσ αργύασ, καθώσ μϋχρι τϐτε όταν προαιρετικό αργύα και μποροϑςε να κηρυχθεύ ωσ ημϋρα 
υποχρεωτικόσ αργύασ με απϐφαςη του Τπουργοϑ Εργαςύασ.  
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 Αριθ.πρωτ.:59635/1063/13-12-2017 Απϐφαςη τησ Τπουργοϑ Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και 
Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ  
 
«Καθορύζουμε ωσ ημϋρα υποχρεωτικόσ αργύασ την 26η Δεκεμβρύου, για ϐλεσ τισ επιχειρόςεισ, εκμεταλλεϑςεισ 
και εργαςύεσ εν γϋνει, οι οπούεσ αργοϑν κατϊ τισ Κυριακϋσ και τισ ημϋρεσ αργύασ». 
 
Με την ωσ ϊνω διϊταξη, καθιερώθηκε μια επιπλϋον ημϋρασ υποχρεωτικόσ αργύασ για τουσ εργαζομϋνουσ 
του ιδιωτικοϑ τομϋα.  
 
ΙΙ. Ίςη μεταχεύριςη 
 
Με την ψόφιςη του Ν.4443/2016, ο οπούοσ  αντικαθιςτϊ το Ν. 3304/2005, ενςωματώνεται ςτο εθνικϐ 
δύκαιο η οδηγύα 2000/43/ΕΚ «περύ εφαρμογόσ τησ αρχόσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ προςώπων αςχϋτωσ 
φυλετικόσ ό εθνικόσ καταγωγόσ», η 2000/78/ΕΚ «περύ τησ ύςησ μεταχεύριςησ προςώπων ανεξαρτότωσ 
θρηςκευτικών ό ϊλλων πεποιθόςεων, αναπηρύασ, ηλικύασ ό γενετόςιου προςανατολιςμοϑ αυτών, ςτον 
τομϋα τησ απαςχϐληςησ και τησ εργαςύασ» και η οδηγύα 2014/54/ΕΕ «περύ μϋτρων που διευκολϑνουν την 
ϊςκηςη των δικαιωμϊτων των εργαζομϋνων ςτο πλαύςιο τησ ελεϑθερησ κυκλοφορύασ των εργαζομϋνων».  
Με τον παρϐντα νϐμο βελτιώνεται και ενιςχϑεται το υπϊρχον νομοθετικϐ πλαύςιο για την εφαρμογό τησ 
ύςησ μεταχεύριςησ και την απαγϐρευςησ των διακρύςεων ςτην εργαςύα και την απαςχϐληςη εν γϋνει. Για τον 
ςκοπϐ αυτϐ αναπτϑςςεται ϋνα ευρϑτερο πεδύο εφαρμογόσ τησ αρχόσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ ειςϊγοντασ 
νϋουσ λϐγουσ διϊκριςησ και ανατύθεται η ςχετικό αρμοδιϐτητα τησ παρακολοϑθηςησ και εφαρμογόσ τησ 
αρχόσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ ςτον υνόγορο του Πολύτη, ενιαύα για το δημϐςιο και ευρϑτερο δημϐςιο και τον 
ιδιωτικϐ τομϋα.  
Αναλυτικϐτερα η διεϑρυνςη αυτό πραγματώνεται α) με την ενςωμϊτωςη τησ οδηγύασ 2014/54/ΕΕ για τη 
διευκϐλυνςη τησ ελεϑθερησ κυκλοφορύασ των εργαζομϋνων τησ ΕΕ και την καταπολϋμηςη των διακρύςεων 
ςε βϊροσ των πολιτών τησ ΕΕ β) με την ειςαγωγό των λϐγων διϊκριςησ ϐπωσ το χρώμα, η εθνικό καταγωγό, 
οι γενεαλογικϋσ καταβολϋσ, η χρϐνια πϊθηςη, η οικογενειακό κατϊςταςη, η κοινωνικό κατϊςταςη και η 
ταυτϐτητα ό τα χαρακτηριςτικϊ φϑλου. 
Η αρχό τησ ύςησ μεταχεύριςησ, ςϑμφωνα με τον νϐμο, εφαρμϐζεται ςε ϐλα τα πρϐςωπα ςτον δημϐςιο και 
τον ιδιωτικϐ τομϋα.  Πιο ςυγκεκριμϋνα απαγορεϑονται οι διακρύςεισ λϐγω φυλόσ, χρώματοσ, εθνοτικόσ ό 
εθνικόσ καταγωγόσ, γενεαλογικών καταβολών, θρηςκευτικών ό ϊλλων πεποιθόςεων, αναπηρύασ ό χρϐνιασ 
αςθϋνειασ, ηλικύασ, οικογενειακόσ ό κοινωνικόσ κατϊςταςησ, ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ, ταυτϐτητασ ό 
χαρακτηριςτικών φϑλου ςτον τομϋα τησ απαςχϐληςησ και τησ εργαςύασ.  
ε ϐ,τι αφορϊ ςτην απαγϐρευςη των διακρύςεων λϐγω φυλόσ, χρώματοσ, εθνοτικόσ ό εθνικόσ καταγωγόσ 
και γενεαλογικών καταβολών, αυτό εφαρμϐζεται εκτϐσ του τομϋα τησ απαςχϐληςησ και τησ εργαςύασ και 
ςτην κοινωνικό προςταςύα, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και τησ υγειονομικόσ 
περύθαλψησ, ςτισ κοινωνικϋσ παροχϋσ, ςτην εκπαύδευςη, ςτην πρϐςβαςη ςτη διϊθεςη και ςτην παροχό 
αγαθών και υπηρεςιών που διατύθενται ςτο κοινϐ ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ςτϋγησ. 
Επιπλϋον, πϋραν των εννοιών τησ ϊμεςησ και ϋμμεςησ διϊκριςησ και τησ παρενϐχληςησ προςτύθενται και οι 
οριςμού τησ «διϊκριςησ λϐγω ςχϋςησ», τησ διϊκριςησ λϐγω «νομιζϐμενων χαρακτηριςτικών» καθώσ και τησ 
«πολλαπλόσ διϊκριςησ». 
 
Παρακολοϑθηςη και προώθηςη τησ εφαρμογόσ τησ αρχόσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ 
 
Με τον παρϐντα νϐμο ανατύθεται ςτο «υνόγορο του Πολύτη» η αρμοδιϐτητα τησ παρακολοϑθηςησ και τησ 
προώθηςησ τησ εφαρμογόσ τησ αρχόσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ ανεξαρτότωσ φυλόσ, χρώματοσ, γενεαλογικών 
καταβολών, εθνικόσ ό εθνοτικόσ καταγωγόσ, θρηςκευτικών ό ϊλλων πεποιθόςεων, αναπηρύασ ό χρϐνιασ 
πϊθηςησ, ηλικύασ, οικογενειακόσ ό κοινωνικόσ κατϊςταςησ, ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ, ταυτϐτητασ ό 
χαρακτηριςτικών φϑλου, ενιαύα για το δημϐςιο, τον ευρϑτερο δημϐςιο και τον ιδιωτικϐ τομϋα. 
Επιχειρεύται η  επανεκκύνηςη τησ ςυνεργαςύασ μεταξϑ ςυναρμϐδιων φορϋων και υπηρεςιών με ϊξονα την 
προώθηςη τησ αρχόσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ ςτη χώρα, ϐςο και για την επαναςϑνδεςη με την Κοινωνύα των 
Πολιτών. Τπϐ το πρύςμα αυτϐ ορύζονται οι Τπηρεςύεσ για την εποπτεύα και την προώθηςη τησ αρχόσ τησ 
ύςησ μεταχεύριςησ καθώσ και οι Υορεύσ με τουσ οπούουσ θα ςυνεργαςτοϑν. 
 



 
29 

 

Η προςταςύα των δικαιωμϊτων των ατϐμων με αναπηρύα 
 
ε ϐ,τι αφορϊ ςτην προςταςύα των δικαιωμϊτων των ατϐμων με αναπηρύα ςτον τομϋα και τησ εργαςύασ και 
τησ απαςχϐληςησ, η ϋννοια τησ αναπηρύασ, ωσ λϐγοσ διϊκριςησ, ςυμπληρώνεται με εκεύνη τησ «χρϐνιασ 
πϊθηςησ» με ςκοπϐ την ευθυγρϊμμιςη τησ υφιςτϊμενησ νομοθεςύασ με το    δικαιωματικϐ μοντϋλο 
προςταςύασ των ατϐμων με αναπηρύα, ϐπωσ αυτϐ αποτυπώνεται ςτη ϑμβαςη για τα δικαιώματα των 
ατϐμων με αναπηρύεσ και του Προαιρετικοϑ Πρωτοκϐλλου αυτόσ, που κϑρωςε η Ελλϊδα με την ψόφιςη του 
Ν.4074/2012. ϑμφωνα με τον εν λϐγω νϐμο η «οροθετικϐτητα» εντϊςςεται ςτο προςτατευτικϐ πλϋγμα 
τησ αναπηρύασ ό χρϐνιασ αςθϋνειασ20. Ακολοϑθωσ, υπϐ το ανωτϋρω πρύςμα προςτύθεται ωσ λϐγοσ  
διϊκριςησ η ϊρνηςη εϑλογων προςαρμογών.  
 
Η προςταςύα των ΛΟΑΣ ατϐμων απϐ τισ διακρύςεισ 
 
Αναφορικϊ με την προςταςύα των δικαιωμϊτων των ΛΟΑΣ ατϐμων, η προςθόκη του λϐγου «οικογενειακό 
κατϊςταςη» ϋχει ωσ ςτϐχο την προςταςύα των εργαζομϋνων - μελών οικογενειών,  απϐ τισ διακρύςεισ, ςτον 
τομϋα τησ απαςχϐληςησ και τησ εργαςύασ, ανεξϊρτητα απϐ τον τϑπο τησ ϋνωςησ ενϐσ ζεϑγουσ. 
Ο ϐροσ «ταυτϐτητα φϑλου» που ειςϊγεται ωσ λϐγοσ διϊκριςησ21 αναφϋρεται ςε «διεμφυλικϊ ϊτομα» 
(transgender), των οπούων η ταυτϐτητα φϑλου εύναι διαφορετικό απϐ το φϑλο τησ γϋννηςόσ τουσ. Ο ϐροσ 
«χαρακτηριςτικϊ φϑλου» προςδιορύζει τα διαφυλικϊ ϊτομα (intersex), τα οπούα εκ γενετόσ εμφανύζουν 
ςεξουαλικϊ χαρακτηριςτικϊ, που δεν πληροϑν απολϑτωσ την ανατομικό τουσ κατϊταξη ςε αρςενικϐ ό 
θηλυκϐ φϑλο.   
Με εγκϑκλιο22 που εξϋδωςε το  Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ 
παρϋχονται  διευκρινύςεισ για την εφαρμογό των διατϊξεων του ϊρθρου 12 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181)  
«ϑμφωνο ςυμβύωςησ, ϊςκηςη δικαιωμϊτων, ποινικϋσ και ϊλλεσ διατϊξεισ» ςε θϋματα εργαςύασ. Πιο 
ςυγκεκριμϋνα για την ενιαύα αντιμετώπιςη, ερμηνεύα και εφαρμογό των θεμϊτων που ανακϑπτουν και 
ςϑμφωνα με την προαναφερθεύςα διϊταξη, γύνεται γνωςτϐ ϐτι εξομοιώνονται πλόρωσ οι 
αντιςυμβαλλϐμενοι ςτο ςϑμφωνο ςυμβύωςησ του Ν. 4356/15 (Aʹ 181) με τουσ εγγϊμουσ ωσ προσ κϊθε 
δικαύωμα, παροχό, υποχρϋωςη ό περιοριςμϐ που προκϑπτει απϐ τισ διατϊξεισ τησ εν γϋνει 
κοινωνικοαςφαλιςτικόσ, προνοιακόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ καθώσ και υλοπούηςησ πολιτικών 
απαςχϐληςησ. Ενδεικτικϊ αναφϋρουμε τη χορόγηςη επιδϐματοσ γϊμου,  ϊδειασ γϊμου, κριτόρια ςυμμετοχόσ 
και κατϊταξησ ςτα προγρϊμματα απαςχϐληςησ, κλπ». 
 
 
IIΙ. υνθόκεσ Εργαςύασ 

 
  Νομοθετικϊ, κανονιςτικϊ, διοικητικϊ ό ϊλλα μϋτρα 
 
Ψσ προσ τη λόψη νομοθετικών, κανονιςτικών, διοικητικών ό ϊλλων μϋτρων, ςασ γνωρύζουμε ϐτι εκδϐθηκαν: 
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 Οι οροθετικού βϊςει τησ ΤΑ Υ 21/2361 (ΥΕΚ Β΄) 819/1993 ανόκουν ςτισ κατηγορύεσ ατϐμων με αναπηρύα (βλ. 
Ϊκθεςη ΕΕΔΑ « Ζητόματα προςταςύασ δικαιωμϊτων των οροθετικών  ςτο ΗΙV/AIDS ατϐμων, Αθόνα 27-01-2011), 
ϑμφωνα δε με τη ϑςταςη 200 τησ ΔΟΕ «ϑςταςη για το ΗΙV/AIDS και τον κϐςμο τησ εργαςύασ» τησ 17ησ Ιουνύου 
2010, αναγνωρύζεται ωσ γενικό αρχό ϐτι το ΗΙV/AIDS πρϋπει να αναγνωρύζεται και να αντιμετωπύζεται ωσ ζότημα του 
χώρου εργαςύασ, το οπούο πρϋπει να ςυμπεριλαμβϊνεται ςτα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ εθνικόσ(…) ανταπϐκριςησ (….), και 
ϐτι δεν πρϋπει να γύνεται διϊκριςη ό ςτιγματιςμϐσ εργαζομϋνων, ζητοϑντων – αιτοϑντων εργαςύα, λϐγω τησ 
πραγματικόσ ό υποτιθϋμενησ οροθετικϐτητϊσ τουσ, οι εργαζϐμενοι (…) πρϋπει να ϋχουν πρϐςβαςη και υποςτόριξη 
ϐςον αφορϊ το ΗΙV/AIDS και ο χώροσ εργαςύασ πρϋπει να διαδραματύζει ϋνα ρϐλο προσ διευκϐλυνςη τησ πρϐςβαςησ 
ςε αυτϋσ τισ υπηρεςύεσ. 
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 ϑςταςη CM/Rec (2010)5 τησ Επιτροπόσ Τπουργών του υμβουλύου τησ Ευρώπησ που αφορϊ μϋτρα για την 
εξϊλειψη των διακρύςεων λϐγω ςεξουαλικοϑ προςανατολιςμοϑ και ταυτϐτητασ φϑλου 
22 Πρϐκειται για την υπ’αριθμ. πρωτ. 50763/1047/4 -11-2016 εγκϑκλιο του Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ 
Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ 
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 Ο Ν. 4483/2017 «Ρυθμύςεισ για τον εκςυγχρονιςμϐ του θεςμικοϑ πλαιςύου οργϊνωςησ και λειτουργύασ 
των Δημοτικών Επιχειρόςεων Ύδρευςησ Αποχϋτευςησ (Δ.Ε.Τ.Α.) – Ρυθμύςεισ ςχετικϋσ με την 
οργϊνωςη, τη λειτουργύα, τα οικονομικϊ και το προςωπικϐ των Ο.Σ.Α. – Ευρωπαώκού ϐμιλοι Εδαφικόσ 
υνεργαςύασ – Μητρώο Πολιτών και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ Α΄107/31-7-2017) – Ωρθρο 97 «Μϋςα 
Ατομικόσ Προςταςύασ και μϋτρα για την υγεύα και την αςφϊλεια των εργαζομϋνων ςτουσ Ο.Σ.Α». 

 
 Ο Ν. 4488/2017 «υνταξιοδοτικϋσ ρυθμύςεισ Δημοςύου και λοιπϋσ αςφαλιςτικϋσ διατϊξεισ, ενύςχυςη 

τησ προςταςύασ των εργαζομϋνων, δικαιώματα ατϐμων με αναπηρύεσ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 
Α΄137/13-9-2017) – Ωρθρο 33 «Σροποπούηςη του ϊρθρου 24 του Ν. 3996/2011» (το οπούο αφορϊ 
ςε επιβολό κυρώςεων για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ) – Ωρθρο 119 «Σροποπούηςη του 
Ν. 3850/2010» (το οπούο αφορϊ προςθόκη νϋου ϊρθρου «Ωρθρο 9Α Δημιουργύα ηλεκτρονικών 
βϊςεων καταχώριςησ δεδομϋνων αςφαλεύασ και ιατρών εργαςύασ ςτο Ολοκληρωμϋνο Πληροφοριακϐ 
ϑςτημα του ΕΠΕ»). 

 
 Η με αριθμ. οικ. 48416/2564 ΤΑ: «Ϊγκριςη Εθνικόσ τρατηγικόσ για την Τγεύα και Αςφϊλεια ςτην 

Εργαςύα για τα ϋτη 2016-2020». (ΥΕΚ Β΄3757/25-10-2017)  
 

 Η με αρ. πρωτ. οικ. 50158/Δ3 2662/27-10-2017 «Ανακούνωςη δημοςύευςησ υπουργικόσ απϐφαςησ 
οικ. 48416/2564 (ΥΕΚ Β΄3757/25-10-2017): «Ϊγκριςη Εθνικόσ τρατηγικόσ για την Τγεύα και 
Αςφϊλεια ςτην Εργαςύα για τα ϋτη 2016-2020». (ΑΔΑ: 6Ν73465Θ1Ψ-ΜΛΥ). 

 
 Η με αριθμ. οικ.23455/1491/23-5-2017 ΤΑ με θϋμα «Επιμϐρφωςη εργοδοτών και εργαζομϋνων για 

θϋματα ϊςκηςησ καθηκϐντων τεχνικοϑ αςφϊλειασ ςε επιχειρόςεισ Β’ και Γ΄ κατηγορύασ – 
Προγρϊμματα 2017» (ΥΕΚ Β΄1962/7-6-2017).  

 
 Η με αριθμ.πρωτ.: οικ. 26304/1568/8-6-2017 εγκϑκλιοσ με θϋμα «Εφαρμογό τησ υπουργικόσ 

απϐφαςησ οικ. 23455/1491/23-5-2016 (ΥΕΚ Β’ 1962/7-6-2017) “Επιμϐρφωςη εργοδοτών και 
εργαζομϋνων για θϋματα ϊςκηςησ καθηκϐντων τεχνικοϑ αςφϊλειασ ςε επιχειρόςεισ Β΄ και Γ΄ 
κατηγορύασ – Προγρϊμματα 2017”». (ΑΔΑ:7ΦΚΘ465Θ1Ψ-ΠΛΙ) για την εφαρμογό τησ ανωτϋρω 
απϐφαςησ. 

 
 Η με αριθ. 1592/58 ΤΑ «Ειδικϐσ Κατϊλογοσ ιατρών του ϊρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νϐμων για την 

Τγεύα και την Αςφϊλεια των εργαζομϋνων» (Κ.Ν.Τ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το ϊρθρο πρώτο του 
Ν.3850/2010 «Κϑρωςη του Κώδικα νϐμων για την υγεύα και την αςφϊλεια των εργαζομϋνων» (ΥΕΚ 
Α΄84) ϐπωσ αυτϐ ςυμπληρώθηκε και ιςχϑει (ΥΕΚ Β΄157/25-1-2017). 

 
 Η με αριθ. 43535/25392 ΤΑ (ΥΕΚ Β΄ 3405/28-9-2017) «Νϋα προθεςμύα υποβολόσ αιτόςεων ςτον 

Ειδικϐ κατϊλογο Ιατρών του ϊρθρου 16 παρ.2 του «Κώδικα Νϐμων για την Τγεύα και την Αςφϊλεια 
των εργαζομϋνων» (Κ.Ν.Τ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το ϊρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 «Κϑρωςη του 
Κώδικα νϐμων για την υγεύα και την αςφϊλεια των εργαζομϋνων» (ΥΕΚ Α΄84/2-6-2010) ϐπωσ αυτϐ 
ςυμπληρώθηκε και ιςχϑει». 

 
 Η με αριθ. 50067/28 ΤΑ «Ηλεκτρονικό βϊςη καταχώρηςησ δεδομϋνων Σεχνικών Αςφϊλειασ και 

διαδικαςύα ανϊθεςησ καθηκϐντων Σεχνικοϑ Αςφϊλειασ μϋςω ΟΠ – ΕΠΕ» (ΥΕΚ Β 3952/10-11-
2017). 

 Η με αριθ. πρωτ. οικ. 5833/215/9-2-2017 εγκϑκλιοσ με θϋμα «Διεκπεραύωςη διαδικαςιών παροχόσ 
υπηρεςιών προςταςύασ και πρϐληψησ μϋςω τησ διαδικτυακόσ πϑλησ «Χηφιακών Τπηρεςιών Μιασ 
τϊςησ – ΑΠΛΟ» του Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ & Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ: 
(https://aplo.yeka.gr) – Τποβολό ϋκθεςησ δραςτηριοτότων παρϐχων υπηρεςιών προςταςύασ και 
πρϐληψησ (ΕΞΤΠΠ, ΕΤΠΠ, μεμονωμϋνοι τεχνικού αςφϊλειασ και ιατρού εργαςύασ) (ΑΔΑ: 
657Δ465Θ1Ψ-Φ32). 
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Δρϊςεισ ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ 
 
το πλαύςιο ςυμμετοχόσ τησ χώρασ μασ ςτην πανευρωπαώκοϑ επιπϋδου εκςτρατεύα του Ευρωπαώκοϑ 
Οργανιςμοϑ για την Αςφϊλεια και την Τγεύα ςτην Εργαςύα 2016-2017 με θϋμα «Αςφαλεύσ και Τγιεύσ Φώροι 
Εργαςύασ για ϐλεσ τισ ηλικύεσ», η οπούα ϋχει ωσ ςκοπϐ να προϊγει τη βιώςιμη εργαςύα και την υγιό γόρανςη, 
καθώσ και να αναδεύξει τη ςημαςύα τησ πρϐληψησ των κινδϑνων καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ επαγγελματικόσ 
ζωόσ, πραγματοποιόθηκαν οι παρακϊτω δρϊςεισ ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ ϐλων των 
ενδιαφερϐμενων ςε εθνικϐ επύπεδο: 
 

 1η Ημερύδα ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ, Ηρϊκλειο (25-5-2017) ςτο πλαύςιο του 2ου ϋτουσ τησ 
Ευρωπαώκόσ Εκςτρατεύασ 2016-2017. 

 1ο Εκπαιδευτικϐ εμινϊριο για εκπαιδευτικοϑσ ΕΠΑΛ, Ηρϊκλειο (26-5-2017) ςτο πλαύςιο του 2ου 
ϋτουσ τησ Ευρωπαώκόσ Εκςτρατεύασ 2016-2017, με αντικεύμενο την ενςωμϊτωςη των βαςικών 
αρχών Τγεύασ και Αςφϊλειασ (ΤΑΕ) ςτην επαγγελματικό εκπαύδευςη και τον θεςμϐ τησ μαθητεύασ. 

 2η Ημερύδα ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ, Θεςςαλονύκη (22-6-2017) ςτο πλαύςιο του 2ου ϋτουσ 
τησ Ευρωπαώκόσ Εκςτρατεύασ 2016-2017. 

 2ο Εκπαιδευτικϐ εμινϊριο για εκπαιδευτικοϑσ ΕΠΑΛ, Θεςςαλονύκη (23-6-2017) ςτο πλαύςιο του 2ου 
ϋτουσ τησ Ευρωπαώκόσ Εκςτρατεύασ 2016-2017, με αντικεύμενο την ενςωμϊτωςη των βαςικών 
αρχών Τγεύασ και Αςφϊλειασ (ΤΑΕ) ςτην επαγγελματικό εκπαύδευςη και τον θεςμϐ τησ μαθητεύασ. 

 3η Ημερύδα ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ, Πϊτρα (1-11-2017) ςτο πλαύςιο του 2ου ϋτουσ τησ 
Ευρωπαώκόσ Εκςτρατεύασ 2016-2017. 

 3ο Εκπαιδευτικϐ εμινϊριο για εκπαιδευτικοϑσ ΕΠΑΛ, Πϊτρα (2-11-2017) ςτο πλαύςιο του 2ου ϋτουσ 
τησ Ευρωπαώκόσ Εκςτρατεύασ 2016-2017, με αντικεύμενο την ενςωμϊτωςη των βαςικών αρχών 
Τγεύασ και Αςφϊλειασ (ΤΑΕ) ςτην επαγγελματικό εκπαύδευςη και τον θεςμϐ τησ μαθητεύασ. 

