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Νόµος 2643/1998
Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Α’ αρ. 220/28 Σεπτεµβρίου 1998)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2643/2008
Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών
κατηγοριών και άλλες διατάξεις

στην πρώτη περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1
του άρθρου 1, τα οποία θεµελιώνουν αυτοτελές δικαίωµα
προστασίας. Η άσκηση του ως άνω αυτοτελούς δικαιώµατος
από τον δικαιούχο δεν επιτρέπεται σε περίπτωση
χρησιµοποίησης της αναπηρίας αυτής για την προσαύξηση
κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 4 από άλλο άτοµο της
ίδιας οικογένειας.
3. Από την προστασία που παρέχει ο νόµος αυτός
αποκλείονται:
α) όσοι παίρνουν σύνταξη από το ∆ηµόσιο ή οποιονδήποτε
ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης
αθροιστικά µεγαλύτερη από το κατώτατο όριο σύνταξης
γήρατος που καταβάλλει κάθε φορά το Ι.Κ.Α., εκτός από
τους παραπληγικούς - τετραπληγικούς, ηµιπληγικούς,
κωφούς και τυφλούς κατά την έννοια των διατάξεων του
Ν. 958/1979, οι οποίοι αποκλείονται εφόσον λαµβάνουν το
διπλάσιο της σύνταξης αυτής,
β) όσοι αποκαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του Ν.
1487/1950 (ΦΕΚ 179 Α'),
γ) όσοι στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώµατα, σύµφωνα
µε τα άρθρα 59, 60, 61 και 62 του Ποινικού Κώδικα και,
δ) όσοι πήραν µέρος ως πρωταίτιοι στο πραξικόπηµα
ανατροπής της νόµιµης Κυβέρνησης της Κύπρου κατά το
έτος 1974.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Προστατευόµενα πρόσωπα
1. Στις διατάξεις του νόµου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες
κατηγορίες προσώπων:
α. Οι πολύτεκνοι γονείς µε τέσσερα τέκνα και άνω, ένα από
τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαµος
γονέας τριών ανήλικων τέκνων.
Για την εφαρµογή του νόµου αυτού ως πολύτεκνη
οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τουλάχιστον τέσσερα
ζώντα τέκνα.
β. Τα άτοµα, µε ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που
έχουν περιορισµένες δυνατότητες για επαγγελµατική
απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωµατικής ή
πνευµατικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτοµα µε
ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραµµένα στα µητρώα
ανέργων αναπήρων του Οργανισµού Απασχολήσεως
Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.).
Επίσης προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο
µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών
ψυχικών και σωµατικών προβληµάτων, για τα οποία
διαπιστώνεται από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές του
νόµου αυτού η ισόβια ανικανότητα του αναπήρου για
εργασία. Κατ' εξαίρεση, όταν τα άτοµα πάσχουν από
νοητική υστέρηση ή αυτισµό για την παροχή της
προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
50%, εφόσον κατά τα άνω διαπιστωθεί η ανικανότητα
ισοβίως για εργασία.
γ. Όσοι έλαβαν µέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την
έννοια του Ν. 1285/1982 (ΦΕΚ 115 Α') και τα τέκνα τους.
Επίσης προστατεύονται: αα) τα µέλη των αντάρτικων
οµάδων που έλαβαν µέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την
έννοια του Ν. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάµηνη
τουλάχιστον ευδόκιµη υπηρεσία στις οµάδες αυτές, η οποία
βεβαιώνεται από τις επιτροπές του Π.∆. 379/1983 (ΦΕΚ
136 Α') και ββ) τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών
γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από
τραύµατα ή κακουχίες, εξαιτίας της συµµετοχής τους στην
αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των
συνταγµαταρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.
δ. Οι ανάπηροι και οι τραυµατίες πολέµου ή πολεµικών
γεγονότων, όσοι κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες
της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν µε οποιαδήποτε
ιδιότητα στις Ένοπλες ∆υνάµεις ή στα Σώµατα Ασφαλείας
και τα τέκνα τους, τα θύµατα πολέµου και οι ανάπηροι
πολέµου άµαχου πληθυσµού και τα τέκνα τους, οι
ανάπηροι ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους.
Επίσης, προστατεύονται τα τέκνα και ο επιζών σύζυγος των
προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα
πολεµικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και
1974.
2. Όπου µε τις διατάξεις του νόµου αυτού παρέχεται
προστασία σε περισσότερους από έναν δικαιούχους µιας
οικογένειας (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς) η άσκηση
του δικαιώµατος προστασίας από έναν δικαιούχο αποκλείει
τους υπολοίπους.
Η παρούσα διάταξη δεν έχει εφαρµογή για τα άτοµα µε
ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, όπως αυτά ορίζονται

Άρθρο 2
Προστασία σε φορείς του ιδιωτικού και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
1. Επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που
λειτουργούν στην Ελλάδα µε οποιαδήποτε µορφή και οι
φορείς του δηµόσιου τοµέα που αναφέρονται στην
παράγραφο 8, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες,
εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50)
άτοµα, υποχρεούνται να προσλαµβάνουν προστατευόµενα
πρόσωπα του προηγούµενου άρθρου, σε ποσοστό οκτώ
τοις εκατό (8%), επί του συνόλου του προσωπικού της
επιχείρησης, της εκµετάλλευσης ή του φορέα. Εξαιρούνται
από την υποχρέωση αυτή οι επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις
ή φορείς οι οποίοι εµφανίζουν στους ισολογισµούς τους
αρνητικό αποτέλεσµα (ζηµία) στις δύο αµέσως
προηγούµενες από το έτος πρόσληψης χρήσεις. Το
ποσοστό αυτό (8%) κατανέµεται στις προστατευόµενες
κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1 µε την ακόλουθη
σειρά προτεραιότητας: α) Ποσοστό 3% στα πρόσωπα της
περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
Προκειµένου για τοποθετήσεις στους φορείς του δηµόσιου
τοµέα της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου στα
πρόσωπα της κατηγορίας αυτής αντιστοιχεί ποσοστό 2%.