 4η Ημερύδα ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ, Ιωϊννινα (13-11-2017) ςτο πλαύςιο του 2ου ϋτουσ 
τησ Ευρωπαώκόσ Εκςτρατεύασ 2016-2017. 

 4ο Εκπαιδευτικϐ εμινϊριο για εκπαιδευτικοϑσ ΕΠΑΛ, Ιωϊννινα (14-11-2017) ςτο πλαύςιο του 2ου 
ϋτουσ τησ Ευρωπαώκόσ Εκςτρατεύασ 2016-2017, με αντικεύμενο την ενςωμϊτωςη των βαςικών 
αρχών Τγεύασ και Αςφϊλειασ (ΤΑΕ) ςτην επαγγελματικό εκπαύδευςη και τον θεςμϐ τησ μαθητεύασ. 

 Εκπαιδευτικϐ εμινϊριο, άλιον (3 Νοεμβρύου 2017), ςε ςυνεργαςύα με την Διεϑθυνςη 
Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ του Τπουργεύου Παιδεύασ, Ϊρευνασ και Θρηςκευμϊτων, για την 
ενςωμϊτωςη των βαςικών αρχών Τγεύασ και Αςφϊλειασ (ΤΑΕ), ςτην επαγγελματικό εκπαύδευςη 
και τον θεςμϐ τησ μαθητεύασ. 

 
Επιπρϐςθετα οργανώθηκαν οι ακϐλουθεσ δρϊςεισ ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ: 
 

 Ημερύδα ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ, άλιον (17-10-2017), για τη διαχεύριςη των θεμϊτων 
Τγεύασ και Αςφϊλειασ (ΤΑΕ) ςτον Δόμο Ιλύου (17-10-2017).  

 
 Εκπαιδευτικϐ ςεμινϊριο Αθόνα (23-10-2017) το οπούο διεξόχθη ςε ςυνεργαςύα με την Πανελλόνια 

Ομοςπονδύα Βιοτεχνών Εγκαταςτατών υντηρητών Ανελκυςτόρων (Π.Ο.Β.Ε..Α) και τησ Γενικόσ 
υνομοςπονδύασ Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπϐρων Ελλϊδοσ (Γ..Ε.Β.Ε.Ε.) ςτισ εγκαταςτϊςεισ τησ 
Γ..Ε.Β.Ε.Ε ςχετικϊ με την εκπϐνηςη μελϋτησ εκτύμηςησ κινδϑνου με τη χρόςη του εργαλεύου OiRA 
ςτον χώρο των μικρών και πολϑ μικρών επιχειρόςεων του κλϊδου των εγκαταςτατών – 
ςυντηρητών ανελκυςτόρων. 

 
 Εκπαιδευτικϐ ςεμινϊριο Αθόνα (30-10-2017), το οπούο διεξόχθη ςε ςυνεργαςύα με την Πανελλόνια 

Ομοςπονδύα Βιοτεχνών Εγκαταςτατών υντηρητών Ανελκυςτόρων (Π.Ο.Β.Ε..Α) και τησ Γενικόσ 
υνομοςπονδύασ Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπϐρων Ελλϊδοσ (Γ..Ε.Β.Ε.Ε.), ςτισ εγκαταςτϊςεισ 
τησ Γ..Ε.Β.Ε.Ε., ςχετικϊ με την εκπϐνηςη μελϋτησ εκτύμηςησ κινδϑνου, με τη χρόςη του εργαλεύου 
OiRA ςτον χώρο των μικρών και πολϑ μικρών επιχειρόςεων, του κλϊδου των εγκαταςτατών – 
ςυντηρητών ανελκυςτόρων. 
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 Ανακούνωςη και υλοπούηςη του διαγωνιςμοϑ Ευρωπαώκών Βραβεύων Καλόσ Πρακτικόσ ςτο πλαύςιο 
τησ Ευρωπαώκόσ Εκςτρατεύασ 2016-2017. 

 
 Διϊχυςη και προβολό του ενημερωτικοϑ υλικοϑ  για την Πανευρωπαώκό Εκςτρατεύα 2016-2017. 

 
 Διϊχυςη και προβολό καλών πρακτικών ϐςον αφορϊ ςτην Πανευρωπαώκό Εκςτρατεύα 2016-2017. 

 
 Ανϊπτυξη ιςτοςελύδων για την ηλεκτρονικό πληροφϐρηςη των πολιτών ϐςον αφορϊ ςτην 

Πανευρωπαώκό Εκςτρατεύα 2016-2017. 
 

 Πρϐςθετεσ δρϊςεισ ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ για επύκαιρα θϋματα ΤΑΕ ςτο υμβοϑλιο 
Τγεύασ και Αςφϊλειασ των Εργαζομϋνων (.Τ.Α.Ε.). 

 
 Διαβοϑλευςη ςχετικϊ με την εξουςιοδοτικό διϊταξη (ϊρθρο 119 του Ν. 4488/2017) για την ϋκδοςη 

Τπουργικών Αποφϊςεων ςχετικϊ με τη δημιουργύα ηλεκτρονικών βϊςεων καταχώριςησ δεδομϋνων 
Σεχνικών Αςφϊλειασ και Ιατρών Εργαςύασ. 

 
 Διαβοϑλευςη ςχετικϊ με την τροποπούηςη του Π.Δ. για την Προςταςύα τησ υγεύασ των εργαζομϋνων 

που εκτύθενται ςε οριςμϋνουσ χημικοϑσ παρϊγοντεσ κατϊ τη διϊρκεια τησ εργαςύασ τουσ (135 Α΄) ςε 
ςυμμϐρφωςη με την οδηγύα 2017/164/Ε.Ε. τησ Επιτροπόσ (4η λύςτα οριακών τιμών). 

 
IV. υλλογικϋσ Ρυθμύςεισ – Αμοιβό 
 
Σα τελευταύα χρϐνια, ςτο πλαύςιο ςτόριξησ τησ ελληνικόσ οικονομύασ, ψηφύςτηκαν νϐμοι οι οπούοι δεν 
αποτϋλεςαν αντικεύμενο κοινωνικοϑ διαλϐγου, καθϐτι αποςκοποϑςαν ςτην αντιμετώπιςη τησ 
οικονομικόσ κρύςησ και ςτην προϊςπιςη του δημϐςιου ςυμφϋροντοσ, κατ΄ επιταγό των μνημονύων που 
υπϋγραψε η χώρα μασ με το Διεθνϋσ Νομιςματικϐ Σαμεύο και την Ευρωπαώκό Ϊνωςη. τϐχοσ όταν 
αφενϐσ η διατόρηςη των θϋςεων εργαςύασ και αφετϋρου η βελτύωςη τησ παραγωγικϐτητασ και τησ 
ανταγωνιςτικϐτητασ των επιχειρόςεων.  
 
Θϋματα ςυλλογικόσ οργϊνωςησ και δρϊςησ 
 
Πιο ςυγκεκριμϋνα και ςχετικϊ με θϋματα ςυλλογικόσ οργϊνωςησ και δρϊςησ, κατϊ το ϋτοσ 2017 
ςυντελϋςτηκαν οι εξόσ αλλαγϋσ: 

 Με τα ϊρθρα 18 ϋωσ 20 του Ν. 4472/2017 (ΥΕΚ Α΄ 74), επόλθαν οι κατωτϋρω αλλαγϋσ ςτα 
ςχετικϊ ϊρθρα του ςυνδικαλιςτικοϑ Ν. 1264/1982 (ΥΕΚ Α΄ 79): 

-  Με το ϊρθρο 18 προςτϋθηκαν δϑο περιπτώςεισ ςτην παρ. 10 του ϊρθρου 14 του Ν. 1264/1982, ςτουσ 
περιοριςτικϊ αναφερϐμενουσ λϐγουσ καταγγελύασ τησ ςχϋςησ εργαςύασ των ςυνδικαλιςτικών ςτελεχών, 
κατϐπιν ϋγκριςησ απϐ την Επιτροπό Προςταςύασ υνδικαλιςτικών τελεχών, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 
15 του ύδιου νϐμου:  
‘’την παρ. 10 του ϊρθρου 14 του Ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προςτύθενται περιπτώςεισ ε΄ και ςτ΄ ωσ εξόσ: 
«ε) Όταν ο εργαζϐμενοσ τϋλεςε κλοπό ό υπεξαύρεςη ςε βϊροσ του εργοδϐτη ό του εκπροςώπου του. 
ςτ) Όταν ο εργαζϐμενοσ δεν προςϋρχεται αδικαιολϐγητα ςτην εργαςύα του για διϊςτημα μεγαλϑτερο των 
τριών (3) ημερών.» ‘’ 

Οι υπϐλοιποι λϐγοι για τουσ οπούουσ επιτρϋπεται η καταγγελύα τησ ςχϋςησ εργαςύασ των 
ςυνδικαλιςτικών ςτελεχών, βϊςει τησ παρ. 10 του ϊρθρου 14 του Ν. 1264/1982 εύναι οι κατωτϋρω: 

«α) Όταν κατϊ τη ςϑναψη τησ ςυμβϊςεωσ εργαςύασ με τον εργοδϐτη ο εργαζϐμενοσ τον εξαπϊτηςε 
παρουςιϊζοντασ ψεϑτικα πιςτοποιητικϊ ό βιβλιϊρια για να προςληφθεύ ό να λϊβει μεγαλϑτερη αμοιβό. 

β) Όταν ο εργαζϐμενοσ αποκϊλυψε βιομηχανικϊ ό εμπορικϊ μυςτικϊ ό ζότηςε ό δϋχτηκε αθϋμιτα 
πλεονεκτόματα, κυρύωσ προμόθειεσ απϐ τρύτουσ. 
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γ) Όταν ο εργαζϐμενοσ προκϊλεςε ςωματικϋσ βλϊβεσ ό εξϑβριςε ςοβαρϊ ό απεύληςε τον εργοδϐτη ό τον 
εκπρϐςωπϐ του. 
δ) Όταν ο εργαζϐμενοσ, επύμονα και αδικαιολϐγητα, αρνόθηκε να εκτελϋςει την εργαςύα για την οπούα ϋχει 
προςληφθεύ.». 

- Με την παρ. 1 του ϊρθρου 19 του Ν. 4472/2017 αντικαταςτϊθηκε το ϊρθρο 17 του Ν. 1264/1982, ώςτε 
να ρυθμιςτοϑν με ενιαύο τρϐπο οι ςυνδικαλιςτικϋσ ϊδειεσ ϊνευ και μετ’ αποδοχών για τα διαφορετικϊ 
επύπεδα ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων τϐςο ςτον ιδιωτικϐ ϐςο και ςτον δημϐςιο τομϋα. Μϋχρι την 
ϋκδοςη του νϋου νϐμου Ν. 4472/2017, οι ϊδειεσ ϊνευ αποδοχών καθορύζονταν απϐ το Ν. 1264/1982, ενώ 
οι ϊδειεσ μετ΄ αποδοχών ρυθμύζονταν με το Ν. 2224/1994 (ΥΕΚ Α΄ 112): 

«1. Ο εργοδϐτησ ϋχει την υποχρϋωςη να διευκολϑνει τα μϋλη των Διοικητικών υμβουλύων, των Ελεγκτικών 
Επιτροπών και τουσ αντιπροςώπουσ των πρωτοβϊθμιων ςτισ δευτεροβϊθμιεσ ςυνδικαλιςτικϋσ 
οργανώςεισ κατϊ την ϊςκηςη των καθηκϐντων τουσ. Σην ύδια υποχρϋωςη ϋχει για τα Διοικητικϊ 
υμβοϑλια, τισ Ελεγκτικϋσ Επιτροπϋσ και τουσ αντιπροςώπουσ των δευτεροβϊθμιων ςτισ τριτοβϊθμιεσ, 
ϐπωσ και για τα Διοικητικϊ υμβοϑλια και τισ Ελεγκτικϋσ Επιτροπϋσ των τριτοβϊθμιων οργανώςεων. 
2. Ο εργοδϐτησ ϋχει την υποχρϋωςη να παρϋχει ϊδεια απουςύασ: 
α) ςτα μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου τησ πιο αντιπροςωπευτικόσ τριτοβϊθμιασ ςυνδικαλιςτικόσ 
οργϊνωςησ για ϐςο χρϐνο διαρκεύ η θητεύα τουσ, 
β) ςτον Πρϐεδρο και ςτον Γενικϐ Γραμματϋα των Εργατικών Κϋντρων και Ομοςπονδιών, εφϐςον οι 
υπαγϐμενεσ ςε αυτϊ οργανώςεισ ϋχουν πϊνω απϐ 10.000 ψηφύςαντα μϋλη, για ϐςο χρϐνο διαρκεύ η θητεύα 
τουσ, 
γ) ςτον Πρϐεδρο των Εργατικών Κϋντρων και των Ομοςπονδιών, εφϐςον οι υπαγϐμενεσ ςε αυτϊ 
πρωτοβϊθμιεσ ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ ϋχουν απϐ 1.501 μϋχρι 10.000 ψηφύςαντα μϋλη, για ϐςο χρϐνο 
διαρκεύ η θητεύα του, 
δ) ςτον Πρϐεδρο των Εργατικών Κϋντρων και Ομοςπονδιών, εφϐςον οι υπαγϐμενεσ ςε αυτϊ πρωτοβϊθμιεσ 
ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ ϋχουν μϋχρι 1.500 ψηφύςαντα μϋλη, δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ το μόνα, 
ε) ςτον Αντιπρϐεδρο, τον Γενικϐ Γραμματϋα και τον Σαμύα των Διοικητικών υμβουλύων των πιο 
αντιπροςωπευτικών δευτεροβϊθμιων οργανώςεων δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ το μόνα, 
ςτ) ςτα υπϐλοιπα μϋλη των Διοικητικών υμβουλύων των πιο αντιπροςωπευτικών δευτεροβϊθμιων 
οργανώςεων εννϋα (9) ημϋρεσ το μόνα, 
ζ) ςτον Πρϐεδρο, τον Αντιπρϐεδρο, τον Γενικϐ Γραμματϋα των πρωτοβϊθμιων ςυνδικαλιςτικών 
οργανώςεων πϋντε (5) ημϋρεσ το μόνα, αν τα μϋλη τησ οργϊνωςησ εύναι 500 και πϊνω, 
η) ςτον Πρϐεδρο, τον Αντιπρϐεδρο, τον Γενικϐ Γραμματϋα των πρωτοβϊθμιων ςυνδικαλιςτικών 
οργανώςεων τρεισ (3) ημϋρεσ το μόνα, αν τα μϋλη τησ οργϊνωςησ εύναι λιγϐτερα απϐ 500, 
θ) ςτουσ αντιπροςώπουσ ςτισ δευτεροβϊθμιεσ και τριτοβϊθμιεσ οργανώςεισ, για ϐλη τη διϊρκεια των 
ςυνεδρύων που ςυμμετϋχουν, 
ι) ςτα μϋλη τησ Εκτελεςτικόσ Επιτροπόσ και τησ Γραμματεύασ τησ υνομοςπονδύασ Ευρωπαώκών 
υνδικϊτων για ϐςο χρϐνο διαρκεύ η θητεύα τουσ. 
3. Οι αναφερϐμενεσ ςτην παρϊγραφο 2 ϊδειεσ απουςύασ περιορύζονται ςε τριϊντα (30) μϋρεσ το χρϐνο για 
τα μϋλη τησ Εκτελεςτικόσ Επιτροπόσ ό αλλιώσ του Προεδρεύου των μη αντιπροςωπευτικών τριτοβϊθμιων 
οργανώςεων, καθώσ και για τον Πρϐεδρο του Διοικητικοϑ υμβουλύου, προκειμϋνου για την αμϋςωσ 
επϐμενη, τησ πιο αντιπροςωπευτικόσ, δευτεροβϊθμια οργϊνωςη, εφϐςον αυτό ϋχει τϐςα ψηφύςαντα μϋλη 
ϐςα αναφϋρονται ςτισ περιπτώςεισ β΄ και γ΄, και ςτο 1/3 του αναφερϐμενου ςτισ περιπτώςεισ δ΄, ε΄, ςτ΄, ζ΄ 
και η΄ χρϐνου, προκειμϋνου για την αμϋςωσ επϐμενη, τησ πιο αντιπροςωπευτικόσ, οργϊνωςη για τα 
αντύςτοιχα ςυνδικαλιςτικϊ ςτελϋχη. 
4. Ο χρϐνοσ απουςύασ των εργαζομϋνων κατϊ τισ διατϊξεισ των προηγοϑμενων παραγρϊφων θεωρεύται 
χρϐνοσ πραγματικόσ εργαςύασ για ϐλα τα δικαιώματα που απορρϋουν απϐ την εργαςιακό και αςφαλιςτικό 
ςχϋςη. Οι ημϋρεσ απουςύασ των εργαζομϋνων που αναφϋρονται ςτισ περιπτώςεισ α΄, β΄,γ΄ και δ΄ τησ 
παραγρϊφου 2 εύναι με αποδοχϋσ, που καταβϊλλονται απϐ τον εργοδϐτη τουσ. οι ημϋρεσ απουςύασ των 
εργαζομϋνων που αναφϋρονται ςτισ περιπτώςεισ ε΄, ςτ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ τησ παραγρϊφου 2, καθώσ και των 
εργαζομϋνων τησ παραγρϊφου 3 εύναι χωρύσ αποδοχϋσ. την περύπτωςη αυτό οι αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ 
των ςυνδικαλιςτικών ςτελεχών για το χρϐνο τησ ςυνδικαλιςτικόσ ϊδειϊσ τουσ καταβϊλλονται απϐ την 
οργϊνωςό τουσ. 
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5. Για κϊθε διαφωνύα ςχετικό με την εφαρμογό των διατϊξεων αυτοϑ του ϊρθρου αποφαςύζει, ϑςτερα απϐ 
αύτηςη τησ μιασ ό τησ ϊλλησ πλευρϊσ, η Επιτροπό του ϊρθρου 15. 
6. Οι διατϊξεισ των προηγοϑμενων ϊρθρων εφαρμϐζονται και για τισ ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ των 
υπαλλόλων του ϊρθρου 30. Όπου οι διατϊξεισ αυτϋσ αναφϋρονται ςε εργατικϊ κϋντρα καταλαμβϊνουν και 
τα νομαρχιακϊ τμόματα που υπϊγονται ςτην Α.Δ.Ε.Δ.Τ.». 
 
- το ϊρθρο 18 του Ν. 1264/1982 ορύζεται ϐτι οι διατϊξεισ των ϊρθρων 14 (ςχετικϊ με την προςταςύα 
και τισ διευκολϑνςεισ τησ ςυνδικαλιςτικόσ δρϊςησ), 15 (ςχετικϊ με τα Επιτροπϋσ Προςταςύασ 
υνδικαλιςτικών τελεχών), 16 (ςχετικϊ με την Δημοκρατύα ςτουσ τϐπουσ εργαςύασ και ειδικϐτερα την 
προςταςύα κατϊ την ϊςκηςη κϊθε ςυνδικαλιςτικοϑ δικαιώματοσ και ςτον τϐπο εργαςύασ) και 17 
(ςχετικϊ με τισ ςυνδικαλιςτικϋσ ϊδειεσ), αποτελοϑν ελϊχιςτα ςυνδικαλιςτικϊ δικαιώματα και ϐτι 
ρυθμύςεισ ευνοώκϐτερεσ για την ϊςκηςη των δικαιωμϊτων αυτών που ϋχουν όδη αποκτηθεύ ό θα 
αποκτηθοϑν με ςυμφωνύα μιςθωτών και εργοδοτών ό με ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ εργαςύασ ό διαιτητικϋσ 
αποφϊςεισ, υπεριςχϑουν. 

Με την παρ. 2 του ϊρθρου 19 του Ν. 4472/2017, προςτϋθηκε ςτο ϊρθρο 18 του ν. 1264/1982  
παρϊγραφοσ 3 ωσ εξόσ: 
«3. Σο ϊρθρο αυτϐ ιςχϑει τϐςο για υπαλλόλουσ των φορϋων του δημοςύου τομϋα, ϐπωσ αυτϐσ εύχε 
οριοθετηθεύ με την παρ. 6 του ϊρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), ϐςο και για τουσ μιςθωτοϑσ που 
απαςχολοϑνται με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ ςτον ιδιωτικϐ τομϋα.». 
 
- το ϊρθρο 22 του Ν. 1264/1982 προβλϋπονται απαγορεϑςεισ για την προςταςύα του δικαιώματοσ τησ 
απεργύασ των εργαζομϋνων και πωσ επιλϑονται διαφορϋσ που δημιουργοϑνται απϐ την εφαρμογό των 
ϊρθρων 19-22 του Ν. 1264/1982, με τα οπούα ρυθμύζονται θϋματα περύ κόρυξησ και πραγματοπούηςησ 
των απεργιών. Πιο ςυγκεκριμϋνα, με τισ διατϊξεισ των παραγρϊφων 1 ϋωσ 3 του ϊρθρου 22 
απαγορεϑεται η πρϐςληψη απεργοςπαςτών, η ανταπεργύα και η δικαςτικό απαγϐρευςη απεργύασ με 
αςφαλιςτικϊ μϋτρα. την παρϊγραφο 4 του ύδιου ϊρθρου 22 ορύζεται ϐτι για διαφορϋσ που προκϑπτουν 
απϐ την εφαρμογό των διατϊξεων των ϊρθρων 19-22 αποφαςύζει το Μονομελϋσ Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ 
τησ ςυνδικαλιςτικόσ οργϊνωςησ που ϋχει κηρϑξει την απεργύα.  

Με το ϊρθρο 20 του Ν. 4472/2017 προςτϋθηκε ςτο ϊρθρο 22 του Ν. 1264/1982 παρϊγραφοσ 5 ωσ εξόσ: 

«5. Με τη διαδικαςύα τησ παραγρϊφου 4 και τηρουμϋνων των ύδιων ωσ ϊνω προθεςμιών εκδικϊζονται οι 
διαφορϋσ που απορρϋουν απϐ την εφαρμογό του ϊρθρου 656 του Αςτικοϑ Κώδικα ςε περύπτωςη κόρυξησ 
απεργύασ ςτην επιχεύρηςη.». 

Βϊςει του ϊρθρου 656 του Αςτικοϑ Κώδικα, ϐπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 61 του Ν. 4139/2013 (Α΄ 
74) ορύζεται ϐτι: «Αν ο εργοδϐτησ ϋγινε υπερόμεροσ ωσ προσ την αποδοχό τησ εργαςύασ ο εργαζϐμενοσ ϋχει 
δικαύωμα να απαιτόςει την πραγματικό απαςχϐληςό του, καθώσ και το μιςθϐ για το διϊςτημα που δεν 
απαςχολόθηκε. Δικαύωμα να απαιτόςει το μιςθϐ ϋχει ο εργαζϐμενοσ και ςτην περύπτωςη που η αποδοχό 
τησ εργαςύασ εύναι αδϑνατη απϐ λϐγουσ που αφοροϑν ςτον εργοδϐτη και δεν οφεύλονται ςε ανώτερη 
βύα. τισ ανωτϋρω περιπτώςεισ ο εργαζϐμενοσ δεν εύναι υποχρεωμϋνοσ να παρϊςχει την εργαςύα ςε ϊλλο 
χρϐνο. Ο εργοδϐτησ, ϐμωσ, ϋχει δικαύωμα να αφαιρϋςει απϐ το μιςθϐ καθετύ που ο εργαζϐμενοσ ωφελόθηκε 
απϐ τη ματαύωςη τησ εργαςύασ ό απϐ την παροχό τησ αλλοϑ.». 

Ψσ εκ τοϑτου, με την προςθόκη τησ παραγρϊφου 5 του ϊρθρου 20 του Ν. 4472/2017 ςτο ϊρθρο 22 του 
Ν. 1264/1982, η ταχεύα εκδύκαςη των διαφορών που προκϑπτουν απϐ την εφαρμογό του ϊρθρου 22 του 
Ν. 1264/1982, εφαρμϐζεται πλϋον και ςε διαφορϋσ που απορρϋουν απϐ την εφαρμογό του ϊρθρου 656 
του Αςτικοϑ Κώδικα ςε περύπτωςη κόρυξησ απεργύασ ςτην επιχεύρηςη. Κατ΄ αυτϐ τον τρϐπο, 
διευκολϑνονται οι εργαζϐμενοι ωσ προσ την ταχεύα ικανοπούηςη των απαιτόςεών τουσ, ςε περιπτώςεισ 
που ο εργοδϐτησ καθύςταται υπερόμεροσ ωσ προσ την αποδοχό τησ εργαςύασ ό την καταβολό του μιςθοϑ 
για λϐγουσ που ςυνδϋονται με την κόρυξη απεργύασ ςτην επιχεύρηςη. 

 Με τα ϊρθρα 42 και 43 του Ν. 4488/2017 (ΥΕΚ Α΄ 137), τροποποιόθηκαν τα ϊρθρα 4 και 5 του 
ΠΔ 240/2006 (Α΄ 252): 

- Ωρθρο 42 ‘’το ϊρθρο 4 του π.δ. 240/2006 (ΥΕΚ Α΄ 252) προςτύθεται παρϊγραφοσ 5 ωσ εξόσ: 



 
35 

 

«5. Η ενημϋρωςη που παρϋχει ο εργοδϐτησ και τα αποτελϋςματα των διαβουλεϑςεων καταγρϊφονται ςε 
πρακτικϐ.»’’. 
- Ωρθρο 43 ‘’Σο πρώτο εδϊφιο του ϊρθρου 5 του π.δ. 240/2006 αντικαθύςταται ωσ εξόσ: 
Οι κοινωνικού εταύροι μποροϑν, ςτο κατϊλληλο επύπεδο, ςυμπεριλαμβανομϋνου του επιπϋδου τησ 
επιχεύρηςησ ό τησ εγκατϊςταςησ, να καθορύζουν ελεϑθερα και οποτεδόποτε, μϋςω γραπτόσ ςυμφωνύασ, τισ 
πρακτικϋσ λεπτομϋρειεσ ενημϋρωςησ και διαβοϑλευςησ των εργαζομϋνων.»’’. 

Η ανωτϋρω τροποπούηςη όταν αναγκαύα, καθώσ ςτο ΠΔ 240/2006 δεν προβλεπϐταν ϋγγραφοσ τϑποσ με 
την τόρηςη πρακτικών κατϊ τη διεξαγωγό τησ ενημϋρωςησ και διαβοϑλευςησ, με αποτϋλεςμα να 
δυςχεραύνεται η διερεϑνηςη απϐ τα ελεγκτικϊ ϐργανα τησ ορθόσ ό μη εφαρμογόσ του ΠΔ ϊρα και η 
επιβολό κυρώςεων, με απώτερη ςυνϋπεια τη μη αποτελεςματικό προςταςύα των δικαιωμϊτων των 
εργαζομϋνων.   

 

Σροποπούηςη του Οργανιςμοϑ του Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ 
Αλληλεγγϑησ 

 

Ο Οργανιςμϐσ του Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ 
τροποποιόθηκε με το ΠΔ 134/2017 «Οργανιςμϐσ Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και 
Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ», (ΥΕΚ Α΄ 168/06.11.2017), ςτην κατϊρτιςη του οπούου ελόφθηςαν υπϐψη και 
οι υςτϊςεισ τησ Ϊκθεςησ Αξιολϐγηςησ Αναγκών για τη Διούκηςη Εργαςύασ που ςυνϋταξε το Διεθνϋσ 
Γραφεύο Εργαςύασ, ςτο πλαύςιο ςχετικοϑ προγρϊμματοσ τεχνικόσ βοόθειασ. Με την εν λϐγω νομοθετικό 
ρϑθμιςη επιχειρεύται να αντιμετωπιςθοϑν παθογϋνειεσ και αδυναμύεσ του παρελθϐντοσ, που αφοροϑςαν 
περιοριςμοϑσ ςτην οργανωτικό δομό και το προςωπικϐ, αλλϊ και η καλϑτερη ανταπϐκριςη του 
ςυςτόματοσ Διούκηςησ τησ Εργαςύασ ςτα νϋα δεδομϋνα ςτην αγορϊ εργαςύασ. 

Με το Π.Δ 134/2017 ςτρατηγικϐσ ςτϐχοσ και ςκοπϐσ τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Εργαςιακών χϋςεων, 
Τγεύασ και Αςφϊλειασ ςτην Εργαςύα και Ϊνταξησ ςτην Εργαςύα, εύναι η μελϋτη, ο ςχεδιαςμϐσ, η 
προώθηςη, η παρακολοϑθηςη και η αξιολϐγηςη πολιτικών ςτουσ τομεύσ: 
α) τησ εργαςύασ για τη διαςφϊλιςη των εργαςιακών δικαιωμϊτων και τησ καταπολϋμηςησ τησ αδόλωτησ 
εργαςύασ, 
β) τησ διαμϐρφωςησ ενϐσ ςυςτόματοσ ςυλλογικών ρυθμύςεων για τη διαςφϊλιςη αξιοπρεποϑσ και 
δύκαιου επιπϋδου αμοιβών για ϐλουσ τουσ εργαζϐμενουσ, καθώσ και τησ αντιμετώπιςησ των επιπτώςεων 
τησ διαρθρωτικόσ προςαρμογόσ των επιχειρόςεων ςτισ μεταβαλλϐμενεσ ςυνθόκεσ τησ οικονομύασ, με 
ςκοπϐ τη διαςφϊλιςη των θϋςεων εργαςύασ, 
γ) τησ υγεύασ και τησ αςφϊλειασ ςτην εργαςύα, 
δ) τησ αϑξηςησ τησ απαςχϐληςησ, τησ ϋνταξησ ςτην αγορϊ εργαςύασ ανϋργων, ευπαθών και ευϊλωτων 
κοινωνικών ομϊδων, τησ καταπολϋμηςησ των διακρύςεων ϋναντι ατϐμων που βρύςκονται ςε μειονεκτικό 
θϋςη ςτην αγορϊ εργαςύασ, τησ διϊγνωςησ των αναγκών τησ αγορϊσ  εργαςύασ, καθώσ και τησ 
αναβϊθμιςησ των δεξιοτότων του εργατικοϑ δυναμικοϑ. 
 

Ειδικϐτερα με το Π.Δ 134/2017 προβλϋπεται ςτην εν λϐγω Γενικό Δ/νςη η δημιουργύα ςτη Δ/νςη 
υλλογικών Ρυθμύςεων, για την επύτευξη του επιχειρηςιακοϑ τησ ςτϐχου, δϑο νϋων Σμημϊτων:  του 
Σμόματοσ Προςταςύασ τησ Εργαςύασ και του Σμόματοσ ΄Ερευνασ και Σεκμηρύωςησ Πολιτικών Εργαςύασ. 
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ΕΛΕΓΦΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 
 

Ι. Επιθεώρηςη Εργαςιακών χϋςεων 
 
Σο ώμα Επιθεώρηςησ Εργαςύασ (.ΕΠ.Ε.) αποτελεύ τον κατεξοχόν ελεγκτικϐ μηχανιςμϐ του κρϊτουσ 
αναφορικϊ με την επύβλεψη και τον ϋλεγχο τησ εφαρμογόσ των διατϊξεων τησ εργατικόσ νομοθεςύασ. 
 
Κατϊ το ϋτοσ 2017 οι Επιθεωρητϋσ Εργαςιακών χϋςεων του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ ςυνϋχιςαν 
το ϋργο τουσ ςτο πλαύςιο των αρμοδιοτότων ϐπωσ  προβλϋπονται ςτο Ν. 3996/2011 και ςτο Π.Δ. 
134/2017, που ςυνύςταται ςτην διενϋργεια ελϋγχων για την τόρηςη των διατϊξεων τησ εργατικόσ 
νομοθεςύασ αναφορικϊ με τουσ ϐρουσ εργαςύασ (π.χ. χρονικϊ ϐρια, αμοιβό), τησ ϋρευνασ τησ αςφαλιςτικόσ 
κϊλυψησ των εργαζομϋνων, τησ παροχόσ πληροφοριών ςε εργαζομϋνουσ και εργοδϐτεσ για θϋματα 
εργατικόσ νομοθεςύασ, τησ ςυμφιλιωτικόσ παρϋμβαςησ ςτο χώρο των εργαςιακών ςχϋςεων και τησ 
επύλυςησ των εργατικών διαφορών.  
 
Ειδικϐτερα, ςτο πλαύςιο αντιμετώπιςησ τησ αδόλωτησ εργαςύασ, κατϊ την οπούα κατεξοχόν δεν 
εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ προϋβη ςτην διεϑρυνςη των αρμοδιοτότων του με τον 
Ν. 4490/2017, ςτον οπούο προβλϋπεται η ςυνεργαςύα του με ϊλλουσ  ελεγκτικοϑσ μηχανιςμοϑσ ϐπωσ η 
Διεϑθυνςη Οικονομικόσ Αςτυνομύασ, η Ειδικό Γραμματεύα του ώματοσ Δύωξησ Οικονομικοϑ Εγκλόματοσ 
(Ε.Γ..Δ.Ο.Ε.), και η Ειδικό Τπηρεςύα Ελϋγχου Αςφϊλιςησ (Ε.ΤΠ.Ε.Α.) του Ε.Υ.Κ.Α. με ςκοπϐ τη 
καταπολϋμηςη τησ αδόλωτησ και αναςφϊλιςτησ εργαςύασ. 

  
Προσ το ςκοπϐ τησ υλοπούηςησ τησ 204 Διεθνοϑσ ϑςταςησ Εργαςύασ «Για τη μετϊβαςη απϐ την ϊτυπη 
ςτην επύςημη οικονομύα», την οπούα υιοθϋτηςε η Διεθνόσ υνδιϊςκεψη Εργαςύασ τον Ιοϑνιο 2015, το 
Τπουργεύο Εργαςύασ ϋχει προχωρόςει ςτην ανϊληψη ςυγκεκριμϋνων πρωτοβουλιών ςτον τομϋα τησ 
αδόλωτησ εργαςύασ, ςτο πλαύςιο τησ παροχόσ τεχνικόσ βοόθειασ απϐ το Διεθνϋσ Γραφεύο Εργαςύασ με τη 
χρηματοδϐτηςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ.  
υγκεκριμϋνα, η Δ.Ο.Ε., ςε ςυνεργαςύα με την Ελληνικό Κυβϋρνηςη και τουσ κοινωνικοϑσ εταύρουσ ςτην 
Ελλϊδα, ωσ μϋροσ ενϐσ προγρϊμματοσ που χρηματοδοτεύται απϐ την Ευρωπαώκό Επιτροπό, με θϋμα 
«τόριξη τησ μετϊβαςησ απϐ την ϊτυπη ςτην επύςημη οικονομύα και την αντιμετώπιςη τησ αδόλωτησ 
εργαςύασ ςτην Ελλϊδα», ςυνϋταξε μια διαγνωςτικό ϋκθεςη ςχετικϊ με την αδόλωτη εργαςύα η οπούα 
εγκρύθηκε και επικυρώθηκε απϐ την Ελληνικό Κυβϋρνηςη και τουσ κοινωνικοϑσ εταύρουσ ςτισ 6 Ιουλύου 
2016 και παρϋχει ϋνα ςϑνολο 25 ςυςτϊςεων πολιτικόσ που αντικατοπτρύζουν το ϐραμα τησ Δ.Ο.Ε. για μια 
ιςορροπημϋνη προςϋγγιςη που ςυνδυϊζει τα κύνητρα με τα μϋτρα ςυμμϐρφωςησ.  
Η επύτευξη τριμεροϑσ ςυμφωνύασ επύ των κϑριων χαρακτηριςτικών και παραγϐντων που οδηγοϑν ςτην 
ϊτυπη οικονομύα ςτην Ελλϊδα οδόγηςε ςτο ςχεδιαςμϐ μϋςα απϐ τον τριμερό διϊλογο, ενϐσ 3ετοϑσ οδικοϑ 
χϊρτη για την αντιμετώπιςη τησ αδόλωτησ εργαςύασ ςτην Ελλϊδα ο οπούοσ επικυρώθηκε ςτισ 26-10-2016. 
Ο ςτϐχοσ αυτοϑ του οδικοϑ χϊρτη εύναι να παρϋχει ϋνα ιςορροπημϋνο πλαύςιο κανονιςτικών ρυθμύςεων και 
πολιτικών για προληπτικϊ και κατϊλληλα διορθωτικϊ μϋτρα που θα διευκολϑνουν τη μετϊβαςη ςτην 
επύςημη οικονομύα και θα καταπολεμόςουν την αδόλωτη εργαςύα.  
Ο οδικϐσ χϊρτησ περιλαμβϊνει πύνακεσ με δρϊςεισ, με ςαφό χρονοδιϊγραμμα εντϐσ 36 μηνών, 
ομαδοποιημϋνεσ ςε 5 διαφορετικϋσ κατηγορύεσ: 
 i. Θεςμικϋσ μεταρρυθμύςεισ και δρϊςεισ   
ii. Διαλειτουργικϐτητα πληροφοριακών δεδομϋνων   
iii. Μϋτρα πολιτικόσ  
iv. Εκςτρατεύεσ ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ  
v. Διϊφορεσ δρϊςεισ  
Για την υλοπούηςη του ςχεδιαςμοϑ των διαφϐρων δρϊςεων που προβλϋπονται ςτον Οδικϐ Φϊρτη 
προϒποτύθεται η ςϑςταςη ενϐσ τριμεροϑσ οργϊνου που θα αναλϊβει την ευθϑνη του ςχεδιαςμοϑ, τησ 
αξιολϐγηςησ και ενδεχϐμενησ αναθεώρηςησ τησ ολιςτικόσ ολοκληρωμϋνησ ςτρατηγικόσ προςϋγγιςησ για 
την αντιμετώπιςη τησ αδόλωτησ εργαςύασ ςτην Ελλϊδα. Με το ϊρθρο 15 του Ν.4468/17 (ΥΕΚ 61 Α΄, 28-04-
2017) ςυςτόθηκε ςτο Ανώτατο υμβοϑλιο Εργαςύασ, Σμόμα για την Αντιμετώπιςη τησ Αδόλωτησ Εργαςύασ.  
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το πλαύςιο τησ δρϊςησ που αφορϊ την καταπολϋμηςη τησ αδόλωτησ εργαςύασ, για το 2017 το .ΕΠ.Ε. 
πραγματοπούηςε προγραμματιςμϋνουσ και ςτοχευμϋνουσ κοινοϑσ με την Ελληνικό Αςτυνομύα ελϋγχουσ, με 
ςκοπϐ την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και τησ αντιμετώπιςησ τησ εργαςιακόσ εκμετϊλλευςησ. 
 
Απϐ τα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα που τηρεύ η Διεϑθυνςη Προγραμματιςμοϑ και υντονιςμοϑ Επιθεώρηςησ 
Εργαςιακών χϋςεων τησ Κεντρικόσ Τπηρεςύασ του .ΕΠ.Ε., μϋχρι και τον Νοϋμβριο του 2017, οι ϋλεγχοι 
που πραγματοπούηςαν οι Επιθεωρητϋσ Εργαςιακών χϋςεων ανόλθαν ςε 27.826 ϋναντι των 
προγραμματιςμϋνων 25.258, καταγρϊφηκε δηλαδό αϑξηςη επύτευξησ του ςτϐχου κατϊ 10,17%.  Επιπλϋον, 
για τισ παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που διαπιςτώθηκαν ςτουσ ανωτϋρω ελϋγχουσ υπεβλόθηςαν 
513 μηνϑςεισ και 1.558 μηνυτόριεσ αναφορϋσ και επεβλόθηςαν 6.097 πρϐςτιμα ςυνολικοϑ ϑψουσ 
29.651.593 ευρώ. Κατϊ το ύδιο χρονικϐ διϊςτημα, οι Περιφερειακϋσ Επιθεωρόςεισ Εργαςιακών χϋςεων 
πραγματοπούηςαν 11.320 εργατικϋσ διαφορϋσ, απϐ τισ οπούεσ επιλϑθηκαν οι 5.665 και καταβλόθηκε ςε 
εργαζϐμενουσ ςυνολικϊ το ποςϐ των 9.882.799 ευρώ.  
 
Tϋλοσ, αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι το 2017 πραγματοποιόθηκαν δϑο (2) επιμορφωτικϊ ςεμινϊρια διϊρκειασ 2 
ημερών ϋκαςτο για τουσ Επιθεωρητϋσ Εργαςύασ ςτην Αθόνα, 3-4 Απριλύου και ςτη Θεςςαλονύκη, 6-7 
Απριλύου 2017 επύ θεμϊτων Εμπορύασ Ανθρώπων. Σο ςεμινϊριο διεξόχθη απϐ το τμόμα «Εμπορύασ 
Ανθρώπων και Παρϊνομησ Διακύνηςησ Μεταναςτών» (Human Trafficking and Migrant Smuggling) του 
εδρεϑοντοσ ςτη Βιϋννη Γραφεύου των Ηνωμϋνων Εθνών για τα Ναρκωτικϊ και το Ϊγκλημα (UNODC) ςε 
ςυνεργαςύα με το Γραφεύο Εθνικοϑ Ειςηγητό Καταπολϋμηςησ Εμπορύασ Ανθρώπων.    
 
 
ΙΙ. Επιθεώρηςη Αςφϊλειασ και Τγεύασ ςτην Εργαςύα 
 
Οι υπηρεςύεσ Επιθεώρηςησ Αςφϊλειασ & Τγεύασ ςτην Εργαςύα με βϊςη τον καταςτατικϐ νϐμο του ΕΠΕ -
ότοι το Ν 3996/2011 (ΥΕΚ 170Α΄), καθώσ και το ΠΔ 134/2017 (ΥΕΚ 168Α΄), Κεφϊλαιο ΙΑ΄ - διενεργοϑν 
ελϋγχουσ εφαρμογόσ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ για την αςφϊλεια και υγεύα ςτην εργαςύα, ςχετικό 
ενημερωτικό δρϊςη, καθώσ και ϋρευνεσ των αιτύων των ςοβαρών και θανατηφϐρων εργατικών 
ατυχημϊτων και επαγγελματικών αςθενειών, με ςκοπϐ την προαγωγό τησ αςφϊλειασ και υγεύασ των 
εργαζομϋνων και την εμπϋδωςη απϐ τουσ εργαζϐμενουσ και τουσ εργοδϐτεσ κουλτοϑρασ αςφαλοϑσ 
εργαςύασ. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ 
 

Κατϊ το ϋτοσ 2017 ςυνεχύςτηκαν οι μεταρρυθμύςεισ που θεςμοθετόθηκαν με το Ν. 4387/2016 (ΥΕΚ 85 Α΄) 
ςτον τομϋα τησ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. κοπϐσ του νϐμου εύναι η πλόρησ αναμϐρφωςη του ςυςτόματοσ 
Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ, ςτο πλαύςιο ενϐσ Ενιαύου υςτόματοσ Κοινωνικόσ Αςφϊλειασ, του οπούου οι γενικϋσ 
αρχϋσ ορύζονται ωσ εξόσ: εξαςφϊλιςη αξιοπρεποϑσ διαβύωςησ και κοινωνικόσ προςταςύασ με ϐρουσ 
ιςϐτητασ, κοινωνικόσ δικαιοςϑνησ, αναδιανομόσ και αλληλεγγϑησ των γενεών.  
 
Οι δϑο θεμελιώδεισ αρχϋσ τησ μεταρρϑθμιςησ εύναι η ιςονομύα και η κοινωνικό δικαιοςϑνη. Ιςονομύα, γιατύ 
για πρώτη φορϊ θεςπύζονται ϐμοιοι κανϐνεσ για ϐλουσ, παλαιοϑσ και νϋουσ ςυνταξιοϑχουσ, εργαζϐμενουσ 
ςτον ιδιωτικϐ και τον δημϐςιο τομϋα, μιςθωτοϑσ και αυτοαπαςχολοϑμενουσ. Κοινωνικό δικαιοςϑνη, γιατύ 
με το νϋο θεςμϐ τησ εθνικόσ ςϑνταξησ επιτυγχϊνεται αναδιανομό, αμβλϑνονται οι κοινωνικϋσ ανιςϐτητεσ 
και εξαςφαλύζεται επαρκόσ ςϑνταξη και για τισ επιςφαλεύσ κοινωνικϊ ομϊδεσ. 
 
Για το ςκοπϐ αυτϐ ςυςτϊθηκε απϐ 01.01.2017 ο Ενιαύοσ Υορϋασ Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ (ΕΥΚΑ) με ϋνταξη 
ςε αυτϐν ϐλων των φορϋων κϑριασ αςφϊλιςησ τησ χώρασ. 
 

Ι. Νομοθετικϋσ Ρυθμύςεισ περύ Παροχών 
 

1. Με βϊςη το Ν. 4387/2016, το κρϊτοσ εγγυϊται τη διαβύωςη των ςυνταξιοϑχων με αξιοπρϋπεια, και 
διατηρεύ, ςτο βαθμϐ του δυνατοϑ, την εγγϑτητα με το κεκτημϋνο κατϊ τον εργαςιακϐ βύο επύπεδο ζωόσ. Σο 
ϊρθρο 22 παρϊγραφοσ 5 του υντϊγματοσ τησ Ελλϊδασ που προβλϋπει ϐτι «To Kρϊτoσ μεριμνϊ για την 
κοινωνικό αςφϊλιςη των εργαζομϋνων, ϐπωσ νϐμοσ ορύζει», ϐπωσ ερμηνεϑεται απϐ τη νομολογύα23, 
εγγυϊται τη διαβύωςη του ςυνταξιοϑχου με αξιοπρϋπεια, ανεξϊρτητα απϐ δημοςιονομικϋσ προτεραιϐτητεσ.  
 
2. ϑμφωνα με το Ωρθρο 7 του Ν. 4387/2016 θεςπύζεται η εθνικό ςϑνταξη, ώςτε να εξαςφαλιςθεύ επαρκόσ 
αναπλόρωςη του ειςοδόματοσ και για τουσ μακροχρϐνια ανϋργουσ, ςε ϐςουσ εργϊζονται με ϊτυπεσ μορφϋσ 
εργαςύασ ό αμεύβονται με χαμηλοϑσ μιςθοϑσ. Η πρϐληψη τησ φτώχειασ μϋςω την εξαςφϊλιςησ ενϐσ 
αξιοπρεποϑσ επιπϋδου διαβύωςησ για τον κϊθε ηλικιωμϋνο εύναι ϋνασ απϐ τουσ ακρογωνιαύουσ λύθουσ τησ 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ κρύςησ δημοςύου χρϋουσ η προςταςύα κατϊ τησ φτώχειασ των 
ηλικιωμϋνων αποκτϊ διϊςταςη απϐλυτησ προτεραιϐτητασ, δεδομϋνου ϐτι, ςϑμφωνα με τα ςτοιχεύα 
Eurostat (SILC 2014), το 23, 1% των ατϐμων ϊνω των 65 ετών ζουν ςτο ϐριο τησ φτώχειασ. Ο 
προςδιοριςμϐσ του επιπϋδου τησ Εθνικόσ ϑνταξησ ςε 384 € με 20 χρϐνια αςφϊλιςησ ϋγινε λαμβϊνοντασ 
υπϐψη το 60% του διϊμεςου ειςοδόματοσ, ςϑμφωνα με τουσ κανϐνεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 
 
3. ϑμφωνα με το ϊρθρο 28 του Ν. 4387/2016, η ανταποδοτικό ςϑνταξη υπολογύζεται βϊςει των αποδοχών 
επύ των οπούων καταβλόθηκαν ειςφορϋσ και των ποςοςτών αναπλόρωςησ που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 8 
του Ν. 4387/2016. Η ανταποδοτικό ςϑνταξη ςτηρύζεται ςτην αρχό τησ ανταποδοτικϐτητασ και αποτελεύ το 
ςϑνδεςμο μεταξϑ ςυνταξιοδοτικόσ παροχόσ, ειςφορών και ειςοδόματοσ. Παρϊλληλα, ςϑμφωνα με την αρχό 
τησ κοινωνικόσ αλληλεγγϑησ, το αναλογικϐ μϋροσ τησ ςϑνταξησ χρηματοδοτεύται απϐ τισ τρϋχουςεσ 
ειςφορϋσ των αςφαλιςμϋνων. 
υνολικϊ, η ςϑνταξη, δηλαδό το ϊθροιςμα Εθνικόσ ϑνταξησ και ανταποδοτικοϑ μϋρουσ, αφενϐσ, 
εξαςφαλύζει ϋνα αξιοπρεπϋσ επύπεδο διαβύωςησ ςε ϐλουσ τουσ αςφαλιςμϋνουσ, αφετϋρου, εγκαθιδρϑει ϋνα 
ςτενϐ δεςμϐ μεταξϑ παροχόσ, ειςφορών και ειςοδόματοσ, με αποτϋλεςμα η παροχό να αντιςτοιχεύ ςτο 
επύπεδο διαβύωςησ που διόγε ο αςφαλιςμϋνοσ κατϊ τη διϊρκεια του εργαςιακοϑ του βύου.  
 