β) Ποσοστό 2% στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της
περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
Προκειµένου για τοποθετήσεις στους φορείς του δηµόσιου
τοµέα της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου στα
πρόσωπα της κατηγορίας αυτής αντιστοιχεί ποσοστό 3%
και προτάσσεται των προσώπων της περίπτωσης α'. γ)
Ποσοστό 1% στα πρόσωπα της περίπτωσης γ' της
παραγράφου 1 του άρθρου 1. δ) Ποσοστό 1% στα
πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β' της
παραγράφου 1 του άρθρου 1. ε) Ποσοστό 1% στα
πρόσωπα της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου
1.
2. Για τον υπολογισµό των ποσοστών της προηγούµενης
παραγράφου, στο προσωπικό της υπόχρεης επιχείρησης,
εκµετάλλευσης ή φορέα συνυπολογίζονται: α) Οι
υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες που υπηρετούν σε αυτήν,
ανεξάρτητα από τον τύπο και τη µορφή της σύµβασής
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τους. ∆εν συνυπολογίζονται εκείνοι που προσλαµβάνονται
για σύντοµο χρονικό διάστηµα. β) Τα πρόσωπα που
τοποθετήθηκαν αναγκαστικά σε κάθε υπόχρεη επιχείρηση
µε τον Ν. 1648/1986 (ΦΕΚ 147 Α') ή µε οποιαδήποτε
προηγούµενη προστατευτική διάταξη, ή µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου. ∆εν συνυπολογίζονται τοποθετήσεις
προσώπων που υπάγονται στον παρόντα νόµο, εφόσον
γίνονται οικειοθελώς από την επιχείρηση. Τυχόν κλάσµα
που προκύπτει κατά τον υπολογισµό του αριθµού αυτών
που προσλαµβάνονται, αν υπερβαίνει τη µισή µονάδα,
υπολογίζεται ως ακέραιη µονάδα.
3. Σε επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις ή φορείς που διατηρούν
υποκαταστήµατα ή εκµεταλλεύσεις σε περισσότερες από µία
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, για την εφαρµογή της
παραγράφου 1 λαµβάνεται υπόψη το σύνολο του
προσωπικού που υπηρετεί στην έδρα και τα
υποκαταστήµατα ή τις εκµεταλλεύσεις της επιχείρησης ή
του φορέα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός εκείνων
που τοποθετούνται γίνεται χωριστά για τα υποκαταστήµατα
ή τις εκµεταλλεύσεις κάθε Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
ανάλογα µε το απασχολούµενο σε αυτό προσωπικό και µε
τρόπο που να εξαντλείται ο αριθµός που αναλογεί στο
συνολικό ποσοστό (8%) της παραγράφου 1.
4. Ο αρµόδιος περιφερειακός διευθυντής του Ο.Α.Ε.∆., µε
απόφασή του, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της οικείας
Επιτροπής του άρθρου 9, µπορεί να απαλλάσσει από την
υποχρέωση πρόσληψης ή να περιορίζει το ποσοστό
υποχρεωτικής πρόσληψης σε επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις
ή φορείς που έχουν ουσιαστικά αναστείλει τις εργασίες
τους ή δεν µπορούν να συνεχίσουν επωφελώς τη
λειτουργία τους. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να
επιτρέπεται στις παραπάνω επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις ή
φορείς να απολύουν όλους ή ορισµένους από τους
προστατευοµένους, που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές
αναγκαστικά µε οποιονδήποτε νόµο, καταγγέλλοντας τη
σύµβαση εργασίας τους. Για την έκδοση της παραπάνω
απόφασης, η ενδιαφερόµενη επιχείρηση υποβάλλει στον
αρµόδιο περιφερειακό διευθυντή του Ο.Α.Ε.∆. σχετική
αίτηση που συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για την
υποστήριξή της στοιχεία. Αν ο περιφερειακός διευθυντής
αποφασίσει τη µείωση του ποσοστού υποχρεωτικής
πρόσληψης ή επιτρέψει την απόλυση ορισµένου αριθµού
προστατευοµένων, µε την απόφασή του ορίζει, κατά
περίπτωση, το ποσοστό της µείωσης ή τον συγκεκριµένο
αριθµό απολυοµένων και τα κριτήρια για την επιλογή των
προσώπων που απολύονται. Τέτοια κριτήρια είναι: ο
χρόνος πρόσληψης του απολυοµένου, η οικονοµική ή η
οικογενειακή του κατάσταση, η ηλικία του και ο βαθµός
τυχόν αναπηρίας του.
Κατά των αποφάσεων αυτών του περιφερειακού διευθυντή
του Ο.Α.Ε.∆. χωρεί προσφυγή ενώπιον της ∆ευτεροβάθµιας
Επιτροπής του άρθρου 10, η οποία ασκείται µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
κοινοποίηση της απόφασης. ∆ικαίωµα προσφυγής έχουν οι
ανωτέρω εργοδότες, τα προστατευόµενα πρόσωπα και κάθε
τρίτος που έχει έννοµο συµφέρον.
5. Οι οργανισµοί κοινής ωφελείας, οι τράπεζες και οι φορείς
του δηµόσιου τοµέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8
υποχρεούνται, επιπλέον από τα προστατευόµενα πρόσωπα
που οι φορείς αυτοί προσλαµβάνουν, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, να προσλαµβάνουν:
α) Στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών
τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών
εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών, οι οποίες εποπτεύονται
από τα υπουργεία Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Τυχόν κλάσµα που προκύπτει κατά τον
υπολογισµό του αριθµού των θέσεων, εάν υπερβαίνει τη
µισή µονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη µονάδα.
β) Στο ένα πέµπτο (1/5) των κενών θέσεων κλητήρων,
νυχτοφυλάκων, καθαριστών - καθαριστριών, θυρωρών,

κηπουρών και τραπεζοκόµων, θύµατα πολέµου, αναπήρους
πολεµικής ή ειρηνικής περιόδου και αναπήρους πολέµου
άµαχου πληθυσµού και αναπήρους του πρώτου εδαφίου
της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή
τέκνα των αναπήρων πολέµου ή της Εθνικής Αντίστασης ή
θανόντων αναπήρων πολέµου ή της Εθνικής Αντίστασης,
εφόσον κατοικούν στην περιφέρεια όπου προσλαµβάνονται
και είναι σε θέση να εκτελέσουν την εργασία που τους
ανατίθεται.
6. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα που αναφέρονται στην
παράγραφο 8 υποχρεούνται να προσλαµβάνουν ως
δικηγόρους προστατευόµενα πρόσωπα του άρθρου 1, σε
ποσοστό 8% επί του συνολικού αριθµού των δικηγόρων
που απασχολούνται στη νοµική τους υπηρεσία. Η κατανοµή
του ποσοστού αυτού στις κατηγορίες των
προστατευόµενων προσώπων γίνεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 1.
7. Για τους προστατευοµένους του παρόντος άρθρου, ως
κατώτατο όριο για την τοποθέτηση ή πρόσληψη ορίζεται το
εικοστό πρώτο (21ο) έτος και ως ανώτατο το
τεσσαρακοστό πέµπτο (45ο) έτος. Για τον υπολογισµό των
ορίων αυτών, ως ηµέρα γέννησης θεωρείται η 1η
Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο και η 31η
∆εκεµβρίου του ίδιου έτους για το ανώτατο.
8. Οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται στους
ακόλουθους φορείς του δηµόσιου τοµέα:
α) Στις δηµόσιες επιχειρήσεις και στους δηµόσιους
οργανισµούς.
β) Στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν
στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50%
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους ή στα οποία
το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του µετοχικού τους
κεφαλαίου.
γ) Στα νοµικά πρόσωπα τα οποία είτε ανήκουν στα νοµικά
πρόσωπα που αναφέρονται στις προηγούµενες περιπτώσεις
α' και β' ή στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή στους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθµίδας ή στην
Κ.Ε.∆.Κ.Ε. ή στις τοπικές ενώσεις δήµων και κοινοτήτων
είτε επιχορηγούνται από τους φορείς αυτούς, τακτικώς
κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ή τα οικεία καταστατικά,
είτε έχουν µετοχικό κεφάλαιο, το 51% τουλάχιστον του
οποίου κατέχουν οι παραπάνω φορείς.
9. Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποχρεωτικής
πρόσληψης προστατευόµενων προσώπων του Ν.
2643/1998 οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, οι
οποίες εφαρµόζουν προγράµµατα οικονοµικής εξυγίανσης ή
των οποίων τα χρέη ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 2538/1997.
10. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µπορεί να καθορίζονται διαδικαστικές και
άλλες λεπτοµέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή
του άρθρου αυτού.
Άρθρο 3
∆ιορισµός ή πρόσληψη προστατευοµένων σε
δηµόσιες υπηρεσίες, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ
1. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) και οι Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) κάθε βαθµίδας υποχρεούνται να
διορίζουν ή να προσλαµβάνουν πρόσωπα προστατευόµενα
από το άρθρο 1, χωρίς διαγωνισµό ή επιλογή, σε θέσεις
που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου
των θέσεων που προκηρύσσονται πανελλαδικά κάθε φορά.
Τυχόν κλάσµα που προκύπτει κατά τον υπολογισµό του
αριθµού των θέσεων, εάν ισούται ή υπερβαίνει τη µισή
µονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη µονάδα.
Ο αριθµός των θέσεων που αντιστοιχεί στο παραπάνω
ποσοστό κατανέµεται στις προστατευόµενες κατηγορίες
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προσώπων του άρθρου 1, µε την ακόλουθη σειρά
προτεραιότητας:
α. αναλογία 3/8 στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της
περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
β. αναλογία 2/8 στα πρόσωπα της περίπτωσης α' της
παραγράφου 1 του άρθρου 1,
γ. αναλογία 1/8 στα πρόσωπα της περίπτωσης γ' της
παραγράφου 1, του άρθρου 1,
δ. αναλογία 1/8 στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της
περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
ε. αναλογία 1/8 στα πρόσωπα της περίπτωσης δ' της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998.
Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ο αριθµός των θέσεων των προστατευοµένων
που έχει προκύψει κατά τα ανωτέρω κατανέµεται κατά
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα, κατηγορία προστασίας,
κλάδο και ειδικότητα. Με βάση δε την παραπάνω κοινή
υπουργική απόφαση, οι αρµόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆.
προβαίνουν στις ειδικές προκηρύξεις.
2. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται µε βάση ξεχωριστούς
πίνακες ανά κατηγορία προστασίας κατά τα ανωτέρω,
σύµφωνα µε τον αριθµό των µορίων που συγκεντρώνουν
τα προστατευόµενα πρόσωπα, τις ειδικότερες προϋποθέσεις
που ορίζονται στην κάθε προκήρυξη, σε συνδυασµό και µε
τη σειρά προτίµησης που έχουν αναγράψει οι υποψήφιοι
στη δήλωσή τους. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι µιας
κατηγορίας δεν καλύπτουν τον αριθµό των θέσεων που της
αντιστοιχεί, το τυχόν υπόλοιπο θέσεων διατηρείται στην
ίδια κατηγορία για µια ακόµη προκήρυξη. Εάν δεν καλυφθεί
και στη δεύτερη αυτή προκήρυξη, µεταφέρεται στην
αµέσως επόµενη κατηγορία.
3. Μετά τη λήψη της προκήρυξης της προηγούµενης
παραγράφου, ο αρµόδιος περιφερειακός διευθυντής του
Ο.Α.Ε.∆., µε πρόσκλησή του, καλεί τους ενδιαφεροµένους
για διορισµό ή πρόσληψη να υποβάλουν σχετική αίτηση. Η
πρόσκληση αυτή περιλαµβάνει τον συνολικό αριθµό των
θέσεων που πληρούνται ή του προσωπικού που
προσλαµβάνεται κατά φορέα, κατηγορίες και κλάδους ή
ειδικότητες, στην περιφέρεια της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης. Η πρόσκληση κοινοποιείται από τον
παραπάνω αρµόδιο διευθυντή στην οικεία Επιτροπή του
άρθρου 9. Με ευθύνη της Επιτροπής, η πρόσκληση
τοιχοκολλείται στο κατάστηµα όπου έχει την έδρα της,
κοινοποιείται στις κατά τόπους υγειονοµικές επιτροπές που
αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο και δηµοσιεύεται σε
δύο ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών και σε µία τοπική
εφηµερίδα, ηµερήσια ή εβδοµαδιαία. Ανακοίνωση σχετικά
µε την πρόσκληση µεταδίδεται από τα κρατικά
ραδιοτηλεοπτικά µέσα, όπου υπάρχουν.
4. Οι υποψήφιοι για διορισµό ή πρόσληψη συµπληρώνουν
ειδικό έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία
δηλώνουν κατά σειρά προτίµησης τις θέσεις της πρόκλησης
στις οποίες επιθυµούν να διοριστούν ή να προσληφθούν. Οι
αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων
υποβάλλονται στις Επιτροπές του άρθρου 9 µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
τελευταία δηµοσίευση στον Τύπο. Ανάκληση, τροποποίηση
ή συµπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης
απαγορεύεται.
6. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.∆.∆. και οι Ο.Τ.Α., κάθε
βαθµίδας, υποχρεούνται επιπλέον από τα προστατευόµενα
πρόσωπα που προσλαµβάνουν στις θέσεις της παραγράφου
1, να διορίζουν ή να προσλαµβάνουν:
α) Στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών
τηλεφωνικών κέντρων τυφλούς, πτυχιούχους των σχολών
εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην
εποπτεία των υπουργείων Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Τυχόν κλάσµα που προκύπτει κατά τον
υπολογισµό του αριθµού των θέσεων, εάν υπερβαίνει τη

µισή µονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη µονάδα υπέρ των
προκηρυσσόµενων θέσεων.
β) Στο ένα πέµπτο (1/5) των κενών θέσεων κλητήρων,
νυχτοφυλάκων, καθαριστών - καθαριστριών, θυρωρών,
κηπουρών και τραπεζοκόµων, θύµατα πολέµου, αναπήρους
πολεµικής ή ειρηνικής περιόδου και τέκνα αναπήρων και
θυµάτων πολέµου, ως και τέκνα αναπήρων αγωνιστών της
Εθνικής Αντίστασης του Ν. 1285/1982 και
προστατευοµένους των περιπτώσεων α' και β' του άρθρου
1, εφόσον κατοικούν στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου
όπου διορίζονται ή προσλαµβάνονται και είναι ικανοί να
εκτελέσουν την εργασία που τους ανατίθεται. Το παραπάνω
ποσοστό (1/5) υπολογίζεται στον αριθµό των θέσεων που
προκηρύσσονται για πλήρωση κάθε φορά. Η κατανοµή των
προστατευοµένων γίνεται από τις Επιτροπές του άρθρου 9
και ο διορισµός ή η πρόσληψή τους γίνεται µε απόφαση
του κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου. Για τον διορισµό ή
πρόσληψη των προσώπων της παραγράφου αυτής
εφαρµόζεται η διαδικασία των παραγράφων 2 έως και 5
του παρόντος άρθρου.
7. Οι διοριζόµενοι ή προσλαµβανόµενοι, σύµφωνα µε το
άρθρο αυτό, πρέπει:
α) Να έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τον
διορισµό ή την πρόσληψή τους στις συγκεκριµένες θέσεις.
β) Να κριθούν από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές του
Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α') ότι είναι
ικανοί να προσφέρουν υπηρεσίες στις συγκεκριµένες
θέσεις.
γ) Να είναι γραµµένοι στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.
8. Για τις θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
φορέων του ∆ηµοσίου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα δεν
εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου αυτού.
9. Ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισµού ή πρόσληψης, όσων
διορίζονται ή προσλαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο
αυτό, ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος και ως ανώτατο
το τεσσαρακοστό πέµπτο (45ο) έτος. Για τον υπολογισµό
των ορίων αυτών, ως ηµεροµηνία γέννησης θεωρείται η 1η
Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο και η 31η
∆εκεµβρίου του ίδιου έτους για το ανώτατο.
10. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος του
ειδικού εντύπου της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, που
συµπληρώνουν και υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι, τα
στοιχεία που συµπληρώνονται από τον ενδιαφερόµενο και
κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λεπτοµέρεια.
Άρθρο 4
Αντικειµενικά κριτήρια τοποθέτησης πρόσληψης και
διορισµού προστατευόµενων προσώπων
1. Για τον καθορισµό της σειράς τοποθέτησης, πρόσληψης
ή διορισµού των προστατευόµενων προσώπων, λαµβάνεται
υπόψη το σύνολο των µορίων, τα οποία συγκεντρώνει ο
ενδιαφερόµενος µε βάση τα κριτήρια και τον αριθµό των
µορίων που αντιστοιχεί, κατά περίπτωση, σε κάθε κριτήριο.
Τα κριτήρια για τον καθορισµό της σειράς αυτής είναι τα
εξής:
α) η ηλικία του προστατευοµένου, β) τα τυπικά του
προσόντα, γ) το ποσοστό αναπηρίας του, εφόσον πρόκειται
για άτοµο µε ειδικές ανάγκες, δ) η οικογενειακή του
κατάσταση και ε) η οικονοµική του κατάσταση.
2. Ο αριθµός των µορίων µε βάση το κριτήριο της ηλικίας
καθορίζεται µε βάση τον ακέραιο αριθµό των ετών ηλικίας,
προσαυξανόµενο για άτοµα ηλικίας από 21 έως 30 ετών
κατά δεκαπέντε (15) µόρια, από 31 έως 40 ετών κατά
είκοσι πέντε (25) µόρια και από 41 έως 45 ετών κατά
τριάντα (30) µόρια.
3. Ο αριθµός των µορίων µε βάση το κριτήριο των τυπικών
προσόντων καθορίζεται ως εξής:
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α) Για απολυτήριο τίτλο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης δέκα
(10) µόρια.
β) Για απολυτήριο τίτλο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
είκοσι (20) µόρια.
γ) Για πτυχιούχους Ινστιτούτου Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) τριάντα (30) µόρια.
δ) Για πτυχιούχους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Τ.Ε.Ι.) πενήντα (50) µόρια.
ε) Για πτυχιούχους Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.) εβδοµήντα (70) µόρια.
στ) Για κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενενήντα
(90) µόρια.
ζ) Για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών εκατόν δέκα
(110) µόρια.
Οι κάτοχοι αναγνωρισµένου πτυχίου ξένης γλώσσας
λαµβάνουν είκοσι (20) επιπλέον µόρια για κάθε γλώσσα.
Τα ως άνω κατά περίπτωση µόρια δικαιούνται και οι
κάτοχοι πτυχίων, αναγνωρισµένων κατά τις κείµενες
διατάξεις, Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής, καθώς και οι
απόφοιτοι ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
4. Ο αριθµός των µορίων, µε βάση το κριτήριο της
αναπηρίας για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, καθορίζεται, µε
βάση τον ακέραιο αριθµό, στον οποίο ανέρχεται το
ποσοστό αναπηρίας τους, πολλαπλασιαζόµενο µε
συντελεστή 7.