4. ϑμφωνα με το ϊρθρο 27 του Ν. 4387/2016 προβλϋπεται εξαύρεςη των αναπόρων ςυνταξιοϑχων που 
ϋχουν λϊβει ςϑνταξη με τισ διατϊξεισ του Ν. 612/1977 (ΥΕΚ 164 Α΄), εύτε με βϊςη τισ διατϊξεισ που 
παραπϋμπουν ςε αυτϋσ και ιςχϑουν κϊθε φορϊ, απϐ τισ μειώςεισ ςτο ποςϐ τησ Εθνικόσ ϑνταξησ κατϊ το 
ποςοςτϐ αναπηρύασ τουσ και απϐ την μεύωςη τησ Εθνικόσ ϑνταξησ κατϊ 1/40 για κϊθε ϋτοσ που 

                                                 
23 Ολομ. του τΕ 2287-2290/2015 
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υπολεύπεται των ςαρϊντα (40) ετών διαμονόσ ςτην Ελλϊδα μεταξϑ του 15ου ϋτουσ ηλικύασ και του ϋτουσ, 
κατϊ το οπούο ςυμπληρώνουν το προβλεπϐμενο ϐριο ηλικύασ καταβολόσ τησ ςϑνταξησ.  
 
5. ϑμφωνα με το ϊρθρο 29, παρ. 10 του Ν. 4387/2016 προβλϋπεται καταβολό τησ προςωρινόσ ςϑνταξησ 
κατ’ απϐλυτη προτεραιϐτητα ςτουσ δικαιοϑχουσ που εύναι ϊτομα με αναπηρύα, με χρϐνιεσ παθόςεισ και 
ςτουσ γονεύσ και νϐμιμουσ κηδεμϐνεσ, που προςτατεϑουν ϊτομα με αναπηρύα ό για ϐςουσ 
ςυνταξιοδοτοϑνται εύτε με βϊςη τισ διατϊξεισ του Ν. 612/1977 εύτε με ϊλλεσ που παραπϋμπουν ςε αυτϋσ και 
ιςχϑουν κϊθε φορϊ, ό αυτϋσ που αναφϋρονται ςτα πρϐςωπα του τετϊρτου εδαφύου τησ περύπτωςησ α` τησ 
παραγρϊφου 1 των ϊρθρων 1 και 26 του ΠΔ 169/2007 (Α` 210), εύτε με βϊςη τισ διατϊξεισ που 
παραπϋμπουν ςε αυτϋσ, ϐπωσ ιςχϑουν κϊθε φορϊ.  
 
6. ςϑμφωνα με το ϊρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4387/2016 θεςπύζεται κατώτατο ϐριο ςϑνταξησ για αναπηρύα 
οφειλϐμενη ςε εργατικϐ ατϑχημα ό επαγγελματικό αςθϋνεια που ςυμβαύνει απϐ 13.05.2016 και εφεξόσ. Σο 
ποςϐ ιςοϑται με το διπλϊςιο τησ εθνικόσ ςϑνταξησ για 20 χρϐνια αςφϊλιςησ (384* 2 = 768 €). 
 
7. Ωρθρο 92 του Ν. 4387/2016 και ϊρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 4411/2016 - Επύδομα Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ 
υνταξιοϑχων (ΕΚΑ). Σο ΕΚΑ αποτελεύ μύα μη ανταποδοτικοϑ χαρακτόρα προνοιακό παροχό και 
αποςκοπεύ ςτην ενύςχυςη του ειςοδόματοσ των χαμηλοςυνταξιοϑχων (το ποςϐ ανϋρχεται απϐ 28,75 € ϋωσ 
115,00 € και καταβϊλλεται με ειςοδηματικϊ κριτόρια). Με τα ανωτϋρω ϊρθρα ϋχει προβλεφθεύ: 
 
- εξαύρεςη απϐ την προϒπϐθεςη τησ ςυμπλόρωςησ του 65ου ϋτουσ ηλικύασ για την χορόγηςη του ΕΚΑ για 

τουσ ςυνταξιοϑχουσ λϐγω αναπηρύασ με ποςοςτϐ αναπηρύασ 80% και ϊνω και για τα τϋκνα που 
λαμβϊνουν ςϑνταξη λϐγω θανϊτου του γονϋα τουσ.  
 

- εφαρμογό των ακϐλουθων αντιςταθμιςτικών μϋτρων ςτουσ ςυνταξιοϑχουσ, οι οπούοι ςτεροϑνται την 
παροχό ΕΚΑ, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 31 του Ν. 4411/2016, μϋχρι την κατϊργηςη του 
ΕΚΑ: α) Φορόγηςη ωσ ϋκτακτη μηνιαύα οικονομικό ενύςχυςη ςτο ςϑζυγο με το μικρϐτερο ατομικϐ 
ειςϐδημα το ιςϐποςο τησ παροχόσ που αντιςτοιχεύ ςτο ειςϐδημα αυτϐ, ςε περύπτωςη που ϋπαυςε η 
καταβολό ΕΚΑ και ςτουσ δϑο ςυζϑγουσ. β) Φορόγηςη ϋκτακτησ μηνιαύασ οικονομικόσ ενύςχυςησ 
ιςϐποςησ με την παροχό που καταργόθηκε για τισ πρώην δικαιοϑχουσ του ΕΚΑ με ποςοςτϐ αναπηρύασ 
80% και ϊνω.  

 
8. ςϑμφωνα με το ϊρθρο 93 του Ν. 4387/2016 ςχετικϊ με το Επύδομα Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ 
Αναςφϊλιςτων Τπερηλύκων, προβλϋπεται η χορόγηςη επιδϐματοσ κοινωνικόσ αλληλεγγϑησ ςυνταξιοϑχων 
ςτουσ αναςφϊλιςτουσ υπερόλικεσ, ακϐμα και ςε ϐςουσ δεν πληροϑν τισ προϒποθϋςεισ ςυνταξιοδϐτηςησ, με 
κριτόρια που ϋχουν γνώμονα την κοινωνικό δικαιοςϑνη και τη βιωςιμϐτητα του αςφαλιςτικοϑ ςυςτόματοσ. 
Ποςϐ 360 € με ειςοδηματικϊ και περιουςιακϊ κριτόρια. 
 

Οι ουςιώδεισ τροποποιόςεισ που επόλθαν ςτο ανωτϋρω νομοθετικϐ πλαύςιο το 2017 εύναι οι εξόσ: 

 

α. Με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 23 του Ν. 4488/2017 (ΥΕΚ 137 Α΄) αντιμετωπύζεται η  απαςχϐληςη 
ςυνταξιοϑχων που πϊςχουν απϐ αναπηρύα η οπούα οφεύλεται ςε ψυχικό πϊθηςη ό νοητικό υςτϋρηςη ό 
ςυμπαθoλογύα ψυχικόσ πϊθηςησ και νοητικόσ υςτϋρηςησ, με ποςοςτϐ 50 % και ϊνω. Ειδικϐτερα: 1. 
ϑμφωνα με την περιπτ. α τησ παρ. 1 του εν λϐγω ϊρθρου, ςτισ περιπτώςεισ ςυνταξιοϑχων με αναπηρύα 
ποςοςτοϑ ϊνω του 50%, το οπούο οφεύλεται ςε ψυχικό πϊθηςη ό νοητικό υςτϋρηςη ό ςυμπαθολογύα 
ψυχικόσ πϊθηςησ και νοητικόσ ςτϋρηςησ, που αναλϊβουν μιςθωτό απαςχϐληςη ό αυτοαπαςχϐληςη, δεν 
ϋχουν εφαρμογό γενικϋσ ό ειδικϋσ διατϊξεισ που προβλϋπουν διακοπό ό περικοπό τησ ςϑνταξησ αναπηρύασ ό 
τησ ςϑνταξησ λϐγω θανϊτου και των προνοιακών ό ϊλλων επιδομϊτων, εφϐςον η ανϊληψη απαςχϐληςησ 
ενδεύκνυται για λϐγουσ ψυχοκοινωνικόσ αποκατϊςταςησ και κοινωνικόσ επανϋνταξησ αυτών. 
 
β. Με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 28 του Ν. 4488/2017, με ϋναρξη ιςχϑοσ απϐ  01.07.2017, και μετϊ, 
παρατεύνεται επ’ αϐριςτον η ιςχϑσ τησ διϊταξησ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 50 του Ν. 4430/2016, ςϑμφωνα με 
την οπούα προβλϋπεται ϐτι ςτισ περιπτώςεισ λόξησ του ςυνταξιοδοτικοϑ δικαιώματοσ λϐγω αναπηρύασ και 
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εφϐςον εκκρεμεύ ςτισ υγειονομικϋσ επιτροπϋσ ΚΕΠΑ ιατρικό κρύςη, χωρύσ υπαιτιϐτητα των αςφαλιςμϋνων, 
το δικαύωμα ςυνταξιοδϐτηςόσ τουσ λϐγω αναπηρύασ παρατεύνεται για ϋξι μόνεσ. Σο ποςϐ που καταβϊλλεται 
ωσ ςϑνταξη αναπηρύασ για το εξϊμηνο αυτϐ εύναι το ποςϐ που ελϊμβαναν οι ςυνταξιοϑχοι πριν απϐ τη λόξη 
του ςυνταξιοδοτικοϑ τουσ δικαιώματοσ. 
 
γ. Ωρθρο 1 του Ν. 4499/2017. Φορόγηςη κατώτατου ποςοϑ ςϑνταξησ λϐγω θανϊτου, το οπούο ορύζεται ωσ 
το πλόρεσ ποςϐ τησ εθνικόσ ςϑνταξησ για 20 χρϐνια αςφϊλιςησ, ότοι 384 € ό, ςτην περύπτωςη θανϊτου 
αςφαλιςμϋνων με 15 χρϐνια αςφϊλιςησ 360 € μηνιαύωσ. 
 
ΙΙ. Νομοθετικϋσ Ρυθμύςεισ περύ Ειςφορών 
  
1. Αςφαλιςτικϋσ Ειςφορϋσ 
ήπωσ αναφϋρθηκε παραπϊνω, με τισ διατϊξεισ του Ν.4387/2016/ ΥΕΚ Α’ 85, υλοποιόθηκε η πλόρησ 
αναμϐρφωςη του ςυςτόματοσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, ςτο πλαύςιο ενϐσ Ενιαύου υςτόματοσ Κοινωνικόσ 
Αςφϊλειασ, του οπούου γενικϋσ αρχϋσ εύναι η εξαςφϊλιςη αξιοπρεποϑσ διαβύωςησ και κοινωνικόσ 
προςταςύασ με ϐρουσ ιςϐτητασ, κοινωνικόσ δικαιοςϑνησ, αναδιανομόσ και αλληλεγγϑησ των γενεών.  
 
α. Για το ςκοπϐ αυτϐ η ςϑνδεςη ειςφορών και ειςοδημϊτων αποτελοϑςε πϊγια θϋςη των επαγγελματικών 
και επιςτημονικών ςυλλϐγων. το πλαύςιο τησ ςυνολικόσ μεταρρϑθμιςησ του αςφαλιςτικοϑ ςυςτόματοσ, η 
καταβολό τησ αςφαλιςτικόσ ειςφορϊσ βϊςει του ειςοδόματοσ των αςφαλιςμϋνων εξαςφαλύζει τη δύκαιη 
κατανομό των αςφαλιςτικών βαρών ανϊλογα με την οικονομικό δυνατϐτητα του καθενϐσ και ςτηρύζεται 
ςτη θεμελιώδη αρχό του νϋου ςυςτόματοσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που εγκαθιδρϑει ςϑνδεςμο μεταξϑ 
ειςοδόματοσ ειςφορών και παροχών.  
 
Απϐ 1/1/2017, οι ειςφορϋσ των αςφαλιςμϋνων του πρώην ΟΑΕΕ, του πρώην ΕΣΑΑ και του πρώην ΟΓΑ (και 
απϐ 01/01/2017 ΕΥΚΑ) υπολογύζονται με βϊςη το ειςϐδημα που αποκτόθηκε απϐ την ϊςκηςη 
επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ κατϊ το προηγοϑμενο φορολογικϐ ϋτοσ, αναγϐμενο ςε μηνιαύα βϊςη. 
 
Διαμϐρφωςη του αςφαλύςτρου ςε 20% για τον πρώην ΟΑΕΕ και το πρώην ΕΣΑΑ και ςταδιακό διαμϐρφωςό 
του ςε 20% για τον πρώην ΟΓΑ προκειμϋνου να μην επιβαρυνθοϑν υπϋρμετρα οι αςφαλιςμϋνοι του.  
 
Με τισ αριθ. 25599/1453/2017 (ΥΕΚ 1942 Β΄/6-6-2017) και 25598/1452/2017 (ΥΕΚ Β΄ 1977/7-6-2017) 
Τπουργικϋσ Αποφϊςεισ τροποποιοϑνται αντύςτοιχα οι 61502/3399/3-12-2016 και 61501/3398/30-12-
2016 Τπουργικϋσ Αποφϊςεισ, ωσ προσ τη βϊςη υπολογιςμοϑ των αςφαλιςτικών ειςφορών των 
αυτοαπαςχολοϑμενων, των ελευθϋρων επαγγελματιών και των αγροτών. Ειδικϐτερα, πλϋον 
προβλϋπεται ϐτι απϐ το ϋτοσ 2018, και για κϊθε επϐμενο ϋτοσ, ςτη βϊςη υπολογιςμοϑ ςυμπεριλαμβϊνονται 
και οι καταβλητϋεσ αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ. Ειδικϊ για το ϋτοσ 2018 οι αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ 
υπολογύζονται επύ ποςοϑ που αντιςτοιχεύ ςτο 85% τησ ανωτϋρω βϊςησ προςδιοριςμοϑ των ειςφορών. 
χετικϊ με τη διαδικαςύα εκκαθϊριςησ των αςφαλιςτικών ειςφορών των αυτοαπαςχολουμϋνων, των 
ελευθϋρων επαγγελματιών και των αγροτών, κατϊ τουσ πρώτουσ μόνεσ του ϋτουσ, οι αςφαλιςτικϋσ 
ειςφορϋσ υπολογύζονται με βϊςη το πιο πρϐςφατο εκκαθαριςμϋνο φορολογικϐ ϋτοσ, ςϑμφωνα με τον 
Κώδικα Υορολογύασ Ειςοδόματοσ, ϐπωσ ιςχϑει, και ςτο οπούο περιλαμβϊνονται απϐ 1-1-2018 οι 
καταβλητϋεσ αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ (ειδικϊ για το ϋτοσ 2018 το 85 % του ωσ ϊνω φορολογητϋου 
αποτελϋςματοσ). Κατϊ τη διϊρκεια του ϋτουσ, ϐταν εύναι διαθϋςιμα τα ςτοιχεύα (ειςϐδημα και αςφαλιςτικϋσ 
ειςφορϋσ) που αφοροϑν το προηγοϑμενο φορολογικϐ ϋτοσ, γύνεται υπολογιςμϐσ των αςφαλιςτικών 
ειςφορών με βϊςη το προηγοϑμενο φορολογικϐ ϋτοσ για το ςϑνολο των μηνών του ϋτουσ και ςυνεπώσ 
προκϑπτει υποχρϋωςη διενϋργειασ εκκαθϊριςησ των αςφαλιςτικών ειςφορών κϊθε ϋτουσ απϐ τισ 
Τπηρεςύεσ του ΕΥΚΑ. 
 
β. Πρϐβλεψη ειδικών ευνοώκών ρυθμύςεων για τον καθοριςμϐ του ϑψουσ των αςφαλιςτικών ειςφορών 
κατϊ την πρώτη πενταετύα ειςϐδου ςτην επαγγελματικό δραςτηριϐτητα ςυγκεκριμϋνων κατηγοριών 
αςφαλιςμϋνων. Ειδικϐτερα, καταβολό μειωμϋνου του μηνιαύου αςφαλύςτρου ϑψουσ 20% απϐ τουσ 
αυτοαπαςχολοϑμενουσ αποφούτουσ ςχολών ανώτατησ εκπαύδευςησ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε 
επιςτημονικοϑσ ςυλλϐγουσ ό επιμελητόρια που ϋχουν τη μορφό Ν.Π.Δ.Δ για τα πρώτα 5 ϋτη απϐ την 
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υπαγωγό τουσ για πρώτη φορϊ ςτην αςφϊλιςη (παρ. 1β του ϊρθρου 39 του Ν.4387/2016). Η παραπϊνω 
πρϐβλεψη αποςκοπεύ ςτην καταβολό χαμηλϐτερων των προβλεπϐμενων αςφαλιςτικών ειςφορών ώςτε να 
διευκολυνθοϑν ςτην ϊςκηςη ελεϑθερου επαγγϋλματοσ ό αυτοαπαςχϐληςησ νεοειςερχομϋνου ςτην 
παραγωγικό διαδικαςύα κατϊ το χρονικϐ διϊςτημα που ϋχουν μεγαλϑτερη ανϊγκη ςτόριξησ. H διαφορϊ που 
προκϑπτει καταβϊλλεται ςε κϊθε περύπτωςη μϋςα ςε 15 χρϐνια απϐ την ϋναρξη υπαγωγόσ ςτην αςφϊλιςη.  
 

2. Προαιρετικό αςφϊλιςη 

 

Για την προαιρετικό ςυνϋχιςη τησ αςφϊλιςησ των αςφαλιςμϋνων του ΕΥΚΑ προβλϋπονται και ιςχϑουν 
ενιαύεσ διατϊξεισ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 18 και 37 του Ν.4387/2016 κατ’ εξουςιοδϐτηςη του οπούου ϋχει 
εκδοθεύ η Υ.80000/οικ. 21628/936/17-5-2017 Τπουργικό Απϐφαςη. 
Ειδικϐτερα δικαύωμα προαιρετικόσ ςυνϋχιςησ τησ αςφϊλιςησ ϋχει κϊθε πρϐςωπο που: 
α)  Ϊχει πραγματοποιόςει υποχρεωτικό αςφϊλιςη τουλϊχιςτον 5 ετών ό 1500 ημερών απϐ τα οπούα το 1 
ϋτοσ ό 300 ημϋρεσ εντϐσ τησ τελευταύασ πριν την υποβολό τησ αύτηςησ 5ετύασ και επιπλϋον υποβϊλει τη 
ςχετικό αύτηςη εντϐσ προθεςμύασ 12 μηνών απϐ την τελευταύα αςφϊλιςό του ό ϋχει πραγματοποιόςει 
οποτεδόποτε ςε υποχρεωτικό αςφϊλιςη 10 ϋτη ό 3000 ημϋρεσ αςφϊλιςησ. 
β) ϋχει διακϐψει ό διακϐπτει την υποχρεωτικό του αςφϊλιςη ςτον ΕΥΚΑ 
γ) δεν εύναι ανϊπηροσ 
δ) προκειμϋνου περύ αυτοαπαςχολοϑμενων των πρώην ΟΑΕΕ-ΕΣΑΑ και αςφαλιςμϋνων του πρώην ΟΓΑ να 
μην ϋχουν οφειλϋσ ό να ϋχουν υπαχθεύ ςε καθεςτώσ ρϑθμιςησ 
Οι μιςθωτού που ςυνεχύζουν προαιρετικϊ την αςφϊλιςό τουσ καταβϊλλουν το ςϑνολο τησ ειςφορϊσ 
εργοδϐτη – αςφαλιςμϋνου ϐπωσ θα ϋχει διαμορφωθεύ κατϊ το χρϐνο υπαγωγόσ ςτην προαιρετικό 
αςφϊλιςη, ενώ οι αυτοαπαςχολοϑμενοι, οι αςφαλιςμϋνοι του πρώην ΟΑΕΕ-ΕΣΑΑ και τα πρϐςωπα τησ ΤΑ 
Υ.113/59954/2170/2016 (ΥΕΚ4569 Β΄) το ποςοςτϐ τησ ειςφορϊσ του ϊρθρου 39 παρ.1 και 41 παρ. 2 του 
Ν.4387/2016 ϐπωσ αυτϐ ιςχϑει για ϐςουσ ϋχουν ςυμπληρώςει 5 ϋτη αςφϊλιςησ. Οι αςφαλιςμϋνοι του 
πρώην ΟΓΑ καταβϊλουν το ποςοςτϐ ειςφορϊσ που προβλϋπεται απϐ το ϊρθρο 40 παρ. 2 και 41 παρ. 3 του 
Ν.4387/2016 ϐπωσ αυτϐ διαμορφώνεται απϐ1-1-2022 και εφεξόσ. 
 

 

3. Αποςϑνδεςη αςφϊλιςησ απϐ ιδιϐτητα  

 

Με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 20 του Ν.4488/2017 (ΥΕΚ Α΄137) προβλϋπεται ϐτι απϐ 1-1-2017 oι 
αυτοαπαςχολοϑμενοι που εύναι εγγεγραμμϋνοι ό θα εγγραφοϑν ςτο Σεχνικϐ Επιμελητόριο Ελλϊδασ (ΣΕΕ), 
υπϊγονται ςτην αςφϊλιςη του ΕΥΚΑ ςϑμφωνα με τισ νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ του πρώην ΣΜΕΔΕ του 
ΕΣΑΑ απϐ την ημερομηνύα ϋναρξησ ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ ςτη Δημϐςια Οικονομικό Τπηρεςύα (Δ.Ο.Τ.) και 
μϋχρι τη διακοπό τησ επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ και τη διαγραφό απ τη Δ.Ο.Τ. Οι δικηγϐροι που εύναι 
εγγεγραμμϋνοι ό θα εγγραφοϑν ςτουσ οικεύουσ δικηγορικοϑσ ςυλλϐγουσ και αςκοϑν ελεϑθερο επϊγγελμα, 
υπϊγονται ςτην αςφϊλιςη του ΕΥΚΑ ςϑμφωνα με τισ νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ του πρώην ΣΑΝ του 
ΕΣΑΑ, απϐ την ημερομηνύα ϋναρξησ ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ ςτη Δ.Ο.Τ. και μϋχρι τη διακοπό τησ 
επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ και τη διαγραφό απ τη Δ.Ο.Τ. 
 

ΙΙΙ. Επικουρικό Αςφϊλιςη 
 

Με το ϊρθρο 16 του Ν.4488/2017 (Α΄137) τροποποιόθηκε το ϊρθρο 42 του Ν.4052/2012 (Α΄41) και 
ρυθμύςτηκε ο τρϐποσ υπολογιςμοϑ του ποςοϑ τησ επικουρικόσ ςϑνταξησ για τουσ μϋχρι τισ 31/12/2013 
αςφαλιςμϋνουσ, οι οπούοι καταθϋτουν αύτηςη ςυνταξιοδϐτηςησ απϐ 01/01/2015 και εφεξόσ. Ειδικϐτερα, 
ρυθμύςτηκε ο τρϐποσ υπολογιςμοϑ του τμόματοσ τησ ςϑνταξησ που αντιςτοιχεύ ςτο χρϐνο αςφϊλιςησ που 
ϋχει πραγματοποιηθεύ ϋωσ και την 31η/12/2014,  εξαςφαλύζοντασ τη ςϑνδεςη μεταξϑ ειςφορών, παροχών 
και ειςοδόματοσ και ςυνακϐλουθα, τον καθοριςμϐ του ποςοϑ τησ επικουρικόσ ςϑνταξησ κατϊ δύκαιο τρϐπο, 
με βϊςη τισ αρχϋσ τησ ιςονομύασ και τησ ανταποδοτικϐτητασ. 
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Επιπλϋον, με την ανωτϋρω ρϑθμιςη ο υπολογιςμϐσ των ςυντϊξιμων αποδοχών, για αιτόςεισ 
ςυνταξιοδϐτηςησ που κατατύθενται απϐ 01.01.2015 και εφεξόσ γύνεται βϊςει του μϋςου μηνιαύου 
ειςοδόματοσ ό των αποδοχών απϐ το ϋτοσ 2002 ϋωσ και το ϋτοσ 2014.  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ - ΠΡΟΝΟΙΑΚΕ ΠΑΡΟΦΕ   
 

Ι. Εθνικϐσ Μηχανιςμϐσ υντονιςμοϑ, Παρακολοϑθηςησ και Αξιολϐγηςησ των Πολιτικών Κοινωνικόσ Ϊνταξησ 
και Κοινωνικόσ υνοχόσ (ΕΜ)  
 

Ο Εθνικϐσ Μηχανιςμϐσ υντονιςμοϑ, Παρακολοϑθηςησ και Αξιολϐγηςησ των Πολιτικών Κοινωνικόσ 
Ϊνταξησ και Κοινωνικόσ υνοχόσ (ΕΜ) αποτελεύ προϒπϐθεςη για την αναδιοργϊνωςη του ςυςτόματοσ 
Κοινωνικόσ Πολιτικόσ, καθώσ ϋχει ωσ αντικεύμενο τον ςχεδιαςμϐ, την ενημϋρωςη, το ςυντονιςμϐ, την 
παρακολοϑθηςη και την αξιολϐγηςη οριζϐντιων πολυτομεακών πολιτικών τουσ εμπλεκομϋνουσ φορεύσ ςτο 
πολιτικϐ πεδύο τησ κοινωνικόσ ϋνταξησ.   
 