Για τα άτοµα που έχουν τέκνα ή αδελφούς ή σύζυγο µε
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών
και σωµατικών προβληµάτων, ο αριθµός των µορίων
καθορίζεται µε βάση τον ακέραιο αριθµό, στον οποίο
ανέρχεται το ποσοστό της αναπηρίας, πολλαπλασιαζόµενο
µε συντελεστή 7.
5. Ο αριθµός των µορίων µε βάση το κριτήριο της
οικογενειακής κατάστασης για όλες τις κατηγορίες των
προστατευόµενων από τον παρόντα νόµο προσώπων, εκτός
από τους πολυτέκνους, καθορίζεται ως εξής:
α) Για τον άγαµο είκοσι (20) µόρια.
β) Για τον έγγαµο χωρίς τέκνα, σαράντα (40) µόρια.
γ) Για τον έγγαµο µε ένα τέκνο, εξήντα (60) µόρια.
δ) Για τον έγγαµο µε δύο τέκνα, ογδόντα (80) µόρια.
ε) Για τον έγγαµο µε τρία τέκνα, εκατό (100) µόρια.
στ) Για τον διαζευγµένο ή τον άγαµο που έχει την επιµέλεια
ενός ή περισσότερων τέκνων υπολογίζονται, κατά
περίπτωση, τα αντίστοιχα µόρια του εγγάµου µε τέκνα.
Αν ο άλλος σύζυγος δεν εργάζεται, τα πιο πάνω µόρια
προσαυξάνονται κατά είκοσι (20). Αν ο ίδιος ο
προστατευόµενος είναι τέκνο ορφανό από έναν γονέα και
έχει ηλικία µέχρι 25 ετών ή αν στην οικογένεια του
προστατευοµένου υπάρχει τέκνο ή τέκνα ορφανά ηλικίας
µέχρι 25 ετών και άγαµα, ο αριθµός των µορίων που
προκύπτει κατά τα ανωτέρω προσαυξάνεται µε εκατό (100)
επιπλέον µόρια συνολικά, ανεξαρτήτως αριθµού τέκνων. Αν
ο προστατευόµενος είναι τέκνο ορφανό και από τους δύο
γονείς και έχει ηλικία µέχρι 25 ετών, ο αριθµός αυτός
προσαυξάνεται µε διακόσια (200) επιπλέον µόρια. Εάν στην
οικογένεια του προστατευοµένου υπάρχει άτοµο µε
αναπηρία κατά την έννοια της περίπτωσης β' του άρθρου 1,
όπως ισχύει, ο αριθµός των µορίων κατά τα ανωτέρω
προσαυξάνεται µε το 20% της δεύτερης προστασίας της
παραγράφου 8 του άρθρου 4. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει
για όλες τις κατηγορίες προστασίας. Οµοίως,
προστατευόµενοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν οι
ιδιότητες του πολύτεκνου γονέα και του τέκνου
πολύτεκνης οικογένειας λαµβάνουν την προσαύξηση 20%
για την υποκατηγορία της δεύτερης προτίµησής τους.
ζ) Για τον επιζώντα σύζυγο χωρίς τέκνα υπολογίζονται τα
αντίστοιχα µόρια του άγαµου.
6. Ο αριθµός των µορίων για τους πολύτεκνους γονείς, µε
βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης,
καθορίζεται ως εξής:
Για γονέα µε τέσσερα τέκνα τετρακόσια (400) µόρια, τα
οποία προσαυξάνονται κατά πενήντα (50) ανά ένα επιπλέον

τέκνο. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα
(50) επιπλέον µόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Στην
περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους δεν εργάζεται,
προστίθενται πενήντα (50) µόρια.
Ο διαζευγµένος ή ο επιζών ή ο άγαµος γονέας, που έχει
την επιµέλεια των τέκνων, λαµβάνει πενήντα (50) επιπλέον
µόρια.
Για τον επιζώντα ή τον άγαµο γονέα τριών ανήλικων
τέκνων υπολογίζονται τετρακόσια (400) µόρια.
7. Ο αριθµός των µορίων για τα τέκνα πολύτεκνης
οικογένειας, µε βάση το κριτήριο της οικογενειακής
κατάστασης, καθορίζεται ως εξής:
Για πολύτεκνη οικογένεια µε τέσσερα τέκνα τριακόσια
(300) µόρια, τα οποία προσαυξάνονται κατά πενήντα (50)
για κάθε επιπλέον τέκνο. Αν µεταξύ αυτών υπάρχουν
ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον µόρια
για κάθε ανήλικο τέκνο.
8. Ο αριθµός µορίων που προκύπτει από την εφαρµογή των
διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων προσαυξάνεται
κατά ποσοστό 20%, εφόσον το προστατευόµενο πρόσωπο
υπάγεται σε περισσότερες από µία κατηγορίες του άρθρου
1.
9. Ο αριθµός των µορίων, µε βάση το κριτήριο της
οικονοµικής κατάστασης του προστατευοµένου, καθορίζεται
σε εκατό (100) µόρια, εφόσον έχει ετήσιο ατοµικό
εισόδηµα µέχρι το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό ή
οικογενειακό εισόδηµα το διπλάσιο του ατοµικού. Για κάθε
αύξηση του ατοµικού εισοδήµατος κατά πεντακόσιες
χιλιάδες (500.000) δραχµές ή του οικογενειακού κατά ένα
εκατοµµύριο (1.000.000) δραχµές, µειώνεται ο αριθµός
των µορίων κατά είκοσι (20).
Για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής ως οικογενειακό
εισόδηµα του προστατευόµενου προσώπου νοείται αυτό
που περιλαµβάνει το ετήσιο καθαρό εισόδηµα και των δύο
συζύγων, καθώς και το ετήσιο καθαρό εισόδηµα των τυχόν
ανήλικων τέκνων τους.
10. Αν περισσότερα πρόσωπα συγκεντρώνουν ίσο αριθµό
µορίων, η µεταξύ τους σειρά προτεραιότητας καθορίζεται
µε κλήρωση. Η κλήρωση διενεργείται από την αρµόδια
Επιτροπή του άρθρου 9 και κατά τη διενέργειά της
µπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόµενοι, ύστερα από
έγκαιρη ειδοποίησή τους.
11. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα στοιχεία και τα
δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκοµίζουν οι
ενδιαφερόµενοι για την πιστοποίηση των κριτηρίων του
παρόντος άρθρου και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια.
12. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µπορεί
να συµπληρώνονται, να τροποποιούνται ή να
αναµορφώνονται τα παραπάνω κριτήρια και τα αντίστοιχα
µόρια και να ρυθµίζεται κάθε συναφές θέµα.
Άρθρο 5
Τοποθέτηση προστατευοµένων - Περιορισµοί
1. Η τοποθέτηση των προστατευόµενων προσώπων, στους
οποίους περιλαµβάνονται και οι δικηγόροι, γίνεται από την
Επιτροπή του άρθρου 9 και είναι υποχρεωτική για τον
εργοδότη.
2. Η τοποθέτηση αυτή γίνεται µε την ιδιότητα του
δικηγόρου, υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη, ανάλογα µε τα
προσόντα του προστατευοµένου και τη σύνθεση του
προσωπικού που απασχολείται στην επιχείρηση ή στην
εκµετάλλευση ή στον φορέα της παραγράφου 8 του
άρθρου 2. Οι τοποθετούµενοι εξοµοιώνονται πλήρως,
ανάλογα µε τα προσόντα τους, µε το υπόλοιπο προσωπικό,
ως προς τους όρους εργασίας, την αµοιβή, τις προαγωγές
και γενικά τις συνθήκες εργασίας, µε την επιφύλαξη των
ειδικών διατάξεων του άρθρου 11 για την απόλυσή τους.
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3. Ο τοποθετούµενος υποχρεούται, µέσα σε έναν µήνα από
την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης για την
τοποθέτησή του, να παρουσιαστεί στην επιχείρηση ή στην
εκµετάλλευση ή στον φορέα της παραγράφου 8 του
άρθρου 2 για να αναλάβει υπηρεσία. Αν µέσα στην
ανωτέρω προθεσµία ο τοποθετούµενος δεν παρουσιασθεί ή
δεν δεχθεί τη θέση στην οποία τοποθετήθηκε από την
Επιτροπή, χάνει την προστασία που του παρέχει ο νόµος,
εκτός εάν συντρέχουν, κατά την κρίση της Επιτροπής,
σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν τη µη ανάληψη
υπηρεσίας, οπότε η Επιτροπή τον τοποθετεί πάλι στην ίδια
ή άλλη επιχείρηση.
4. Προστατευόµενοι που είχαν απασχοληθεί σε µία
επιχείρηση, ύστερα από αναγκαστική ή µη τοποθέτησή τους
σε αυτή, δεν τοποθετούνται στην ίδια επιχείρηση, εκτός αν
η επιχείρηση αυτή συναινεί εγγράφως.
5. Προστατευόµενοι των οποίων η τοποθέτηση ανακλήθηκε
δύο φορές ύστερα από αίτησή τους που υποβλήθηκε µετά
την ανάληψη υπηρεσίας χάνουν την προστασία που
παρέχει ο νόµος αυτός.
6. Κάθε εργοδότης, στον οποίο τοποθετείται
προστατευόµενος του νόµου αυτού έχει δικαίωµα να
ζητήσει οποτεδήποτε από την Επιτροπή που έκανε την
τοποθέτηση την αντικατάστασή του για υπαίτια ή ανυπαίτια
ακαταλληλότητα, αφού τον απασχολήσει τουλάχιστον δύο
(2) µήνες. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού γίνεται µε
αίτηση στην οποία περιέχονται αναλυτικά οι λόγοι για τους
οποίους ζητείται η αντικατάσταση και επισυνάπτεται κάθε
σχετικό αποδεικτικό στοιχείο. Η αίτηση είναι απαράδεκτη
αν δεν κοινοποιηθεί µε δικαστικό επιµελητή από τον
αιτούντα εργοδότη στον ενδιαφερόµενο τουλάχιστον δέκα
(10) ηµέρες πριν από τη συζήτησή της στην Επιτροπή. Ο
προστατευόµενος κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση
δύναται να παρασταθεί κατά τη συζήτησή της
αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του και
να αναπτύξει εγγράφως ή προφορικά τις απόψεις του. Η
απόφαση της Επιτροπής για την αντικατάσταση του
προστατευοµένου κοινοποιείται στον εργοδότη, το
αργότερο µέσα σε ένα δίµηνο από την υποβολή της αίτησής
του. Μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης στον εργοδότη
ή µέχρι τη λήξη του διµήνου, αν δεν γίνει κοινοποίηση, ο
προστατευόµενος εξακολουθεί να εργάζεται και να
αµείβεται από τον εργοδότη.
Ο προστατευόµενος χάνει την προστασία, αν
αντικατασταθεί δύο φορές µε απόφαση της Επιτροπής, για
υπαίτια ακαταλληλότητα.
Αν η τοποθέτηση του προστατευοµένου ακυρωθεί είτε µε
απόφαση της ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής είτε µε τελεσίδικη
απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου, για λόγο που δεν
οφείλεται σε έλλειψη συνδροµής στο πρόσωπό του των
τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων του Ν.
2643/1998, η Επιτροπή τοποθετεί αυτόν σε κενή θέση,
εφόσον υπάρχει, της αυτής προκήρυξης, της αυτής
κατηγορίας προστασίας και του ίδιου τοµέα (δηµόσιου ή
ιδιωτικού), για τον οποίο είχε υποβάλει αίτηση. Για την
τοποθέτηση αυτή ο προστατευόµενος πρέπει να
συγκεντρώνει µοριοδότηση ίση ή µεγαλύτερη από εκείνη
του τελευταίου τοποθετηθέντος της ίδιας κατηγορίας σε
θέση της ίδιας προκήρυξης. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο
προστατευόµενος τοποθετείται σε αντίστοιχη θέση της
επόµενης προκήρυξης, η οποία και δεν προκηρύσσεται µε
απόφαση της αντίστοιχης πρωτοβάθµιας επιτροπής. Η
διάταξη εφαρµόζεται µόνο για όσους έχουν τοποθετηθεί µε
τις προκηρύξεις που έγιναν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 2643/1998 και µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος.

στις Επιτροπές του άρθρου 9 ειδική έντυπη δήλωση που
παρέχεται από τον Ο.Α.Ε.∆., µε την οποία δηλώνουν τον
αριθµό του απασχολούµενου σε αυτές προσωπικού, τον
αριθµό των απασχολούµενων προσώπων των παραγράφων
5 και 6 του άρθρου 2 του νόµου αυτού, τον αριθµό των
απασχολούµενων προσώπων που προστατεύονται από το
άρθρο 1 του νόµου αυτού, τα οποία τοποθετήθηκαν σε
αυτές αναγκαστικά, ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθέτησής
τους, τον αριθµό των απασχολούµενων σε αυτές αναπήρων
της παραγράφου 1 περίπτωση β' του άρθρου 1, καθώς και
τις ειδικότητες που έχουν ανάγκη για να καλύψουν τα
ποσοστά της υποχρεωτικής πρόσληψης που προβλέπονται
από το άρθρο 2.
Η ανακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων επισύρει τις
ποινικές κυρώσεις του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α').
2. Η δήλωση, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και στοιχεία υποβάλλεται στην Επιτροπή του
άρθρου 9 στην Περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα της η
επιχείρηση, η εκµετάλλευση, ή ο φορέας, κατά τη χρονική
περίοδο από 2 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου κάθε έτους.
Επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις ή φορείς που διατηρούν
υποκαταστήµατα ή εκµεταλλεύσεις σε περισσότερους από
ένα νοµούς υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση και στις
οικείες Επιτροπές του άρθρου 9. Στη δήλωση αυτή
περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία της προηγούµενης
παραγράφου για κάθε υποκατάστηµα ή εκµετάλλευση που
βρίσκεται στην περιφέρεια της οικείας Επιτροπής. Αν οι
επιχειρήσεις, οι εκµεταλλεύσεις ή οι φορείς δεν
υποβάλλουν εµπροθέσµως τα στοιχεία που προβλέπονται
στην παράγραφο 1, η Επιτροπή προβαίνει στις
τοποθετήσεις µε βάση τα στοιχεία που λαµβάνει από την
αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
3. Με επιµέλεια των αρµόδιων υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.∆.
γίνεται έλεγχος των στοιχείων που περιέχονται στις
δηλώσεις που υποβάλλονται. Όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες,
τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οι δηµόσιοι
οργανισµοί υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί από τις πιο
πάνω υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆., να παρέχουν κάθε αναγκαία
συνδροµή για τον έλεγχο των δηλώσεων αυτών. Ιδιαίτερη
γι' αυτό υποχρέωση έχουν οι οικείες Επιθεωρήσεις
Εργασίας. Άρνηση εκπλήρωσης ή πληµµελής εκπλήρωση
της ανωτέρω υποχρέωσης αποτελεί βαρύ πειθαρχικό
παράπτωµα για τον υπεύθυνο υπάλληλο.
4. Οι υποβαλλόµενες δηλώσεις µαζί µε τα συνοδευτικά τους
στοιχεία και δικαιολογητικά προωθούνται το µήνα Ιούνιο
κάθε έτους, από τις Επιτροπές του άρθρου 9, στην
αντίστοιχη Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ή τοπικές υπηρεσίες
του Ο.Α.Ε.∆. για να γίνει ο έλεγχος και η µηχανογραφική
τους επεξεργασία και να καταρτισθεί η προκήρυξη των
θέσεων που καλύπτονται µε αναγκαστική τοποθέτηση. Εάν
οι θέσεις του φορέα ή της επιχείρησης που προκύπτει ότι
πρέπει να καλυφθούν µε αναγκαστική τοποθέτηση
υπερβαίνουν τις τέσσερις και µέχρι δώδεκα, προκηρύσσεται
µέχρι το ήµισυ αυτών και αν υπερβαίνουν τις δώδεκα
προκηρύσσεται µέχρι το ένα τρίτο αυτών προς αποφυγήν
της αιφνίδιας υπέρµετρης οικονοµικής επιβάρυνσης του
φορέα ή της επιχείρησης.
Η προκήρυξη που θα καταρτισθεί αποστέλλεται στους
φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις που αναφέρονται σε αυτήν, προκειµένου να
εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους προς τον Περιφερειακό
∆ιευθυντή ή τον Προϊστάµενο της τοπικής υπηρεσίας του
Ο.Α.Ε.∆., που έχει την έδρα της η Πρωτοβάθµια Επιτροπή,
εντός δεκαηµέρου από την κοινοποίησή της. Μετά την
εξέταση των διατυπωθεισών αντιρρήσεων διαµορφώνεται η
προκήρυξη και αποστέλλεται προς την Κεντρική Επιτροπή
Εποπτείας και Συντονισµού Εφαρµογής του Ν. 2643/1998
µαζί µε τις τυχόν κατατεθείσες αντιρρήσεις επί της αρχικής
προκήρυξης για έγκριση.
5. Η προκήρυξη των θέσεων αυτών για κάθε Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση γίνεται κατά το χρονικό διάστηµα από 1ης

Άρθρο 6
Υποβολή στοιχείων - ∆ιαδικασία
1. Οι επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις και οι φορείς της
παραγράφου 8 του άρθρου 2, που υπάγονται στις διατάξεις
του νόµου αυτού, υποχρεούνται να υποβάλλουν ετησίως
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Σεπτεµβρίου έως 30ή Σεπτεµβρίου κάθε έτους και
τοιχοκολλάται στο κατάστηµα, στο οποίο έχει την έδρα της
η Επιτροπή του άρθρου 9. Ακόµα η προκήρυξη αυτή
δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών και
σε µία τοπική εφηµερίδα ηµερήσια ή εβδοµαδιαία.
Ανακοίνωση σχετικά µε την προκήρυξη µεταδίδεται από τα
κρατικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα.
6. Κατά το χρονικό διάστηµα από 1ης Οκτωβρίου έως 15η
Νοεµβρίου κάθε έτους οι ενδιαφερόµενοι να προσληφθούν
στις προκηρυσσόµενες θέσεις υποβάλλουν αιτήσεις στις
οποίες επισυνάπτονται όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά
που απαιτούνται για την εφαρµογή του άρθρου 4. Οι
αιτήσεις υποβάλλονται στις οικείες Επιτροπές του άρθρου
9. Ο προστατευόµενος έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης σε
τρεις κατά ανώτατο όριο Επιτροπές της επιλογής του. Οι
αιτήσεις αυτές προωθούνται στις αντίστοιχες Περιφερειακές
∆ιευθύνσεις του Ο.Α.Ε.∆. ή στις Τοπικές Υπηρεσίες του
Ο.Α.Ε.∆. που έχουν τις έδρες τους οι Επιτροπές του άρθρου
9 για να γίνει ο έλεγχος και η µηχανογραφική επεξεργασία
των σχετικών στοιχείων και δικαιολογητικών και να
συνταχθούν οι πίνακες µοριοδότησης.