O Ν.4445/19.12.2016 (ΥΕΚ 236 Α’/19.12.2016), τον ϐποιο δύνει νομικό βϊςη ςτο χϋδιο Δρϊςησ και 
διευκρινύζει τον ρϐλο των εμπλεκομϋνων θεςμών και φορϋων (Τπουργεύα, Περιφϋρειεσ, Δόμοι), προβλϋπει 
ϋνα ςϑςτημα εκθϋςεων και διαβουλεϑςεων ςε ϐλα τα επύπεδο,   καθώσ και τη δημιουργύα μητρώων 
(ωφελουμϋνων, φορϋων, Προγραμμϊτων).  
 
Με την ψόφιςη του Ν.4445 το Δεκϋμβριο του 2016 (ΥΕΚ 85Α/2016) αποκτϊ υπϐςταςη ο Εθνικϐσ 
Μηχανιςμϐσ Παρακολοϑθηςησ και Αξιολϐγηςησ των Πολιτικών Κοινωνικόσ Ϊνταξησ και Κοινωνικόσ 
υνοχόσ (EM), ο οπούοσ ϋχει ωσ ςκοπϐ, μεταξϑ ϊλλων, τη διαπύςτωςη των κοινωνικών αναγκών, το 
ςυντονιςμϐ τησ χϊραξησ πολιτικών κοινωνικόσ ϋνταξησ, την παρακολοϑθηςη και αξιολϐγηςη τησ 
εφαρμογόσ τουσ, την ενύςχυςη τησ πληροφϐρηςησ, τησ διαφϊνειασ, τησ αποδοτικϐτητασ και 
αποτελεςματικϐτητασ του ςυςτόματοσ κοινωνικόσ προςταςύασ. Ο Εθνικϐσ Μηχανιςμϐσ δρα ςυνεκτικϊ 
μεταξϑ του Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ και των λοιπών 
Τπουργεύων που αςκοϑν κοινωνικό πολιτικό, χωρύσ να μεταβϊλλει τισ αρμοδιϐτητϋσ τουσ ωσ προσ την 
υλοπούηςη, παρακολοϑθηςη και αξιολϐγηςη τησ πολιτικόσ αυτόσ. Δρα επύςησ ςε ςυνεργαςύα με τισ 
Περιφϋρειεσ και τουσ δόμουσ μϋςω των Κοινωνικών Τπηρεςιών και των Κϋντρων Κοινϐτητασ. Κατϊ 
ςυνϋπεια  λειτουργεύ ςτο πλαύςιο μιασ αμφύδρομησ διαδικαςύασ, μεταξϑ κεντρικόσ και περιφερειακόσ - 
τοπικόσ διούκηςησ, επιτρϋποντασ την παρακολοϑθηςη των πολιτικών ςε εθνικϐ, περιφερειακϐ και τοπικϐ 
επύπεδο, με την καθιϋρωςη ςυςτόματοσ δεικτών και τη δημιουργύα ενϐσ ενιαύου πληροφοριακοϑ 
ςυςτόματοσ, που  θα ςυνδϋεται με ϐλεσ τισ διαθϋςιμεσ βϊςεισ δεδομϋνων τησ Πολιτεύασ. Για πρώτη φορϊ 
αναπτϑςςεται ςτη χώρα μασ ϋνα ςϑςτημα που περιλαμβϊνει τρύα μητρώα: μητρώο ωφελουμϋνων, μητρώο 
κοινωνικών προγραμμϊτων και μητρώο ιδιωτικών και δημϐςιων φορϋων παροχόσ κοινωνικών υπηρεςιών.   
 
Η νϋα αρμϐδια Διεϑθυνςη Κοινωνικόσ Ϊνταξησ και Κοινωνικόσ υνοχόσ, υπεϑθυνη για ςυντονιςμϐ, την 
παρακολοϑθηςη, την αξιολϐγηςη των πολιτικών ϊρχιςε να ςτελεχώνεται απϐ τα τϋλη Υεβρουαρύου 2017.  
Κατϊ το ϋτοσ 2017, η Δ/νςη διοργϊνωςε ςυναντόςεισ με Περιφϋρειεσ, ςυναρμϐδια υπουργεύα   και 
εποπτευϐμενουσ  φορεύσ του Τπουργεύου Εργαςύασ ώςτε να ςυζητηθοϑν  ο ρϐλοσ και τα παραδοτϋα του 
καθενϐσ, καθώσ και να ςυζητηθοϑν τα υποδεύγματα εκθϋςεων προϐδου και αναφορών των εμπλεκομϋνων 
φορϋων. υμφωνόθηκε το χρονοδιϊγραμμα του ϋτουσ 2018.  υζητόθηκε το ςϑςτημα δεικτών και ξεκύνηςε 
η επικαιροπούηςη τησ Εθνικόσ τρατηγικόσ για την Κοινωνικό Ϊνταξη  (ΕΚΕ). Επιπλϋον ϋχει ξεκινόςει η 
λειτουργύα των τριών προαναφερϐμενων μητρώων.  
 
Η Επιτελικό Δομό Σομϋα Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ του Τπουργεύου Εργαςύασ ϋχει  δρομολογόςει τισ 
απαραύτητεσ ενϋργειεσ για την χρηματοδϐτηςη των προβλεπϐμενων δρϊςεων για την υλοπούηςη του ΕΜ 
απϐ τα Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικοϑ και Δια Βύου Μϊθηςησ» και 
«Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα».   
 

Κϋντρα Κοινϐτητασ 

 

Σα Κϋντρα Κοινϐτητασ αποτελοϑν μια νϋα δομό ςτο πλαύςιο των Οργανιςμών Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ α΄ 
βαθμοϑ, που θεςμοθετόθηκε με τον Ν. 4368/2016 (ΥΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινό Τπουργικό 
Απϐφαςη με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016, η οπούα ορύζει τισ ελϊχιςτεσ προδιαγραφϋσ 
λειτουργύασ τουσ (ΥΕΚ 854 Β’/30.03.2016).  Αποτελοϑν τον βαςικϐ «πυρόνα» διευρυμϋνων υπηρεςιών 
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τϑπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμϋνη ολιςτικό προςϋγγιςη, τα οπούα, υποςτηρύζουν και 
ςυμπληρώνουν  τισ Δ/νςεισ Κοινωνικών Τπηρεςιών του κϊθε ΟΣΑ.  
 
Κϑριοσ ςκοπϐσ τησ λειτουργύασ των Κϋντρων Κοινϐτητασ ςτο πλαύςιο του Εθνικοϑ Μηχανιςμοϑ εύναι η 
περαιτϋρω υποςτόριξη των Δόμων ςτην εφαρμογό κοινωνικών πολιτικών που απευθϑνονται ςτουσ 
τοπικοϑσ πληθυςμοϑσ και καταπολϋμηςησ του κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ.  Με τα Κϋντρα Κοινϐτητασ 
αναπτϑςςεται  ϋνα τοπικϐ ςημεύο αναφορϊσ για την υποδοχό, εξυπηρϋτηςη και διαςϑνδεςη των πολιτών με 
κοινωνικϊ προγρϊμματα και υπηρεςύεσ προνοιακοϑ χαρακτόρα. ε μερικοϑσ δόμουσ, τα Κϋντρα 
ενςωματώνουν Παραρτόματα για ειδικϋσ κατηγορύεσ του πληθυςμοϑ (π.χ. Κϋντρα Ρομϊ, Κϋντρα Ϊνταξησ 
Μεταναςτών).  
 
Η χρηματοδϐτηςό τουσ καλϑπτεται κυρύωσ απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Σαμεύο ςτο πλαύςιο του 
Θεματικοϑ τϐχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων  (ΠΕΠ) του ΕΠΑ 2014 -2020, 
χωρύσ να αποκλεύεται και η χρόςη πϐρων του Ευρωπαώκοϑ Σαμεύου Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (ΕΣΠΑ) για 
ενϋργειεσ διαμϐρφωςησ χώρων. τα Περιφερειακϊ Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα για την «Δρϊςη 9: Κϋντρα 
Κοινϐτητασ» εντϊχθηκαν 240 Δόμοι ςε ϐλη την Ελλϊδα.  
 
Σϋλοσ το 2017, ςυςτϊθηκαν 205 Κϋντρα Κοινϐτητασ (ΚΚ). Σο ποςοςτϐ ςτελϋχωςησ  των  ΚΚ  ποικύλει ανϊ 
περιφϋρεια. Υτϊνει  μεταξϑ 50% (Ιϐνιων Νηςιών) και 100%  (Δυτικό Μακεδονύα, Ϋπειρο), 72% ςτην Αττικό 
και 90% ςτην Κεντρικό Μακεδονύα.  145 ΚΚ απϐ τα 205 ϋχουν ολοκληρώςει την ςϑνταξη του κανονιςμοϑ 
του λειτουργύασ.  
 
Προκειμϋνου να ανταπεξϋλθουν τα ςτελϋχη των Κϋντρων Κοινϐτητασ ςτην ομαλό και επιτυχό εφαρμογό 
των καθηκϐντων τουσ, με ευθϑνη τησ Διεϑθυνςη Κοινωνικόσ Ϊνταξησ και Κοινωνικόσ υνοχόσ 
πιςτοποιόθηκαν απϐ το Εθνικϐ Κϋντρο Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (ΕΚΔΔΑ) ςχετικϊ 
επιμορφωτικϊ προγρϊμματα και πραγματοποιόθηκαν όδη τϋςςερισ (4) τετραόμερεσ επιμορφωτικϋσ 
δρϊςεισ (3 ςτην Αθόνα και 1 ςτη Θεςςαλονύκη).  Για το πρώτο εξϊμηνο του 2018 ϋχουν  προγραμματιςτεύ 
επιπλϋον 3  τετραόμερα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα ( Θεςςαλονύκη,  Κρότη, Λϊριςα). 
 
υγχρϐνωσ, για την ϊμεςη ολοκληρωμϋνη λειτουργύα των Κϋντρων Κοινϐτητασ και την επύλυςη 
ερωτημϊτων του προςωπικοϑ για τα ακριβό καθόκοντα, τον τρϐπο λειτουργύασ και τη ςχϋςη με τισ 
κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ των Δόμων, ϋχουν πραγματοποιηθεύ πϋντε εκπαιδευτικϋσ ημερύδεσ για το προςωπικϐ 
των Κϋντρων, ςτισ Περιφϋρειεσ Αν. Μακεδονύασ - Θρϊκησ, Ηπεύρου, Β. Αιγαύου, Κρότησ, Αττικόσ και  Δ. 
Ελλϊδασ. Σα ςεμινϊρια αυτϊ πραγματοποιοϑνται, ςε ςυνεργαςύα με την Επιτελικό Δομό, τισ  ΕΤΔ των 
Περιφερειών και την ΕΤΕΚΣ. 
 
Οι εγγραφϋσ ςτο μητρώο ωφελουμϋνων των ΚΚ εύναι ιδιαύτερα ςημαντικϋσ, καθώσ δημιουργοϑνται ϋτςι  για 
πρώτη φορϊ ςτην Ελλϊδα οι ςυνθόκεσ ώςτε το Τπουργεύο Εργαςύασ να διαθϋτει  λεπτομερό καταγραφό τησ 
κοινωνικόσ κατϊςταςησ και των αιτημϊτων των ωφελουμϋνων το 2018 .  

 

 

Περιφερειακϊ Παρατηρητόρια 

 

ε εξϋλιξη βρύςκεται η ςϑςταςη των Περιφερειακών Παρατηρητηρύων που θα διαχειρύζονται τα ςτοιχεύα 
απϐ τη λειτουργύα του Μηχανιςμοϑ ςε Περιφερειακϐ επύπεδο προσ αναμϐρφωςη των πολιτικών των 

Περιφερειακών τρατηγικών Καταπολϋμηςησ τησ Υτώχειασ και Κοινωνικόσ Ϊνταξησ (ΠΕΚΕ) και 
ςχεδιαςμϐ νϋων δρϊςεων. Ϊχουν όδη ςυςταθεύ 7 Περιφερειακϊ παρατηρητόρια, ενώ ϋχει προχωρόςει 
ςημαντικϊ η διαδικαςύα για τη ςϑςταςη και των υπολούπων. 
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ΙΙ. Δρϊςεισ για την προςταςύα των ατϐμων με αναπηρύα, των ηλικιωμϋνων και των χρονύωσ παςχϐντων 

 

Oι δρϊςεισ για την προςταςύα των ατϐμων με αναπηρύα, των ηλικιωμϋνων και των χρονύωσ παςχϐντων, οι 
οπούεσ αναφϋρονται ςτην Ετόςια Ϊκθεςη του 2016 ςυνεχύςτηκαν και το 2017. Επιπρϐςθετα, αναφϋρονται 
τα ακϐλουθα: 
 
Προςταςύα Ατϐμων με Αναπηρύα 
 
τισ 27-12-2017 εκδϐθηκε το  υπ’ αρ. 4590 ΥΕΚ (τ. Β΄), ςτο οπούο δημοςιεϑεται η υπ’ αρ. οικ.60136/1580 
ΚΤΑ, με την οπούα υλοποιεύται το πρϐγραμμα διερμηνεύασ εξ αποςτϊςεωσ Κωφών και Βαρηκϐων ατϐμων, 
μϋςω πολλαπλών τρϐπων επικοινωνύασ (Ελληνικό Νοηματικό Γλώςςα, χειλανϊγνωςη, μετατροπό ομιλύασ 
ςε γραπτϐ κεύμενο), με τη χρόςη νϋων τεχνολογιών υψηλόσ ποιϐτητασ. 
 
Προςταςύα Hλικιωμϋνων 
 
Κατϊ το ϋτοσ 2017 λειτοϑργηςαν ςτη χώρα μασ 263 Μονϊδεσ Υροντύδασ Ηλικιωμϋνων (Μ.Υ.Η.) ςτισ οπούεσ 
εξυπηρετοϑνται πϊνω απϐ 10.849 ϊτομα.  
Επύςησ, λειτοϑργηςαν 74 δομϋσ Κϋντρων Ημερόςιασ Υροντύδασ Ηλικιωμϋνων (ΚΗΥΗ) ςτισ οπούεσ 
εξυπηρετόθηκαν 1581 ϊτομα και, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 104 του Ν. 4483/2017 (Α’ 107), η 
διϊρκεια παροχόσ των υπηρεςιών των δομών αυτών, καθώσ και των ςυμβϊςεων εργαςύασ οριςμϋνου 
χρϐνου του απαςχολοϑμενου προςωπικοϑ, παρατεύνονται πϋραν τησ 31ησ Μαρτύου 2017 και ϋωσ την 
ϋνταξη των ςχετικών Πρϊξεων ό την υπογραφό των υμβϊςεων για τισ Πρϊξεισ αυτϋσ ό τη μετεξϋλιξη 
αυτών ςτο πλαύςιο των Περιφερειακών Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων τησ Προγραμματικόσ Περιϐδου 
2014-2020 του ΕΠΑ, κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 51 παρ. 4 περύπτωςη α’ του ν. 4707/2016 (Α’ 134) και, 
ςε κϊθε περύπτωςη, ϐχι πϋραν τησ 31ησ.7.2017.  
ϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 153 του Ν. 4483/2017 (Α’ 107), η διϊρκεια του προγρϊμματοσ 
«Βοόθεια ςτο πύτι», καθώσ και οι ςυμβϊςεισ εργαςύασ οριςμϋνου χρϐνου των απαςχολοϑμενων για την 
παροχό των ςχετικών υπηρεςιών, παρατϊθηκαν απϐ τη προβλεπϐμενη λόξη τουσ μϋχρι 31.12.2019. Σο 
πρϐγραμμα χρηματοδοτεύται απϐ εθνικοϑσ πϐρουσ και υλοποιεύται απϐ τουσ δόμουσ, νομικϊ τουσ πρϐςωπα 
ό ϊλλα νομικϊ πρϐςωπα τησ αυτοδιούκηςησ ςτο πλαύςιο ςϑμβαςησ με την ΕΕΣΑΑ.  

 

Πολιτικϋσ και Προγρϊμματα Αποώδρυματοπούηςησ 

 

Σο Τπουργεύο μασ ςτα πλαύςια των πολιτικών αποώδρυματοπούηςησ εξϋδωςε την υπ’αρ. 60135/1579 (ΥΕΚ  
4590, τΒ,  27-12-2017) ΚΤΑ, «Πρϐγραμμα Αποώδρυματοπούηςησ  ΑμεΑ», ϊρθρο 1, ςϑμφωνα με την οπούα  
ϊτομα με αναπηρύα που φιλοξενοϑνται ςτο παρϊρτημα ΑμεΑ Λεχαινών του Κϋντρου Κοινωνικόσ Πρϐνοιασ 
Δυτικόσ Ελλϊδασ και ςτα παραρτόματα ΑμεΑ του Κϋντρου Κοινωνικόσ Πρϐνοιασ Αττικόσ, προβλϋπεται να 
μεταςτεγαςτοϑν ςε αςφαλό και υποςτηρικτικό δομό ό ςε δομό οικογενειακοϑ τϑπου ό θα επιςτρϋψουν  
ςτην οικογϋνεια με ταυτϐχρονη  υποςτόριξό τουσ απϐ το πρϐγραμμα αποώδρυματοπούηςησ. 
Επύςησ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 2, η αποώδρυματοπούηςη και η πρϐληψό τησ περιλαμβϊνει την ανϊπτυξη 
δομών φιλοξενύασ των ατϐμων με αναπηρύα, την ανϊπτυξη πιλοτικοϑ προγρϊμματοσ επαγγελματικόσ 
αναδοχόσ, την ανϊπτυξη μονϊδασ βραχεύασ υποδομόσ ατϐμων με αναπηρύα, τη δημιουργύα κινητόσ μονϊδασ 
παροχόσ υποςτηρικτικών υπηρεςιών ςε οικογϋνειεσ με ϊτομα με αναπηρύα εύτε βιολογικϋσ, εύτε θετϋσ, εύτε 
ανϊδοχεσ, την ανϊπτυξη κϋντρων δημιουργικόσ απαςχϐληςησ και τη δημιουργύα κϋντρων ημϋρασ για ΑμεΑ. 
 
ΙΙΙ. Δρϊςεισ για την Προςταςύα του Παιδιοϑ  
 
Oι δρϊςεισ για την προςταςύα των παιδιών, των εφόβων, τησ οικογϋνειασ, οι οπούεσ αναφϋρονται ςτην 
Ετόςια Ϊκθεςη του ϋτουσ 2016, ςυνεχύςτηκαν και το 2017. Επιπρϐςθετα, για το ϋτοσ 2017, αναφϋρονται τα 
ακϐλουθα: 
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Δρϊςεισ ςτον Σομϋα τησ Παιδικόσ Προςταςύασ: 
 
Για την  πρϐληψη των κινδϑνων που αντιμετωπύζουν τα παιδιϊ λειτουργοϑν : 
 
α) Η Εθνικό Γραμμό Παιδικόσ Προςταςύασ «1107», ϐπου το Εθνικϐ Κϋντρο Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ 
(Ε.Κ.Κ.Α.) ϋθεςε ςε πλόρη 24ωρη & επταόμερη λειτουργύα απϐ τον Υεβρουϊριο 2012 και παρϋχει επεύγουςα 
ςυμβουλευτικό, ψυχολογικό και κοινωνικό ςτόριξη ςτα παιδιϊ και ςτουσ εφόβουσ που βρύςκονται ςε 
κύνδυνο ό βιώνουν καταςτϊςεισ κρύςησ και ϊμεςη ενημϋρωςη για θϋματα που τουσ απαςχολοϑν ό τουσ 
ενδιαφϋρουν.  Επιπλϋον, απευθϑνεται ςτουσ φορεύσ (ςχολεύα, υγειονομικϋσ μονϊδεσ, ιδρϑματα, κ.ϊ.) και 
ςτουσ επαγγελματύεσ που αςχολοϑνται με παιδιϊ και ϋφηβουσ (εκπαιδευτικοϑσ, παιδύατρουσ, 
υγειονομικοϑσ, κοινωνικοϑσ επιςτόμονεσ, κ.α.).  
ήταν  απαιτεύται, επύςησ κινητοποιεύ τουσ κατϊλληλουσ μηχανιςμοϑσ επεύγουςασ κοινωνικόσ παρϋμβαςησ 
και προςταςύασ των ανηλύκων  ό φροντύζει τη διαςϑνδεςό τουσ με τισ κατϊλληλεσ Τπηρεςύεσ Παιδικόσ 
Προςταςύασ (Ομϊδεσ Προςταςύασ Ανηλύκων των οικεύων Δόμων, Κϋντρα Προςταςύασ του Παιδιοϑ, 
Εξειδικευμϋνα υμβουλευτικϊ Κϋντρα, Ειςαγγελικϋσ Αρχϋσ, Τπηρεςύεσ Επιμελητών Ανηλύκων. Εταιρεύεσ 
Προςταςύασ Ανηλύκων, κ.ϊ.).   Η Εθνικό Γραμμό Παιδικόσ Προςταςύασ «1107» αποτελεύ ςημεύο αναφορϊσ 
και καταγραφόσ των ςυμβϊντων των παιδιών ςε κύνδυνο, ςτο πλαύςιο τησ τόρηςησ του Εθνικοϑ Μητρώου 
Παιδικόσ Προςταςύασ, καθώσ και παρακολοϑθηςησ τησ εξϋλιξησ των ανηλύκων που τοποθετοϑνται ςε 
προγρϊμματα Παιδικόσ Προςταςύασ.   
Οι πολύτεσ και οι επαγγελματύεσ επύςησ μποροϑν να κϊνουν χρόςη και τησ ηλεκτρονικόσ διεϑθυνςησ 
childline1107@ekka.org.gr για θϋματα παιδικόσ προςταςύασ. 

υγκεκριμϋνα, η γραμμό χρειϊςτηκε να αποςτεύλει ςχετικό ενημϋρωςη ςτην αρμϐδια Ειςαγγελύα και 
να αιτηθεύ την ϋκδοςη ειςαγγελικόσ εντολόσ για διερεϑνηςη ςυνθηκών διαβύωςησ για 24 καταγγελύεσ  
ϑπαρξησ παιδιών ςε κύνδυνο ( κακοπούηςη-παραμϋληςη).  
ε κϊθε περύπτωςη πριν την διαβύβαςη τησ αποςτολόσ ςτην Ειςαγγελύα, προηγοϑνταν επικοινωνύα, 
ςυνεργαςύα και ενημϋρωςη τησ οικύασ Κοινωνικόσ υπηρεςύασ ό τησ Ομϊδασ Προςταςύασ Ανηλύκων (ϐπου 
υφύςταται) και επύςησ, ϐπου απαιτόθηκε, ςυμβουλευτικό καθοδόγηςη ςε ςυναδϋλφουσ για το χειριςμϐ των 
περιπτώςεων. 
Ειδικϐτερα, ςε ϐ,τι αφορϊ ςε αριθμητικϊ δεδομϋνα, ςημειώνουμε ϐτι κατϊ το ϋτοσ 2017, 
πραγματοποιόθηκαν 450  παρεμβϊςεισ ςυμβουλευτικόσ ςτόριξησ ( κατ΄ εκτύμηςη), ενώ και ςε ϐ,τι αφορϊ 
ςτην Γραμμό Παιδικόσ Προςταςύασ, ςτον εν λϐγω αριθμϐ δεν ϋχουν καταγραφεύ οι λανθαςμϋνεσ, ό ϊςκοπεσ 
ό ςχετιζϐμενεσ με κακϐβουλεσ ενϋργειεσ. 
 
β) Σο Ε.Κ.Κ.Α. ςυντονύζει το Εθνικϐ Δύκτυο Παιδικόσ Προςταςύασ, αποτελοϑμενο απϐ τισ Ομϊδεσ 
Προςταςύασ Ανηλύκων (Ο.Π.Α.) ςε κϊθε Δόμο τησ επικρϊτειασ.  
Οι Ο.Π.Α. διαχειρύζονται κϊθε θϋμα που αφορϊ την προςταςύα και την φροντύδα των ανηλύκων και 
ςυνεργϊζονται ςτενϊ με την Εθνικό Γραμμό Παιδικόσ Προςταςύασ «1107». το δύκτυο ςόμερα μετϋχουν 407 
επαγγελματύεσ ςε  ςυνεργαςύα  236 Δόμων.  
 
 
Κρατικϐ Καταςκηνωτικϐ Πρϐγραμμα  

υνεχύςτηκε και για το ϋτοσ 2017 το κρατικϐ καταςκηνωτικϐ πρϐγραμμα για την ςτόριξη ευπαθών ομϊδων 
(παιδιών χαμηλών οικογενειακών ειςοδημϊτων,  παιδιών που φιλοξενοϑνται  ςε  ιδρϑματα,  ατϐμων με 
αναπηρύεσ, Ηλικιωμϋνων χαμηλών ειςοδημϊτων) ςτο οπούο φιλοξενόθηκαν 10.755 ϊτομα, εκ των οπούων 
6.275 παιδιϊ, 2.860 ϊτομα με αναπηρύεσ, 1.620 ϊτομα ηλικιωμϋνα. 

 

IV. Ωλλεσ δρϊςεισ προςταςύασ ατϐμων και οικογενειών που διαβιοϑν ςε ςυνθόκεσ ακραύασ φτώχειασ 
 
Α. Η λειτουργύα Κοινωνικών Παντοπωλεύων και Υαρμακεύων, Δημοτικών Λαχανϐκηπων, Σραπεζών Φρϐνου 
και Γραφεύων Διαμεςολϊβηςησ ςτο πλαύςιο των Δομών Ωμεςησ Αντιμετώπιςησ τησ Υτώχειασ απϐ πϐρουσ 
του εθνικοϑ ςκϋλουσ του ΠΔΕ (με παρϊταςη ϋωσ και 28-02-2017 ςϑμφωνα με το ϊρθρο 55 του 
Ν.4449/2016 (ΥΕΚ 7 Α΄)  ).  τη ςυνϋχεια, η χρηματοδϐτηςη ανϊλογων δομών εντϊςςεται ςτη νϋα 
προγραμματικό περύοδο του ΕΠΑ. 

mailto:childline1107@ekka.org.gr
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Β. υνεχύζεται η υλοπούηςη του προγρϊμματοσ διανομόσ τροφύμων και ϊλλων ειδών πρώτησ ανϊγκησ ςτο 
πλαύςιο του Ευρωπαώκοϑ Σαμεύου Βοόθειασ προσ τουσ Απϐρουσ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην 
εκτελεςτικό Απϐφαςη (ΕΕ)C(2014)9803 final τησ 15ησ Δεκεμβρύου 2014 με την οπούα εγκρύθηκε το ςχετικϐ 
Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα καθώσ και τισ υπ’ αρ. 23761/1507/2015 (ΥΕΚ 1064 τ.Β΄) και 17108/875 (1474 
Β΄)  και την τροποπούηςη αυτόσ με την υπ’αρ. 61620/848 (ΥΕΚ 4750 Β΄). 
 
Γ. Με το ϊρθρο 33 του Ν.4368/2016 (ΥΕΚ 21 τ.Α΄) και την  υπ΄ αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/2016 Κ.Τ.Α. (ΥΕΚ 
908 τ.Β΄), προβλϋφθηκε η δωρεϊν πρϐςβαςη των αναςφαλύςτων πολιτών για ιατρικό περύθαλψη ςτο Ε..Τ., 
καθώσ και η πρϐςβαςό τουσ  ςε φαρμακευτικό περύθαλψη με τουσ ϐρουσ που ιςχϑουν για τουσ 
αςφαλιςμϋνουσ πολύτεσ. Επιπλϋον, προβλϋπεται η δυνατϐτητα απαλλαγόσ απϐ την επιβολό ςυμμετοχόσ ςτη 
φαρμακευτικό δαπϊνη για οικονομικϊ αδϑναμουσ και ϊλλεσ ευϊλωτεσ κατηγορύεσ πολιτών. 
 
V. Δρϊςεισ για την προςταςύα αςτϋγων 

 
Α. το πλαύςιο των δρϊςεων ςτϋγαςησ, ςύτιςησ και κοινωνικόσ φροντύδασ αςτϋγων του ϊρθρου 29 του 
Ν.4052/2012 και κατ΄ εφαρμογό του ϊρθρου 1 παρ.Α.2 του Ν. 4254/2014 (ΥΕΚ 85 τ. Α΄), ςυνεχύςτηκε η 
υλοπούηςη του προγρϊμματοσ «τϋγαςη και Επανϋνταξη». τϐχοι του προγρϊμματοσ «τϋγαςη και 
Επανϋνταξη» εύναι: 

α. Η ϊμεςη μετϊβαςη αςτϋγων πολιτών ςε αυτϐνομεσ μορφϋσ διαβύωςησ μϋςω τησ παροχόσ 
υπηρεςιών ςτϋγαςησ και κοινωνικόσ φροντύδασ.  

β. Η επανϋνταξη ςτον κοινωνικϐ ιςτϐ μϋςω τησ προώθηςησ ςτην απαςχϐληςη. 
Η υλοπούηςη του προγρϊμματοσ θα ςυνεχιςτεύ ϋωσ και την 28/2/2019, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 64 του 

Ν.4520/2018 (ΥΕΚ 30 τ.Α΄). 
 

Β. Εκδϐθηκε η υπ’ αριθμ. 60134/786 ΚΤΑ βϊςει του ν.4506/2017 (ΥΕΚ 191 τ.Α’), με την οπούα 
καθορύζονται οι ϐροι και προϒποθϋςεισ για την υλοπούηςη του Προγρϊμματοσ «τϋγη και Εργαςύα για τουσ 
Ωςτεγουσ». Σο πρϐγραμμα θα υλοποιηθεύ εντϐσ του 2018 και ςτοχεϑει ςτην μετϊβαςη πολιτών που ζουν 
ςτο δρϐμο, ςε δομϋσ αςτϋγων ό ςε ακατϊλληλα καταλϑματα ςε αυτϐνομεσ μορφϋσ διαβύωςησ, ςτην 
ψυχοκοινωνικό υποςτόριξό και ενδυνϊμωςό τουσ και ςτην προώθηςη ςτην απαςχϐληςη.  Σο πρϐγραμμα 
θα υλοποιηθεύ ςε Δόμουσ με πληθυςμϐ ϊνω των 100.000 κατούκων.  

 

Γ. Η λειτουργύα Ανοικτών Κϋντρων Ημϋρασ και Τπνωτηρύων Αςτϋγων ςτο πλαύςιο του ϋργου Κοινωνικϋσ 
Δομϋσ Ωμεςησ Αντιμετώπιςησ τησ Υτώχειασ απϐ πϐρουσ του εθνικοϑ ςκϋλουσ του ΠΔΕ που ολοκληρώθηκε 
ςτισ 28-02-2017 με την τελευταύα παρϊταςη που ϋλαβε το ϋργο με το ϊρθρο 55 του Ν.4449/2016 - ΥΕΚ 7 
τ.Α΄. τη ςυνϋχεια, η χρηματοδϐτηςη ανϊλογων δομών εντϊςςεται ςτη νϋα προγραμματικό περύοδο του 
ΕΠΑ. 

 
 
VI. Ρυθμύςεισ κοινωνικόσ ςτεγαςτικόσ πολιτικόσ 

 
 Νϋα ενιαύα τιμό μονϊδοσ εργατικών κατοικιών οικιςμών τ.ΟΕΚ ανϊ την επικρϊτεια 

ε ςυνϋχεια τησ εκδοθεύςασ με αρ. πρωτ. 3153/195/14.2.2017 Απϐφαςησ Τπουργοϑ & Αναπληρώτριασ 
Τπουργοϑ Εργαςύασ Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ & Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ24 περύ «καθοριςμοϑ ϐρων, 
προϒποθϋςεων, διαδικαςύασ και μεθϐδου υπολογιςμοϑ τησ χρεοϑμενησ αξύασ των παραχωροϑμενων και 
των προσ παραχώρηςη κατοικιών ςε οικιςμοϑσ του τ. Ο.Ε.Κ. (νυν Ο.Α.Ε.Δ.) ςε ϐλη την Επικρϊτεια, για τισ 
οπούεσ δεν ϋχει εκδοθεύ τύτλοσ οριςτικόσ παραχώρηςησ» και ϋπειτα απϐ την με αρ. 536/16/28.02.2017 
απϐφαςη Δ.. ΟΑΕΔ με την οπούα επιβεβαιώθηκε η εφαρμογό τησ ωσ ϊνω Τπουργικόσ Απϐφαςησ, 
καθορύςτηκε η Νϋα ενιαύα Φρεοϑμενη Σιμό Μονϊδοσ κατοικιών ανεγερθειςών ςε οικιςμοϑσ τ.ΟΕΚ ανϊ την 
επικρϊτεια ςε 304,41 Ευρώ/τ.μ. κατϊ μϋγιςτο. τισ περιπτώςεισ δηλ. που απϐ το Δ.. ΟΕΚ (νυν ΟΑΕΔ, ωσ 
καθολικϐσ διϊδοχοσ καταργηθϋντοσ ΟΕΚ βϊςει Ν.4144/2013) ϋχει εγκριθεύ χρεοϑμενη τιμό μονϊδοσ 

                                                 
24 ΥΕΚ 474/Β/17.02.2017 
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κατοικιών ςε οικιςμϐ τ.ΟΕΚ χαμηλϐτερη απϐ τα 304,41 € ανϊ τ.μ. χρεοϑμενησ επιφϊνειασ, ιςχϑει αυτό η 
χαμηλϐτερη τιμό. 

 
 Ρϑθμιςη ληξιπρϐθεςμων και μη ληξιπρϐθεςμων οφειλών δικαιοϑχων εργατικόσ κατοικύασ ςτουσ 

οικιςμοϑσ του τ. ΟΕΚ και επιμόκυνςη τησ διϊρκειασ αποπληρωμόσ των ωσ ϊνω οφειλών 

Με την υπ΄αριθμ. 13097/661/25-4-2017 Απϐφαςη Τπουργοϑ και Αναπληρώτριασ Τπουργοϑ Εργαςύασ, 
Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ25 ρυθμύζονται οι ληξιπρϐθεςμεσ και μη οφειλϋσ 
δικαιοϑχων εργατικών κατοικιών που ϋχουν καταςκευαςτεύ ςε οικιςμοϑσ του τ. ΟΕΚ και καθορύζεται η 
διϊρκεια αποπληρωμόσ τουσ. 
Ο ΟΑΕΔ δια των υπηρεςιών του, τϐςο ςε κεντρικϐ επύπεδο ϐςο και ςε περιφερειακϐ, ανϋλαβε την 
υλοπούηςη εφαρμογόσ τησ ωσ ϊνω Τ.Α. αναπτϑςςοντασ ςχετικό ηλεκτρονικό πλατφϐρμα υποςτόριξησ και 
παρακολοϑθηςησ των ρυθμύςεων26. 

Οι δικαιοϑχοι των οικιςμών τ.ΟΕΚ ανϊ την επικρϊτεια ϋχουν τη δυνατϐτητα να αιτηθοϑν την υπαγωγό τουσ 
ςτισ ευνοώκϋσ ρυθμύςεισ τησ Τ.Α. Τπαγϐμενοι ςτισ προβλεπϐμενεσ ρυθμύςεισ επιτυγχϊνουν μεταξϑ ϊλλων: 

 Μοναδιαύα τιμό χρεοϑμενησ αξύασ κατοικιών ύςη με 304,41 € ανϊ τ.μ. κατϊ μϋγιςτο, 

 Επιμόκυνςη αποπληρωμόσ τησ οφειλόσ ςτισ 360 μηνιαύεσ δϐςεισ, εφϐςον με το οριςτικϐ παραχωρητόριο 
εύχε καθοριςτεύ ςτο δικαιοϑχο μικρϐτερο διϊςτημα (ύςο με τουλϊχιςτον 240 μηνιαύεσ δϐςεισ). Ο αριθμϐσ των 
μηνιαύων δϐςεων αποπληρωμόσ των οφειλών των δικαιοϑχων οικιςτών ςτουσ οπούουσ εκκρεμεύ η ϋκδοςη του 
οριςτικοϑ παραχωρητηρύου ορύζεται ςε 360. τουσ δικαιοϑχουσ που ϋχουν οριςτικϐ παραχωρητόριο, ϋχει 
λόξει η αρχικϊ προβλεπϐμενη περύοδοσ αποπληρωμόσ των οφειλών κι εξακολουθοϑν να ϋχουν ληξιπρϐθεςμεσ 
οφειλϋσ, δύδεται πρϐςθετοσ χρϐνοσ αποπληρωμόσ 10 ετών. 

 Εκπτώςεισ λϐγω κοινωνικοϑ κριτηρύου για τισ ευπαθεύσ ομϊδεσ ςε ϐλεσ τισ κατηγορύεσ δικαιοϑχων (20% 
για τισ περιπτώςεισ υνταξιοϑχου, Φόρου με προςτατευϐμενο μϋλοσ-παιδύ, Μονογενεώκών οικογενειών, 
Οικογενειών με μϋλοσ ΑμΕΑ, Οικογενειών με 3-4 προςτατευϐμενα μϋλη-παιδιϊ (ϋωσ το 21ο ϋτοσ ό το  25ο ϋτοσ 
εφϐςον ςπουδϊζουν) ό 50% για τουσ πολϑτεκνουσ με 5 παιδιϊ και ϊνω – προςτατευϐμενα μϋλη). Οι 
παραπϊνω απομειώςεισ δεν εφαρμϐζονται αθροιςτικϊ). 

 Μεύωςη τϐκων υπερημερύασ 50% ςτισ κατηγορύεσ (μη ενόμερων) δικαιοϑχων με οριςτικϐ παραχωρητόριο 

 Οι δικαιοϑχοι ϋχουν τη δυνατϐτητα με αύτηςη τουσ να ζητόςουν αναςτολό πληρωμόσ τμηματικϊ για 6 μόνεσ 
και ϋωσ 36 μόνεσ, επικαλοϑμενοι ςοβαρϐ λϐγο (ανεργύα, αςθϋνεια, απώλεια μϋλουσ τησ οικογϋνειασ, φυςικό 
καταςτροφό κ.ϊ.). Περιςςϐτεροσ χρϐνοσ αναςτολόσ πληρωμών ό ϊλλων ϐρων αποπληρωμόσ δϑναται να δοθεύ 
ϋπειτα απϐ αύτηςη του δικαιοϑχου μϐνο με ςχετικό απϐφαςη Δ.. ΟΑΕΔ. 

 Οι υπαγϐμενοι ςτισ ρυθμύςεισ δικαιοϑνται εκπτώςεισ ταχϑτερησ αποπληρωμόσ τησ νϋασ οφειλόσ. 
 
Προϒπϐθεςη υπαγωγόσ  του δικαιοϑχου ςτισ ρυθμύςεισ αποτελεύ η ιδιοκατούκηςη ςτην παραχωρηθεύςα 
κατοικύα κατϊ το χρϐνο υποβολόσ τησ αύτηςησ. Η ιδιοκατούκηςη διαπιςτώνεται κατϐπιν ςχετικών ελϋγχων τησ 
Τπηρεςύασ. Ο δικαιοϑχοσ δεςμεϑεται να διατηρόςει το καθεςτώσ ιδιοκατούκηςησ μϋχρι και πϋντε ϋτη απϐ την 
ϋκδοςη τησ εγκριτικόσ απϐφαςησ εϊν ϋχει οριςτικϐ παραχωρητόριο (με ληξιπρϐθεςμεσ και μη οφειλϋσ) και για 
10 ϋτη απϐ την ϋκδοςη του οριςτικοϑ παραχωρητηρύου εϊν πρϐκειται για δικαιοϑχο με προςωρινϐ 
παραχωρητόριο. τισ ρυθμύςεισ μποροϑν να ενταχθοϑν και οικιςτϋσ που νοικιϊζουν την κατοικύα τουσ, εφϐςον 
τουσ ϋχει παραςχεθεύ απϐ το Διοικητικϐ υμβοϑλιο του τ.ΟΕΚ ό του ΟΑΕΔ νϐμιμη ϊδεια εκμύςθωςησ. Οι 
δικαιοϑχοι με οριςτικϐ παραχωρητόριο που εντϊςςονται ςτισ ευνοώκϋσ ρυθμύςεισ, δεν δϑνανται να 
προχωρόςουν ςε πώληςη ό εκμύςθωςη τησ κατοικύασ τουσ για διϊςτημα πϋντε ετών απϐ την ϋνταξό τουσ  
(ϋκδοςη εγκριτικόσ απϐφαςησ), ενώ οι δικαιοϑχοι με προςωρινϊ παραχωρητόρια για διϊςτημα 10 ετών απϐ την 
ϋκδοςη του οριςτικοϑ παραχωρητηρύου. Για τα προαναφερθϋντα χρονικϊ διαςτόματα δϋςμευςησ εξακολουθεύ 
να υφύςταται η εγγεγραμμϋνη υπϋρ του ΟΑΕΔ υποθόκη ςτο ακύνητο. Η δϋςμευςη αύρεται κατϐπιν αύτηςησ του 
δικαιοϑχου εφϐςον αυτϐσ καταβϊλει το ποςϐ το οπούο ωφελόθηκε μϋςω τησ ρϑθμιςησ (απϐ την διαφορϊ τιμόσ 
μονϊδοσ, τισ εκπτώςεισ λϐγω κοινωνικοϑ κριτηρύου, τισ εκπτώςεισ ταχϑτερησ αποπληρωμόσ). Η ωσ ϊνω ρϑθμιςη 
αφορϊ ςε περύπου 36.000 δικαιοϑχουσ οικιςτϋσ.  

                                                 
25 ΥΕΚ 1403/Β/25.04.2017 & ΥΕΚ 1892Β/31.05.2017 & ΑΔΑ: 6ΤΝΗ465Θ1Ψ-1Δ 
26 χετ. οι αρ. 2092/50/18.07.2017 και 2729/64/10.10.2017 αποφϊςεισ του Δ.. ΟΑΕΔ 
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 Ρυθμύςεισ αποπληρωμόσ οφειλών δανειοληπτών για δϊνεια που χορηγόθηκαν απϐ ύδια κεφϊλαια 
του καταργηθϋντοσ ΟΕΚ 

Με την υπ΄αριθμ. 52246/3173/26-01-2018 απϐφαςη Τπουργοϑ Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και 
Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ27 ρυθμύζεται η αποπληρωμό οφειλών δανειοληπτών για δϊνεια που τουσ 
χορηγόθηκαν απϐ ύδια κεφϊλαια του καταργηθϋντοσ ΟΕΚ (πρϐκειται για δϊνεια Επιςκευών – 
Αποπερϊτωςησ - Επϋκταςησ - Ανϋγερςησ - Αγορϊσ - ειςμοπαθών -  Πυρϐπληκτων απϐ το 1972 και μετϊ - 
Μικτϊ δϊνεια και Προγρϊμματα αγορϊσ κατοικιών και διαμεριςμϊτων (ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ)). 

Ο ΟΑΕΔ δια των υπηρεςιών του, τϐςο ςε κεντρικϐ επύπεδο ϐςο και ςε περιφερειακϐ, δρομολογεύ την 
υλοπούηςη εφαρμογόσ τησ ωσ ϊνω Τ.Α. αναπτϑςςοντασ ςχετικό ηλεκτρονικό πλατφϐρμα υποςτόριξησ και 
παρακολοϑθηςησ των ρυθμύςεων. 

Οι δικαιοϑχοι δανειολόπτεσ ανϊ την επικρϊτεια θα ϋχουν τη δυνατϐτητα να αιτηθοϑν την υπαγωγό τουσ 
ςτισ ευνοώκϋσ ρυθμύςεισ τησ Τ.Α. εντϐσ προθεςμύασ 8 μηνών απϐ την ανϊρτηςη τησ ηλεκτρονικόσ 
πλατφϐρμασ ςτον ιςτϐτοπο του ΟΑΕΔ. Τπαγϐμενοι ςτισ προβλεπϐμενεσ ρυθμύςεισ επιτυγχϊνουν μεταξϑ 
ϊλλων: 

 Επιμόκυνςη χρϐνου αποπληρωμόσ κατϊ 10 ϋτη 

 Διαγραφό οφειλών μϋχρι 6.000€ 

 Μεύωςη κατϊ 15% του αρχικοϑ ποςοϑ δανεύου 

 Διαγραφό κϊθε εύδουσ τϐκου (διαγρϊφονται τϐκοι κεφαλαύου-υπερημερύασ- κεφαλαιοποιημϋνοι. Σϐκοι που 
ϋχουν καταβληθεύ ςυμψηφύζονται ςτο νϋο Ποςϐ Δανεύου. Η προσ εξϐφληςη νϋα οφειλό (υπϐλοιπο δανεύου) 
παραμϋνει ϊτοκη και δεν υπϐκειται ςε τϐκουσ υπερημερύασ, ϋωσ την πλόρη εξϐφληςη τησ). 

 Για τουσ δανειολόπτεσ που κατϊ την ημερομηνύα υποβολόσ τησ αύτηςησ ϋνταξησ ϋχουν καταβϊλει ποςϐ που 
αντιςτοιχεύ ό υπερβαύνει το 60% του Σελικοϑ Ποςοϑ Δανεύου τουσ, το χορηγηθϋν δϊνειο θεωρεύται εξοφληθϋν 
και καμύα απαύτηςη δεν υφύςταται ϋναντι αυτών. 

 Εκπτώςεισ λϐγω κοινωνικοϑ κριτηρύου για τισ ευπαθεύσ ομϊδεσ ςε ϐλεσ τισ κατηγορύεσ δικαιοϑχων (Επιπλϋον 
ϋκπτωςη 10%, μετϊ τη γενικό μεύωςη κατϊ 15%, του αρχικοϑ δανεύου δικαιοϑνται: α. υνταξιοϑχοι, β. 
Περιπτώςεισ χηρεύασ με προςτατευϐμενο μϋλοσ, γ. Μονογονεώκϋσ οικογϋνειεσ, δ. Οικογϋνειεσ με μϋλοσ ΑμΕΑ ό 
αναπηρύα μεγαλϑτερη του 67%, ε. οικογϋνειεσ με 3 παιδιϊ, ςτ. ςειςμϐπληκτοι – πυρϐπληκτοι. Οι παραπϊνω 
απομειώςεισ δεν εφαρμϐζονται αθροιςτικϊ. Επιπλϋον ϋκπτωςη 20% δικαιοϑνται οι πολϑτεκνοι δανειολόπτεσ 
μετϊ τη γενικό μεύωςη κατϊ 15% του αρχικοϑ δανεύου). 

 Οι ϊνεργοι δικαιοϑχοι ϋχουν τη δυνατϐτητα με αύτηςη τουσ να ζητόςουν αναςτολό πληρωμόσ τμηματικϊ για 
6 μόνεσ και ϋωσ 36 μόνεσ. Δανειολόπτησ που αποδεδειγμϋνα αδυνατεύ να καταβϊλλει τισ μηνιαύεσ δϐςεισ του 
δανεύου του δϑναται με αιτιολογημϋνη αύτηςό του προσ το Δ.. του ΟΑΕΔ, να ζητόςει την εξαύρεςη τησ 
καταβολόσ για ςυγκεκριμϋνο χρονικϐ διϊςτημα, την μεύωςη τησ δϐςησ και την αϑξηςη του χρϐνου 
αποπληρωμόσ. 

 Δανειολόπτησ δϑναται με αιτιολογημϋνη αύτηςό του προσ τον ΟΑΕΔ, προςκομύζοντασ τα απαραύτητα 
δικαιολογητικϊ, να ενταχθεύ ςε ρυθμύςεισ καταβολόσ ελϊχιςτησ μηνιαύασ δϐςησ (το 10% του ετόςιου 
οικογενειακοϑ ειςοδόματοσ ςε 12 ιςϐποςεσ μηνιαύεσ δϐςεισ), αναλϐγωσ του ςυνολικοϑ χρϋουσ και του 
οικογενειακοϑ ειςοδόματοσ. 

 Μοναδικό προϒπϐθεςη ϋνταξησ ςτισ ρυθμύςεισ τησ παροϑςασ αποτελεύ η ιδιοκατούκηςη και η χρόςη τησ 
κατοικύασ απϐ τον δανειολόπτη (γονεύσ- τϋκνα - ςυγγενεύσ α και β βαθμοϑ), για την υπολειπϐμενη διϊρκεια του 
δανεύου. 

Η ωσ ϊνω ρϑθμιςη αφορϊ ςε 81.715 δικαιοϑχουσ οικιςτϋσ. 

 

VII. Καταςκηνωτικϐ Πρϐγραμμα - Κοινωνικϐσ Σουριςμϐσ 
 
Μετϊ την ενςωμϊτωςη του Οργανιςμοϑ Εργατικόσ Εςτύασ (ΟΕΕ) ςτον ΟΑΕΔ και την ανϊληψη των 
αρμοδιοτότων του, υλοποιοϑνται απϐ τον ΟΑΕΔ (Δ/νςη Αςφϊλιςησ) τα αντύςτοιχα προγρϊμματα: 

                                                 
27
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Καταςκηνωτικϐ Πρϐγραμμα  
κοπϐσ του Προγρϊμματοσ Διαμονόσ Παιδιών ςε Παιδικϋσ Καταςκηνώςεισ εύναι η ψυχαγωγύα των τϋκνων 
χαμηλϐμιςθων εργαζομϋνων και ανϋργων. Αντικεύμενο του προγρϊμματοσ εύναι η επιδϐτηςη των 
δικαιοϑχων για τη διαμονό των παιδιών τουσ ςε παιδικϋσ καταςκηνώςεισ με τη χορόγηςη Επιταγόσ 
Διαμονόσ ςε Παιδικϋσ Καταςκηνώςεισ (απϐ το 2014). 
 
Κοινωνικϐσ Σουριςμϐσ 
κοπϐσ του Προγρϊμματοσ Κοινωνικοϑ Σουριςμοϑ εύναι η πνευματικό, πολιτιςτικό και κοινωνικό ανϊπτυξη 
του εργατικοϑ δυναμικοϑ και των οικογενειών αυτοϑ με την παροχό ποιοτικών υπηρεςιών. Αντικεύμενο του 
προγρϊμματοσ εύναι η επιδϐτηςη των δικαιοϑχων – ωφελουμϋνων για την πραγματοπούηςη διακοπών με τη 
χορόγηςη Επιταγόσ Κοινωνικοϑ Σουριςμοϑ (απϐ το 2013-14). 
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ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΙΕΘΝΕΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΕΩΝ 
 
Ι. Διεθνόσ Οργϊνωςη Εργαςύασ (ΔΟΕ) 

 
Α. Τποβολό εθνικών Εκθϋςεων 

 
Η χώρα μασ αποτελεύ μϋλοσ τησ Διεθνοϑσ Οργϊνωςησ Εργαςύασ (Δ.Ο.Ε.) απϐ το ϋτοσ 1919. το πλαύςιο των 
υποχρεώςεων που απορρϋουν απϐ την ιδιϐτητα τησ χώρασ – μϋλουσ, το Τπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ 
Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ – κατϐπιν επικοινωνύασ με ϐλουσ τουσ αρμϐδιουσ φορεύσ - 
ςυντϊςςει και υποβϊλλει Εκθϋςεισ για την εφαρμογό των: α) κυρωμϋνων Διεθνών υμβϊςεων Εργαςύασ, 
που επιλϋγονται κϊθε χρϐνο απϐ το Διεθνϋσ Γραφεύο Εργαςύασ (Δ.Γ.Ε.), βϊςει του ϊρθρου 22 του 
Καταςτατικοϑ τησ Δ.Ο.Ε. και β) των μη κυρωμϋνων Διεθνών υμβϊςεων Εργαςύασ, βϊςει του ϊρθρου 19 του 
Καταςτατικοϑ τησ Δ.Ο.Ε.  
 
α) Για το ϋτοσ 2017 το αρμϐδιο Σμόμα χϋςεων με Διεθνεύσ Οργανιςμοϑσ τησ Διεϑθυνςησ Διεθνών χϋςεων 
του Τπουργεύου μασ ςυνϋταξε και υπϋβαλε ςτο Δ.Γ.Ε. Εκθϋςεισ για την εφαρμογό των ακϐλουθων 3 
κυρωμϋνων απϐ τη χώρα μασ Διεθνών υμβϊςεων Εργαςύασ: 

 81 Δ..Ε. – «Για την επιθεώρηςη εργαςύασ ςτη βιομηχανύα και το εμπϐριο» (1947), 
 87 Δ..Ε. «Για τη ςυνδικαλιςτικό ελευθερύα και την προςταςύα του ςυνδικαλιςτικοϑ 

δικαιώματοσ» (1948), 
 98 Δ..Ε. «Για το δικαύωμα Οργϊνωςησ και υλλογικόσ Διαπραγμϊτευςησ» (1949) 

 
Επύςησ, το αρμϐδιο Σμόμα υπϋβαλε την Ϊκθεςη για την εφαρμογό απϐ την χώρα μασ τησ 27 Δ..Ε. «Για την 
αναγραφό του βϊρουσ επύ των μεταφερομϋνων δια πλούου μεγϊλων δεμϊτων» (1929). 

Σϋλοσ, απεςτϊληςαν οι εκκρεμοϑςεσ προσ υποβολό Εκθϋςεισ ϋτουσ 2016 για την εφαρμογό των Δ..Ε. με 
αριθμϐ: 17 «Για την αποζημύωςη των εργατικών ατυχημϊτων» (1925), 42 «Για την αποζημύωςη των 
επαγγελματικών αςθενειών» (1934), 102 «Για τα ελϊχιςτα ϐρια τησ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ», 100 «Για την 
ιςϐτητα τησ αμοιβόσ» (1951), 111 «Για τη διϊκριςη ςτην απαςχϐληςη και το επϊγγελμα» (1958), 122 «Για 
την Πολιτικό τησ Απαςχϐληςησ» (1964) και 156 «Για τουσ εργαζϐμενουσ με οικογενειακϋσ υποχρεώςεισ» 
(1981). 
 
β) Για το ϋτοσ 2017 το Δ.Γ.Ε. ζότηςε απϐ τη χώρα μασ, βϊςει του Ωρθρου 19 του Καταςτατικοϑ τησ Διεθνοϑσ 
Οργϊνωςησ Εργαςύασ για τισ μη κυρωμϋνεσ Διεθνεύσ υμβϊςεισ και υςτϊςεισ Εργαςύασ, την υποβολό 
Ϊκθεςησ για την κατϊςταςη τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ και πρακτικόσ ςχετικϊ με:  

βα) τη Διεθνό ϑςταςη Εργαςύασ με αριθμϐ 202 για τα κατώτατα ϐρια κοινωνικόσ προςταςύασ. Η Ϊκθεςη 
τησ χώρασ μασ, που περιλαμβϊνει πϋραν τησ απϊντηςησ τησ ελληνικόσ κυβϋρνηςησ ςτο ςχετικϐ 
ερωτηματολϐγιο και τισ αντύςτοιχεσ ςυνειςφορϋσ των κοινωνικών εταύρων, ϋχει υποβληθεύ προκειμϋνου να 
ληφθεύ υπϐψη κατϊ τη ςϑνταξη τησ Ϊκθεςησ Γενικόσ Επιςκϐπηςησ τησ Επιτροπόσ Εμπειρογνωμϐνων με 
θϋμα τα κατώτατα ϐρια κοινωνικόσ προςταςύασ ϋτουσ 2018. 

ββ) το Πρωτϐκολλο ςτη ϑμβαςη για την Αναγκαςτικό Εργαςύα (1930), που υιοθετόθηκε απϐ την 103η 
ϑνοδο τησ Διεθνοϑσ υνδιϊςκεψησ Εργαςύασ (Γενεϑη, 2014) και δεν ϋχει ακϐμη κυρωθεύ απϐ τη χώρα μασ. 
Σο εν λϐγω εγχεύρημα πραγματοποιόθηκε ςτο πλαύςιο τησ Διακόρυξησ τησ Δ.Ο.Ε. για τισ Θεμελιώδεισ Αρχϋσ 
και τα Δικαιώματα ςτην Εργαςύα, που υιοθετόθηκε το 1998 και του Παραρτόματοσ για τη υνϋχειϊ τησ, που 
αναθεωρόθηκε το 2010. Σο ερωτηματολϐγιο με θϋμα την εξϊλειψη ϐλων των μορφών υποχρεωτικόσ ό 
αναγκαςτικόσ εργαςύασ περιλαμβϊνει τισ Διεθνεύσ υμβϊςεισ Εργαςύασ 29 και 105, καθώσ και μϋροσ ειδικϊ 
για το Πρωτϐκολλο ςτην 29 Διεθνό ϑμβαςη Εργαςύασ, προκειμϋνου το Διεθνϋσ Γραφεύο Εργαςύασ να 
ςυλλϋξει πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ ϐποιεσ εξελύξεισ ϋχουν ςημειωθεύ ςτο ενδιϊμεςο χρονικϐ διϊςτημα απϐ 
την υιοθϋτηςό του. 
Λαμβανομϋνησ υπϐψη τησ ςημαςύασ που δύνεται ςτην κϑρωςη του θεμελιώδουσ κανονιςτικοϑ αυτοϑ 
κειμϋνου τησ Δ.Ο.Ε. τϐςο απϐ τη χώρα μασ ϐςο και απϐ την Ε.Ε. και ςϑμφωνα με την οριζϐμενη διαδικαςύα 
κϑρωςησ Διεθνών υμβϊςεων Εργαςύασ κατ’ εφαρμογό τησ 144ΔΕ περύ πρϐτερησ τριμεροϑσ 
διαβοϑλευςησ, το Τπουργεύο ςυγκϊλεςε ςτισ 29.01.2018 το Σμόμα για την προώθηςη τησ εφαρμογόσ των 
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Διεθνών Κανϐνων του Ανωτϊτου υμβουλύου Εργαςύασ με ςκοπϐ τη γνωμοδϐτηςη του τριμεροϑσ οργϊνου 
επύ τησ δυνατϐτητασ κϑρωςησ του Πρωτοκϐλλου. Κατϐπιν τησ ομϐφωνησ απϐφαςησ του Σμόματοσ για την 
κϑρωςη του Πρωτοκϐλλου, το Τπουργεύο θα εκκινόςει το αμϋςωσ προςεχϋσ διϊςτημα την προβλεπϐμενη 
διαδικαςύα υποβολόσ του κειμϋνου ςτη Βουλό προσ κϑρωςη. Η κϑρωςη του Πρωτοκϐλλου θα ςυμβϊλλει 
ςτην περαιτϋρω νομικό θωρϊκιςη για την προςταςύα και αποζημύωςη των θυμϊτων αναγκαςτικόσ 
εργαςύασ.  
 

Β. ϑνοδοι Οργϊνων τησ Διεθνοϑσ Οργϊνωςησ Εργαςύασ 
 
α) 106η ϑνοδοσ τησ Διεθνοϑσ υνδιϊςκεψησ Εργαςύασ (Γενεϑη, 5-16 Ιουνύου 2017)  

 

Κϊθε χρϐνο, τον Ιοϑνιο, ςτη Γενεϑη πραγματοποιεύται η Διεθνόσ υνδιϊςκεψη Εργαςύασ (Δ..Ε), με τη 
ςυμμετοχό ϐλων των κρατών μελών τησ Δ.Ο.Ε. με κϑριο ςτϐχο την επεξεργαςύα και υιοθϋτηςη –εφϐςον 
επιτευχθεύ η απαραύτητη ςυμφωνύα - Διεθνών υμβϊςεων και υςτϊςεων Εργαςύασ, καθώσ και κειμϋνων 
υμπεραςμϊτων. ϑμφωνα με την αρχό τησ τριμεροϑσ εκπροςώπηςησ, που αποτελεύ μύα απϐ τισ 
βαςικϐτερεσ αρχϋσ λειτουργύασ τησ Δ.Ο.Ε., ςτισ Διεθνεύσ υνδιαςκϋψεισ Εργαςύασ ςυμμετϋχουν πϊντα – με 
ϋξοδα των Κυβερνόςεων, βϊςει υποχρϋωςησ που απορρϋει απϐ το Καταςτατικϐ τησ Δ.Ο.Ε. - και εκπρϐςωποι 
των αντιπροςωπευτικϐτερων ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων εργαζομϋνων και εργοδοτών. Η τελικό 
διαμϐρφωςη και υιοθϋτηςη των κειμϋνων γύνεται κατϐπιν τριμεροϑσ ςυνεργαςύασ.  
 
το πλαύςιο τησ 106ησ υνϐδου τησ Διεθνοϑσ υνδιϊςκεψησ Εργαςύασ ϋλαβαν χώρα οι ακϐλουθεσ Σεχνικϋσ 
Επιτροπϋσ: 

1) Η Επιτροπό για το Θϋμα ΙV «Μετανϊςτευςη προσ Εργαςύα» – (Γενικό ςυζότηςη)  
Σο ςχετικϐ ςχϋδιο κειμϋνου, που εύχε προετοιμαςτεύ απϐ το Διεθνϋσ Γραφεύο Εργαςύασ, με τα 
ςυμπερϊςματα που προϋκυψαν αποτϋλεςαν το αντικεύμενο ςυζότηςησ τησ Επιτροπόσ, με παρεμβϊςεισ των 
ςυμμετεχϐντων χωρών ςε τριμερϋσ επύπεδο: κυβερνόςεων, εργοδοτών και εργαζομϋνων. Σο ςχϋδιο 
Ϊκθεςησ και ςυμπεραςμϊτων ϋτυχε τησ απαραύτητησ επεξεργαςύασ κατϊ τη διϊρκεια των εργαςιών τησ 
ομώνυμη Επιτροπόσ, και υιοθετόθηκε ςτην τελικό του μορφό απϐ την Ολομϋλεια τησ Επιτροπόσ και 
ακολοϑθωσ απϐ την Ολομϋλεια τησ υνδιϊςκεψησ.  

2) Η Επιτροπό για το Θϋμα V «Απαςχϐληςη και Αξιοπρεπόσ Εργαςύα για την Ειρόνη και την Προςαρμογό·  
Αναθεώρηςη τησ 71 Διεθνοϑσ ϑςταςησ Εργαςύασ για την Απαςχϐληςη (Μετϊβαςη απϐ τον Πϐλεμο ςτην 
Ειρόνη, 1944)» (Κανονιςτικό δρϊςη, διαδικαςύα διπλόσ ςυζότηςησ)  
Σο θϋμα αυτϐ εξετϊςτηκε για δεϑτερη φορϊ, με τη διαδικαςύα τησ διπλόσ ςυζότηςησ, κατϊ την 106η ϑνοδο 
(Ιοϑνιοσ 2017) τησ Διεθνοϑσ υνδιϊςκεψησ Εργαςύασ, και υιοθετόθηκε το τελικϐ κεύμενο νϋασ Διεθνοϑσ 
ϑςταςησ Εργαςύασ με αριθμϐ 205 που θα αναθεωρεύ τη ϑςταςη με αριθμϐ 71 με τύτλο Απαςχϐληςη και 
Αξιοπρεπό Εργαςύα για την ειρόνη και την προςαρμογό. 

3) Η Επιτροπό για το θϋμα VI «Περιοδικϊ επαναλαμβανϐμενη ςυζότηςη επύ του ςτρατηγικοϑ ςτϐχου για τισ 
θεμελιώδεισ αρχϋσ και τα δικαιώματα ςτην εργαςύα, ςτο πλαύςιο τησ υνϋχειασ που δύνεται ςτη Διακόρυξη τησ 
Δ.Ο.Ε. του 2008 για την Κοινωνικό Δικαιοςϑνη με ςτϐχο μια Δύκαιη Παγκοςμιοπούηςη»  
Αντικεύμενο τησ περιοδικϊ επαναλαμβανϐμενησ ςυζότηςησ του 2017 όταν ο ςτρατηγικϐσ ςτϐχοσ των 
θεμελιωδών αρχών και δικαιωμϊτων ςτην εργαςύα. Σο τελικϐ κεύμενο υμπεραςμϊτων τησ Επιτροπόσ, 
καθορύζοντασ και τα βαςικϊ ςτοιχεύα του επϐμενου χεδύου Δρϊςησ που θα καλϑπτει τισ τϋςςερεισ 
κατηγορύεσ των θεμελιωδών αρχών και δικαιωμϊτων για την περύοδο 2016-2020, καθώσ και ςχετικϐ 
ςυνοδευτικϐ Χόφιςμα με κατευθϑνςεισ προσ τον Γενικϐ Διευθυντό αλλϊ και το Διοικητικϐ υμβοϑλιο τησ 
Δ.Ο.Ε. για τισ περαιτϋρω δρϊςεισ που ϋχουν αποφαςιςτεύ, υιοθετόθηκαν απϐ την Ολομϋλεια τησ 
υνδιϊςκεψησ.  
 

β) 330η ϑνοδοσ του Διοικητικοϑ υμβουλύου τησ Δ.Ο.Ε. (Ιοϑνιοσ 2017) 
 
Σο ϊββατο, 17 Ιουνύου 2017, ϋλαβε χώρα η 330η ϑνοδοσ του Διοικητικοϑ υμβουλύου (Δ..) τησ Δ.Ο.Ε.. 
Πρϐκειται για την πρώτη ϑνοδο του Διοικητικοϑ υμβουλύου με την ανανεωμϋνη του ςϑνθεςη, ςτην οπούα 
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μετϋχει και η Ελλϊδα ωσ αναπληρωματικϐ μϋλοσ, κατϐπιν τησ εκλογόσ τησ ωσ μϋλοσ του Δ.. ςτισ 12 Ιουνύου 
2017. 
τουσ επιμϋρουσ Σομεύσ τησ ωσ ϊνω υνϐδου του Δ.. ςυζητόθηκαν, μεταξϑ ϊλλων, τα εξόσ θϋματα 
αυξημϋνου ενδιαφϋροντοσ:  
i. υζότηςη τησ πρϐταςησ των Εργαζομϋνων για αναβολό ό αλλαγό τϐπου διεξαγωγόσ τησ 10ησ  

Ευρωπαώκόσ Περιφερειακόσ υνδιϊςκεψησ τησ Δ.Ο.Ε., η οπούα εύχε όδη αποφαςιςτεύ απϐ προηγοϑμενεσ 
υνϐδουσ του Δ.. ϐτι θα λϊβει χώρα ςτην Κωνςταντινοϑπολη, τον Οκτώβριο 2017, επικρύνοντασ με αυτϐ 
τον τρϐπο την Σουρκικό Κυβϋρνηςη για τα μϋτρα που ϋλαβε ςε ςυνϋχεια του πραξικοπόματοσ το καλοκαύρι 
του 2016, και καταγγϋλλοντϊσ τη για την κατϊφορη παραβύαςη ανθρωπύνων δικαιωμϊτων. 
ii. υνοπτικό εξϋταςη και υιοθϋτηςη τησ Ϊκθεςησ τησ Επιτροπόσ για τη υνδικαλιςτικό Ελευθερύα 
 

γ) 331η ϑνοδοσ του Διοικητικοϑ υμβουλύου τησ Δ.Ο.Ε. (Νοϋμβριοσ 2017) 
 
τουσ επιμϋρουσ Σομεύσ τησ ωσ ϊνω υνϐδου του Δ.. ςυζητόθηκαν, μεταξϑ ϊλλων, τα εξόσ θϋματα 
αυξημϋνου ενδιαφϋροντοσ:  
i. «Η Πρωτοβουλύα για τουσ Διεθνεύσ Κανϐνεσ Εργαςύασ: Εφαρμϐζοντασ το πρϐγραμμα εργαςύασ για την 

ενύςχυςη του ελεγκτικοϑ μηχανιςμοϑ τησ Δ.Ο.Ε.»  
i. «Παρακολοϑθηςη των Πρωτοβουλιών τησ Δ.Ο.Ε. για την Εκατονταετηρύδα» 

ii.  «383η Ϊκθεςη τησ Επιτροπόσ για τη υνδικαλιςτικό Ελευθερύα» 
 

Δ. Παρατηρόςεισ που υποβλόθηκαν ενώπιον τησ Επιτροπόσ Εμπειρογνωμϐνων για την Εφαρμογό των 
υμβϊςεων και υςτϊςεων τησ Δ.Ο.Ε. εισ βϊροσ τησ Ελλϊδασ. 

 
Ενώπιον την Επιτροπόσ Εμπειρογνωμϐνων για την εφαρμογό των υμβϊςεων και υςτϊςεων τησ Δ.Ο.Ε. 
υπεβλόθηςαν τον επτϋμβριο του 2017 οι κατωτϋρω Παρατηρόςεισ:  

i. Παρατηρόςεισ που υπϋβαλε τον επτϋμβριο του 2017 (επικαιροπούηςη επύ των Παρατηρόςεων 2016) η 
Γενικό υνομοςπονδύα Εργατών Ελλϊδοσ (Γ..Ε.Ε.) ςτο Διεθνϋσ Γραφεύο Εργαςύασ ςχετικϊ με την εφαρμογό 
απϐ την Ελλϊδα 14 Διεθνών υμβϊςεων Εργαςύασ με αρ. 29, 42, 81, 87, 95, 98, 100, 111, 122, 138, 144, 150, 
154 & 156. 

ii. Παρατηρόςεισ που υπϋβαλε τον επτϋμβριο του 2017 ο ϑνδεςμοσ Επιχειρόςεων και Βιομηχανιών (ΕΒ) 
για την εφαρμογό τησ Διεθνοϑσ ϑμβαςησ Εργαςύασ με αριθμϐ 98. 

iii. Παρατηρόςεισ που υπϋβαλε η Διεθνόσ υνδικαλιςτικό υνομοςπονδύα (ITUC) τον επτϋμβριο του 2017 
για την εφαρμογό τησ  ΔΕ με αριθμϐ 87 απϐ αρκετϋσ χώρεσ, μεταξϑ των οπούων και απϐ τη χώρα μασ.   

Επιςημαύνεται ϐτι η Επιτροπό Εμπειρογνωμϐνων ζητϊ τα ςχϐλια τησ Κυβϋρνηςησ επύ των εν λϐγω 
Παρατηρόςεων τα οπούα πρϋπει να διαβιβαςτοϑν πριν την επϐμενη ςυνεδρύαςη τησ Επιτροπόσ τον 
Νοϋμβριο του 2018.  
 
Ε. υμπερϊςματα και ςυςτϊςεισ τησ Επιτροπόσ τησ υνδιϊςκεψησ για την εφαρμογό των Διεθνών Κανϐνων 
Εργαςύασ τησ Δ.Ο.Ε. κατϊ την 106η ϑνοδϐ τησ (Ιοϑνιοσ 2017) 

 
Η χώρα μασ δεδομϋνου ϐτι δεν ςυμπεριελόφθη ςτον κατϊλογο των χωρών προσ εξϋταςη ενώπιον τησ 
Επιτροπόσ τησ υνδιϊςκεψησ τον Ιοϑνιο του 2017, δεν δϋχθηκε ςυςτϊςεισ τησ Επιτροπόσ τησ υνδιϊςκεψησ 
για την εφαρμογό των Διεθνών Κανϐνων Εργαςύασ κατϊ την 106η ϑνοδϐ τησ.   
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II. υμβοϑλιο τησ Ευρώπησ   
 

Α. Εκπροςώπηςη ςτην Κυβερνητικό Επιτροπό για τον Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Φϊρτη 

 

Σο Τπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ εκπροςώπηςε την Ελλϊδα 
ςτισ εργαςύεσ τησ 135ησ και 136ησ υνϐδου τησ Κυβερνητικόσ Επιτροπόσ για τον Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ 
Φϊρτη (ΕΚΦ) του υμβουλύου τησ Ευρώπησ, ϐπου εξετϊςτηκε η ςυμμϐρφωςη των χωρών μελών του 
υμβουλύου τησ Ευρώπησ με τισ διατϊξεισ του ΕΚΦ και του Αναθεωρημϋνου ΕΚΦ, που εντϊςςονται ςτη 
θεματικό ενϐτητα για την απαςχϐληςη, την κατϊρτιςη και τισ ύςεσ ευκαιρύεσ, και ςυγκεκριμϋνα τα ϊρθρα: 

 Ωρθρο 1 - Σο δικαύωμα ςτην εργαςύα 
 Ωρθρο 9 - Σο δικαύωμα ςτον επαγγελματικϐ  προςανατολιςμϐ 
 Ωρθρο 10 - Σο δικαύωμα ςτην επαγγελματικό κατϊρτιςη 
 Ωρθρο 15 - Σο δικαύωμα των ατϐμων με αναπηρύεσ ςτην ανεξαρτηςύα, την κοινωνικό ϋνταξη και τη 

ςυμμετοχό ςτη ζωό τησ κοινϐτητασ 
 Ωρθρο 18 – Σο δικαύωμα ςτην ϊςκηςη κερδοφϐρασ δραςτηριϐτητασ ςτο ϋδαφοσ ϊλλων 

υμβαλλομϋνων Μερών  
 Ωρθρο 20 - Σο δικαύωμα ςε ύςεσ ευκαιρύεσ και ύςη μεταχεύριςη ςε θϋματα απαςχϐληςησ και 

επαγγϋλματοσ χωρύσ διακρύςεισ λϐγω φϑλου 
 Ωρθρο 24 – Σο δικαύωμα ςτην προςταςύα ςε περύπτωςη τερματιςμοϑ τησ απαςχϐληςησ 
 Ωρθρο 25 – Σο δικαύωμα των εργαζομϋνων ςτην προςταςύα των διεκδικόςεών τουσ ςε περύπτωςη 

αφερεγγυϐτητασ του εργοδϐτη 
 

Β. Εκπροςώπηςη ςτην Ad-Hoc Επιτροπό για τα Δικαιώματα του Παιδιοϑ (CAHENF) 

 

Σο Τπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ εκπροςώπηςε την Ελλϊδα 
ςτισ εργαςύεσ τησ 2ησ και 3ησ υνεδρύαςησ τησ ad-hoc Επιτροπόσ για τα Δικαιώματα του Παιδιοϑ του 
υμβουλύου τησ Ευρώπησ, ςκοπϐσ τησ οπούασ εύναι η καθοδόγηςη του διακυβερνητικοϑ ϋργου ςτον τομϋα 
των δικαιωμϊτων του παιδιοϑ.  
Αντικεύμενο εργαςιών τησ Επιτροπόσ αποτϋλεςε η ενημϋρωςη ςχετικϊ με τισ εξελύξεισ ςε εθνικϐ επύπεδο 
ϐςον αφορϊ ςτη τρατηγικό του υμβουλύου τησ Ευρώπησ για τα Δικαιώματα του Παιδιοϑ, η ανταλλαγό 
πληροφοριών και απϐψεων για την προώθηςη και εφαρμογό τησ, καθώσ και για τισ προκλόςεισ που 
αντιμετωπύζει η κϊθε χώρα ςτον τομϋα τησ προϊςπιςησ των δικαιωμϊτων του παιδιοϑ. Επύςησ, και ςτισ δϑο 
ςυναντόςεισ, ςυζητόθηκαν θεματικϋσ ϐπωσ η προςταςύα των παιδιών απϐ τη βύα, η προςταςύα τουσ απϐ 
μορφϋσ ςεξουαλικόσ εκμετϊλλευςησ και κακοπούηςησ, η προςταςύα και η υποςτόριξη τουσ ςτο ψηφιακϐ 
περιβϊλλον, η προώθηςη μύασ φιλικόσ προσ τα παιδιϊ δικαιοςϑνησ (Child Friendly Justice), καθώσ και η 
προςταςύα των δικαιωμϊτων των παιδιών που επηρεϊζονται απϐ την προςφυγικό κρύςη. 
 

Γ. υλλογικϋσ Καταγγελύεσ ςτο πλαύςιο του Πρϐςθετου Πρωτοκϐλλου του Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ Φϊρτη 

 

i. υλλογικό Καταγγελύα 114/2015 - Eurofedop v. Greece   
 

Η εν λϐγω ςυλλογικό καταγγελύα, υποβλόθηκε ςτη Γραμματεύα του Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ Φϊρτη του 
υμβουλύου τησ Ευρώπησ τον Μϊρτιο του 2015 και αφορϊ ςε παραβύαςη του ϊρθρου 1 παρ.2 ΕΚΦ 
(απαγϐρευςη αναγκαςτικόσ εργαςύασ) λϐγω τησ ιςχϑουςασ νομοθεςύασ που αφορϊ ςτη διϊρκεια τησ 
υποχρεωτικόσ παραμονόσ ςτο ςτρϊτευμα των ςτρατιωτικών ιατρών. Σο επτϋμβριο του 2017 η 
Ευρωπαώκό Επιτροπό Κοινωνικών Δικαιωμϊτων υιοθϋτηςε την απϐφαςό τησ επύ τησ ουςύασ τη εν λϐγω 
καταγγελύασ ςτην οπούα ϋκρινε ϐτι δεν υπϊρχει παραβύαςη του ΕΚΦ ςχετικϊ.   
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ii. υλλογικό καταγγελύα 156/2017 - Panhellenic Association of Pensioners of the OTE Group 
Telecommunications (FPP-OTE) v. Greece 

 
Η εν λϐγω ςυλλογικό καταγγελύα, υποβλόθηκε ςτη Γραμματεύα του Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ Φϊρτη του 
υμβουλύου τησ Ευρώπησ τον Αϑγουςτο του 2017 και αφοροϑςε ςε παραβύαςη των ϊρθρων 12 ΕΚΦ (το 
δικαύωμα ςτην κοινωνικό αςφϊλιςη) και 4 του Προςθϋτου Πρωτοκϐλλου ςτον ΕΚΦ του 1998 (το δικαύωμα 
των ηλικιωμϋνων ατϐμων ςε κοινωνικό προςταςύα) ςε ςχϋςη με την πρϐςφατη νομοθεςύα για τισ 
ςυντϊξεισ.  Η ελληνικό κυβϋρνηςη υπϋβαλε τα ςχϐλιϊ τησ επύ του παραδεκτοϑ τησ ςυλλογικόσ καταγγελύασ 
το Δεκϋμβρη του 2017.  
 

iii. υλλογικό καταγγελύα 131/2016 –University Women of Europe (UWE) v. Greece   
 
Η εν λϐγω ςυλλογικό καταγγελύα, υποβλόθηκε ςτη Γραμματεύα του Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ Φϊρτη του 
υμβουλύου τησ Ευρώπησ τον Αϑγουςτο του 2016 και αφορϊ ςτην ϊνιςη μεταχεύριςη ανδρών και γυναικών 
ςτην αγορϊ εργαςύασ και ειδικϐτερα, ωσ προσ την αμοιβό. Η ελληνικό κυβϋρνηςη υπϋβαλε τισ παρατηρόςεισ 
τησ επύ του παραδεκτοϑ τησ εν λϐγω καταγγελύασ τον Μϊιο του 2017 και αφοϑ η καταγγελύα κρύθηκε 
παραδεκτό απϐ την Ευρωπαώκό Επιτροπό Κοινωνικών Δικαιωμϊτων, η ελληνικό κυβϋρνηςη υπϋβαλε και τα 
ςχϐλιϊ τησ επύ τησ ουςύασ των ιςχυριςμών που περιλαμβϊνονται ςε αυτόν το Νοϋμβρη του ύδιου ϋτουσ.   
 
 
Δ. Τποβολό τησ 28ησ Ϊκθεςησ τησ Ελληνικόσ Κυβϋρνηςησ για την εφαρμογό του ΕΚΦ 

 

Σο Τπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ, ωσ το επιςπεϑδον Τπουργεύο, 
θα υποβϊλει, ςτο αμϋςωσ προςεχϋσ διϊςτημα, την 28η Ϊκθεςη εφαρμογόσ του ΕΚΦ. Η Ϊκθεςη περιλαμβϊνει 
πληροφορύεσ για τισ εξελύξεισ επύ των αποφϊςεων τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ Κοινωνικών Δικαιωμϊτων 
ςχετικϊ με τισ ςυλλογικϋσ καταγγελύεσ που ϋχουν υποβληθεύ κατϊ τησ Ελλϊδασ απϐ το 2000 ϋωσ το 201228, 
καθώσ και για την εφαρμογό των διατϊξεων του ϊρθρου 1§3 του ΕΚΦ του 1961. 
υγκεκριμϋνα, η ϋκθεςη αφορϊ ςτισ ςυλλογικϋσ καταγγελύεσ 15/200329 και 49/200830 (που αφοροϑν 
αμφϐτερεσ ςτο δικαύωμα ςτη ςτϋγαςη των Ρομϊ), 17/200331 (για την καθολικό απαγϐρευςη τησ ςωματικόσ 
τιμωρύασ των παιδιών), 30/200532 (το δικαύωμα ςε ϋνα υγιεινϐ περιβϊλλον – η μϐλυνςη τησ ατμϐςφαιρασ 
απϐ δραςτηριϐτητεσ τησ ΔΕΗ), 65/201133 (εργαςιακϋσ μεταρρυθμύςεισ),  66/201134 (εργαςιακϋσ 
μεταρρυθμύςεισ),  72/201135 (το δικαύωμα ςε ϋνα υγιεινϐ περιβϊλλον – μϐλυνςη Αςωποϑ ποταμοϑ), 
76/2012 ϋωσ 80/201236 (το δικαύωμα ςτην κοινωνικό αςφϊλιςη – ςυνταξιοδοτικϊ ζητόματα). 

                                                 
28 ϑμφωνα με την απϐ 02/04/2014 ςχετικό απϐφαςη τησ Επιτροπόσ Τπουργών, και ςτο πλαύςιο τησ μεταρρϑθμιςησ 
τησ διαδικαςύασ ελϋγχου τησ ςυμμϐρφωςησ των κρατών με τον ΕΚΦ, τα κρϊτη μϋρη ςτον ΕΚΦ πλϋον διακρύνονται ςε δϑο 
ομϊδεσ (για τισ ανϊγκεσ ςϑνταξησ των εθνικών εκθϋςεων) με βϊςη το αν ϋχουν κυρώςει ό ϐχι το Πρωτϐκολλο 
υλλογικών Καταγγελιών. Σα κρϊτη που ϋχουν κυρώςει το εν λϐγω Πρωτϐκολλο ϋχουν την υποχρϋωςη να 
υποβϊλλουν «απλοποιημϋνεσ» εκθϋςεισ για την εφαρμογό του ΕΚΦ, ϐπου θα παρϋχουν πληροφορύεσ για τισ εξελύξεισ 
επύ ςυλλογικών καταγγελιών που εύχαν αςκηθεύ για παραβύαςη διατϊξεων του Φϊρτη. Η Ελλϊδα ανόκει ςτισ χώρεσ 
που ϋχουν κυρώςει το Πρωτϐκολλο υλλογικών Καταγγελιών, ωσ εκ τοϑτου υποχρεοϑται φϋτοσ ςτην υποβολό 
«απλοποιημϋνησ» ϋκθεςησ για τον ΕΚΦ. 

29 «Ευρωπαώκϐ Κϋντρο για τα Δικαιώματα των Ρομϊ κατϊ τησ Ελλϊδασ» 
30 «Διεθνϋσ Κϋντρο για τη Νομικό Προςταςύα των Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων κατϊ τησ Ελλϊδασ» 
31 «Παγκϐςμια Οργϊνωςη κατϊ των Βαςανιςτηρύων κατϊ τησ Ελλϊδασ» 
32 Maragopoulous Foundation for Human Rights v. Greece 
33 General Federation of employees of the national electric power corporation (GENOP-DEI) / Confederation of Greek Civil 
Servants’ Trade Unions (ADEDY) v. Greece 
34 «Γενικό Ομοςπονδύα Εργαζομϋνων ςτη ΔΕΗ (ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ) και υνομοςπονδύα υνδικϊτων Δημοςύων Τπαλλόλων 
(ΑΔΕΔΤ) κατϊ τησ Ελλϊδασ» 
35 «Διεθνόσ Ομοςπονδύα για  τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατϊ τησ Ελλϊδασ» 
36 Πρϐκειται για τισ 76/2012  «Ομοςπονδύα υνταξιοϑχων του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ κατϊ τησ Ελλϊδασ», 77/2012 «Πανελλόνια 
Ομοςπονδύα υνταξιοϑχων του Δημϐςιου Σομϋα κατϊ τησ Ελλϊδασ», 78/2012 «υνδικϊτο των υνταξιοϑχων του 
Ηλεκτρικοϑ ιδηροδρϐμου Αθηνών – Πειραιώσ (ΗΑΠ) κατϊ τησ Ελλϊδασ», 79/2012 «Πανελλόνια Ομοςπονδύα 
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Ε. Λοιπϋσ ενϋργειεσ ςτο πλαύςιο του υμβουλύου τησ Ευρώπησ 

 

- υμμετοχό ςτη ςυνϊντηςη (Ιοϑλιοσ 2017) μεταξϑ προεδρεύου τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ Κοινωνικών 
Δικαιωμϊτων και εκπροςώπων των κρατών μελών του υμβουλύου τησ Ευρώπησ ςτο ςϑςτημα του 
Πρωτοκϐλλου υλλογικών Καταγγελιών του ΕΚΦ με αντικεύμενο ςυζότηςησ την προώθηςη τησ Διαδικαςύασ 
του Σορύνο για τα κοινωνικϊ δικαιώματα και ιδιαύτερα του Πρϐςθετου Πρωτοκϐλλου για τισ υλλογικϋσ 
Καταγγελύεσ. 
- υμμετοχό ςτο Διεθνϋσ εμινϊριο τησ Σςεχικόσ Προεδρύασ του υμβουλύου τησ Ευρώπησ με αντικεύμενο 
την κρϊτηςη ανηλύκων ςτον τομϋα τησ μετανϊςτευςησ [Immigration Detention of Children: Coming to a 
close?”]. 
- υμπλόρωςη ερωτηματολογύων ςχετικϊ με τισ εξελύξεισ ςε εθνικϐ επύπεδο αναφορικϊ με τα Δικαιώματα 
του Παιδιοϑ, τισ καλϋσ πρακτικϋσ ςτην εφαρμογό των κοινωνικών δικαιωμϊτων ςε εθνικϐ επύπεδο, την 
προςταςύα των παιδιών απϐ μορφϋσ ςεξουαλικόσ εκμετϊλλευςησ και κακοπούηςησ, τισ καλϋσ πρακτικϋσ 
αναφορικϊ με μεθϐδουσ ό εργαλεύα φιλικόσ πληροφϐρηςησ προσ τα παιδιϊ που βρύςκονται ςε κατϊςταςη 
μετανϊςτευςησ, τισ καλϋσ πρακτικϋσ για τη ςυμφιλύωςη τησ ελευθερύασ τησ ϋκφραςησ με ϊλλα δικαιώματα 
και ελευθερύεσ (ιδύωσ ςε πολιτιςτικϊ ποικιλϐμορφεσ κοινωνύεσ), καθώσ και τη ςυλλογό καλών πρακτικών 
μεταξϑ των κρατών μελών του οΕ για πολιτικϋσ, διαδικαςύεσ και μεθϐδουσ, ςτο πλαύςιο τησ 
μετανϊςτευςησ, που αφοροϑν ςτον υπολογιςμϐ τησ ηλικύασ και ςϋβονται τα δικαιώματα του παιδιοϑ. 
 - υνειςφορϊ ςτην ϋκθεςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ κατϊ του Ρατςιςμοϑ και τησ Μιςαλλοδοξύασ (ECRI) 
του υμβουλύου τησ Ευρώπησ, καθώσ και αποςτολό ενημερωτικών ςημειωμϊτων επύ θεμϊτων 
αρμοδιϐτητασ του Τπουργεύου προσ τουσ κοινοβουλευτικοϑσ εκπροςώπουσ που ςυμμετεύχαν ςε 
ςυνεδριϊςεισ κοινοβουλευτικών επιτροπών του υμβουλύου τησ Ευρώπησ. 
 

 

ΙΙΙ. ΟΗΕ 
 

Α. Αναπτυξιακό Ατζϋντα 2030 ΟΗΕ 
 
το πλαύςιο τησ υιοθϋτηςησ τησ Αναπτυξιακόσ Ατζϋντασ 2030 απϐ τη Γενικό υνϋλευςη του ΟΗΕ 
(επτϋμβριοσ 2015) και των Εθνικών Εθελοντικών Αξιολογόςεων των κρατών μελών των ΗΕ  για την 
παρακολοϑθηςη τησ πορεύασ υλοπούηςησ των τϐχων Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ, η Ελλϊδα δόλωςε την πρϐθεςό 
τησ να ςυμπεριληφθεύ ςτη διαδικαςύα εθελοντικόσ αξιολϐγηςησ υποβϊλλοντασ την πρώτη Εθνικό Ϊκθεςη 
Αξιολϐγηςησ τησ υλοπούηςησ των ΒΑ. Η εν λϐγω Ϊκθεςη πρϐκειται να παρουςιαςτεύ τον Ιοϑλιο 2018 ςτην 
ετόςια ϑνοδο του Πολιτικοϑ Υϐρουμ Τψηλοϑ Επιπϋδου για τη Βιώςιμη Ανϊπτυξη υπϐ την αιγύδα του 
Οικονομικοϑ και Κοινωνικοϑ υμβουλύου [ECOSOC]. Σο Τπουργεύο Εργαςύασ Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και 
Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ πραγματοπούηςε και υπϋβαλε ςτη Γενικό Γραμματεύα τησ Κυβϋρνηςησ τη 
χαρτογρϊφηςη και την ιερϊρχηςη των τϐχων Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ που αντιςτοιχοϑν ςτουσ τομεύσ 
αρμοδιϐτητϊσ του, ότοι τουσ ςτϐχουσ 1, 8, 4 και 10 και την ανϊ ςτϐχο και υποςτϐχο ςυνειςφορϊ του ςτην 
Εθνικό Ϊκθεςη. Σο ενδιαφϋρον του Τπουργεύου για την υλοπούηςη των ςτϐχων και ειδικϐτερα για τουσ 
δεύκτεσ των ΒΑ ΟΗΕ αποτυπώθηκε ςτο ςχεδιαςμϐ ενϐσ εκπαιδευτικοϑ ςεμιναρύου για τα ςτελϋχη του 
Τπουργεύου με την υποςτόριξη του Σμόματοσ τατιςτικόσ του Διεθνοϑσ Γραφεύου Εργαςύασ και του 
Διεθνοϑσ Κϋντρου Κατϊρτιςησ τησ Δ.Ο.Ε., που ςυμπεριϋλαβε ςτισ θεματικϋσ του ενϐτητεσ την ανϊλυςη των 
δεικτών των ΒΑ ΟΗΕ ςε ςυςχϋτιςη με τουσ ςτατιςτικοϑσ οριςμοϑσ τησ Δ.Ο.Ε. ςτο πλαύςιο τησ ευρϑτερησ 
διϊςταςησ για το μϋλλον τησ εργαςύασ υπϐ την οπτικό τησ προςταςύασ τησ εργαςύασ. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
υνταξιοϑχων τησ Δημϐςιασ Επιχεύρηςησ Ηλεκτριςμοϑ (ΠΟ-ΔΕΗ) κατϊ τησ Ελλϊδασ» , 80/2012 «υνδικϊτο των 
υνταξιοϑχων τησ Αγροτικόσ Σρϊπεζασ τησ Ελλϊδασ (ΑΣΕ) κατϊ τησ Ελλϊδασ» 
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Β. υνειςφορϊ ςτη ςϑνταξη ερωτηματολογύων του ΟΗΕ αναφορικϊ με την προςταςύα των ανθρωπύνων 
δικαιωμϊτων 
 
Σο Τπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ απϋςτειλε τη ςυνειςφορϊ του 
ςε ερωτηματολϐγια και εκθϋςεισ του ΟΗΕ, μϋςω των οπούων ζητόθηκαν πληροφορύεσ ό επικαιροποιόθηκαν 
ςτοιχεύα για την κατϊςταςη αναφορικϊ με διϊφορουσ τομεύσ προςταςύασ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων.  
Πιο ςυγκεκριμϋνα, για το ϋτοσ 2017 τα ερωτηματολϐγια που εςτϊληςαν απϐ τον ΟΗΕ αφοροϑςαν ςτην 
προςταςύα και την προώθηςη των δικαιωμϊτων των ατϐμων που ζουν και εργϊζονται ςε αγροτικϋσ 
περιοχϋσ, ςτο δικαύωμα ςτην επαρκό ςτϋγαςη, ςτο ςεβαςμϐ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων ςτο πλαύςιο 
των πολυεθνικών και ϊλλων επιχειρόςεων, ςτο δικαύωμα ςτην ειρηνικό ςυνϊθροιςη και ςτο 
ςυνεταιρύζεςθαι, ςτισ επιπτώςεισ του εξωτερικοϑ χρϋουσ ςτην πλόρη απϐλαυςη των ανθρωπύνων 
δικαιωμϊτων,  ςτα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναςτών, ςτη νεολαύα και ςτα δικαιώματα των 
ηλικιωμϋνων και των ατϐμων με αναπηρύεσ. 
Περαιτϋρω, απϋςτειλε ςυνειςφορϊ αναφορικϊ με την 7η Περιοδικό Ϊκθεςη τησ Ελλϊδασ ςτο πλαύςιο τησ 
Διεθνοϑσ ϑμβαςησ ΟΗΕ κατϊ των Βαςανιςτηρύων, ςτοιχεύα για την επικαιροπούηςη του Βαςικοϑ Κειμϋνου 
Πληροφοριών [Core Document] προσ τα ϐργανα προςταςύασ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων του ΟΗΕ, 
καθώσ και πληροφορύεσ ςτο πλαύςιο εκθϋςεων που ςυντϊςςει το υμβοϑλιο Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων για 
την εφαρμογό Χηφιςμϊτων για τα δικαιώματα των ατϐμων με αναπηρύεσ και το δικαύωμα ςτην εργαςύα. 
Επύςησ, υπϋβαλε τισ παρατηρόςεισ τησ ελληνικόσ κυβϋρνηςησ (επτϋμβρησ του 2017) επύ του παραδεκτοϑ 
τησ πρώτησ ατομικόσ αναφορϊσ που αςκόθηκε ςτο πλαύςιο του Προαιρετικοϑ Πρωτοκϐλλου ςτη ϑμβαςη 
ΟΗΕ για την προςταςύα των  δικαιωμϊτων  των ΑΜΕΑ. ημειωτϋον ϐτι με βϊςη το Ν. 4488/13-09-201737, η 
αρμοδιϐτητα για τη ϑμβαςη ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατϐμων με Αναπηρύα δεν ανόκει πλϋον ςτο 
Τπουργεύο Εργαςύασ, ενώ Κεντρικϐ ημεύο Αναφορϊσ για θϋματα ςχετιζϐμενα με την εφαρμογό τησ εν λϐγω 
ϑμβαςησ ϋχει οριςτεύ η Γενικό Γραμματεύα Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων του Τπουργεύου Δικαιοςϑνησ. 

 

IV. ΟΟΑ 
 

Α. υμμετοχό ςτην Επιτροπό Απαςχϐληςησ, Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων  
 
Σο Τπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ εκπροςώπηςε την ελληνικό 
κυβϋρνηςη ςτισ εργαςύεσ τησ 130ησ και 131ησ υνϐδου τησ Επιτροπόσ Απαςχϐληςησ, Εργαςύασ και 
Κοινωνικών Τποθϋςεων. Αντικεύμενο εργαςιών τησ Επιτροπόσ για το ϋτοσ 2017 αποτϋλεςαν η 
προετοιμαςύα τησ επερχϐμενησ Τπουργικόσ υνϐδου για την Κοινωνικό Πολιτικό [Μϊιοσ 2018], η νϋα 
ςτρατηγικό του ΟΟΑ για την εργαςύα, η διαςφϊλιςη τησ αποτελεςματικόσ ενςωμϊτωςησ μεταναςτών, το 
ςχϋδιο δρϊςησ «Ανϊπτυξη για ϐλουσ» [Inclusive Growth], η ενεργϐσ γόρανςη και η απαςχϐληςη, καθώσ και η 
πρϐληψη κατϊ των ανιςοτότων λϐγω γόρανςησ, βαςικϋσ προκλόςεισ που αντιμετωπύζει η αγορϊ εργαςύασ. 

 
Β. υμπλόρωςη ερωτηματολογύων για την απαςχϐληςη και την κοινωνικό προςταςύα 
 
Σο Τπουργεύο Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ ςυμπλόρωςε 
ερωτηματολϐγια του ΟΟΑ που αφοροϑν ςτην απαςχϐληςη και την κοινωνικό προςταςύα.  
Για το ϋτοσ 2017 ςυμπληρώθηκαν ερωτηματολϐγια με θϋμα «Κριτόρια Πρϐςβαςησ ςτα Επιδϐματα 
Ανεργύασ», καθώσ και «Πολιτικϋσ για την Προώθηςη τησ Απαςχϐληςησ ςε Μεγαλϑτερη Ηλικύα». Επύςησ, 
απϋςτειλε τη ςυνειςφορϊ του επύ των θεμϊτων αρμοδιϐτητϊσ του ςτο πλαύςιο τησ προετοιμαςύασ τησ 
ετόςιασ υνϐδου του υμβουλύου Τπουργών του ΟΟΑ [Ιοϑνιοσ 2017] και υπϋβαλε - ϐπωσ κϊθε χρϐνο - το 
επικαιροποιημϋνο κεφϊλαιο για την ετόςια ϋκδοςη του ΟΟΑ «Υορολογύα και Παροχϋσ για το ϋτοσ 2016» για 
την Ελλϊδα.   

                                                 
37

 Ν. 4488/13-09-2017, ΥΕΚ 137 Α ΄ «υνταξιοδοτικϋσ ρυθμύςεισ Δημοςύου και λοιπϋσ αςφαλιςτικϋσ διατϊξεισ, ενύςχυςη 
τησ προςταςύασ των εργαζομϋνων, δικαιώματα ατϐμων με αναπηρύεσ και ϊλλεσ διατϊξεισ», και ςυγκεκριμϋνα το Μϋροσ 
Δ΄ αυτοϑ υπϐ τον τύτλο Κατευθυντόριεσ – Οργανωτικϋσ Διατϊξεισ Τλοπούηςησ τησ ϑμβαςησ των Ηνωμϋνων Εθνών για 
τα Δικαιώματα των Ατϐμων με Αναπηρύεσ. 