Οι πίνακες αυτοί συντάσσονται κατά Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση και κατά κατηγορία προστατευόµενων
προσώπων, όπως οι κατηγορίες αυτές προβλέπονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 και περιλαµβάνουν κατά σειρά
προτεραιότητας τα ονόµατα και κάθε άλλο αναγκαίο
προσδιοριστικό στοιχείο των προσώπων που τοποθετούνται
αναγκαστικά, διαµορφώνονται δε µε βάση τα µόρια που
συγκεντρώνουν τα προστατευόµενα πρόσωπα σύµφωνα µε
το άρθρο 4.
7. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου έτους το
αργότερο, οι ανωτέρω πίνακες δηµοσιεύονται από την
οικεία Επιτροπή του άρθρου 9 για να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόµενοι. Η δηµοσίευση γίνεται µε τοιχοκόλληση
των πινάκων αυτών στο κατάστηµα της Επιτροπής και µε
σχετική δηµοσίευση για τη διενέργεια της τοιχοκόλλησης
σε τρεις ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών ευρείας
κυκλοφορίας και σε µια τοπική εφηµερίδα ηµερήσια ή
εβδοµαδιαία. Κατά του πίνακα πρώτης µοριοδότησης και
εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία της τελευταίας
δηµοσίευσης στον Τύπο είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων
θεραπείας από τους ενδιαφεροµένους ενώπιον των
Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων ή των Τοπικών Υπηρεσιών
του Ο.Α.Ε.∆. που έχουν τις έδρες τους οι Επιτροπές του
άρθρου 9. Οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις ή Τοπικές
Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆. που έχουν τις έδρες τους οι
Επιτροπές του άρθρου 9, µετά την εξέταση των αιτήσεων
θεραπείας ανασυντάσσουν τους πίνακες µοριοδότησης και
το αργότερο µέχρι 15 Μαΐου τους αποστέλλουν προς
δηµοσίευση στις οικείες Επιτροπές του άρθρου 9. Οι
Επιτροπές αυτές δηµοσιεύουν άµεσα τους ανωτέρω
τελικούς πίνακες µε τον ίδιο τρόπο που ορίζεται για τους
πίνακες πρώτης µοριοδότησης.
Το αργότερο µέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους οι Επιτροπές του
άρθρου 9 τοποθετούν µε απόφασή τους τα
προστατευόµενα πρόσωπα στις υπόχρεες επιχειρήσεις,
εκµεταλλεύσεις ή φορείς.
Οι αποφάσεις των Επιτροπών για τις τοποθετήσεις
γνωστοποιούνται στους ενδιαφεροµένους µε τον ίδιο τρόπο
κατά τον οποίο δηµοσιεύονται οι πίνακες µοριοδότησης.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
α) Τα ειδικότερα στοιχεία τα οποία οι επιχειρήσεις, οι
εκµεταλλεύσεις και οι φορείς της παραγράφου 1
υποχρεούνται να δηλώνουν και τα δικαιολογητικά τα οποία
πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωσή τους.
β) Ο τύπος της δήλωσης της παραγράφου 1 και κάθε
αναγκαίο στοιχείο για τη διαµόρφωσή της µε τον αρτιότερο
µηχανογραφικά τρόπο.

γ) Κάθε ζήτηµα που αφορά στην παραλαβή, έλεγχο και
επεξεργασία των δηλώσεων.
δ) Ο τύπος της αίτησης που υποβάλλουν τα
προστατευόµενα πρόσωπα, τα ειδικότερα στοιχεία που
πρέπει να περιέχει η αίτηση, τα δικαιολογητικά που
συνυποβάλλονται µε την αίτηση, τα δικαιολογητικά που
είναι δυνατόν να κατατίθενται µετά την υποβολή της
αίτησης, καθώς και ο χρόνος υποβολής τους, εφόσον οι
προστατευόµενοι επιλεγούν για τοποθέτηση ή διάθεση, ο
τρόπος και η διαδικασία επεξεργασία των αιτήσεων, ο
τρόπος και η διαδικασία κατάρτισης των πιο πάνω πινάκων
και κάθε ζήτηµα που είναι αναγκαίο για την εφαρµογή της
διάταξης.
ε) Η γραµµατειακή και γενικότερη υποστήριξη των
επιτροπών του άρθρου 8, καθώς και των αρµόδιων
υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.∆., προκειµένου να εκπληρώνουν
πληρέστερα το έργο που τους ανατίθεται µε το νόµο αυτόν.
στ) Ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης για την πληρωµή των
δηµοσιεύσεων και των ραδιοτηλεοπτικών ανακοινώσεων
που προβλέπονται από το άρθρο αυτό και κάθε άλλης
συναφούς δαπάνης.
ζ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
9) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Εποπτείας και Συντονισµού
Εφαρµογής του Ν. 2643/1998, η οποία υπάγεται στη
Γενική ∆ιεύθυνση Εργασίας. Έργο της Επιτροπής αποτελεί
η εποπτεία και ο συντονισµός των δράσεων και διαδικασιών
των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων του Ο.Α.Ε.∆. και των
Τοπικών Υπηρεσιών που έχουν τις έδρες τους οι Επιτροπές
του άρθρου 9. Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
α) Εγκρίνει τις προκηρύξεις, που προβλέπονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου αυτού και στην παράγραφο 5
του άρθρου 6 του Ν. 2643/1998, προκειµένου να
αναρτηθούν από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις ή τις
Τοπικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆.
β) Επιλαµβάνεται αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν καταγγελιών
ή αναφορών, εκδίδει οδηγίες και προβαίνει σε υποδείξεις
για την ορθή και ενιαία εφαρµογή των διατάξεων του Ν.
2643/1998, από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις ή τις
Τοπικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆. µέχρι τη δηµοσίευση των
πινάκων τελικής µοριοδότησης. Οι οδηγίες ή υποδείξεις
είναι δεσµευτικές για τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆.
γ) Συντονίζει και ελέγχει το έργο των αρµόδιων Υπηρεσιών
του Ο.Α.Ε.∆. ως προς την εφαρµογή των διατάξεων του Ν.
2643/1998, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο.
Η Επιτροπή είναι επταµελής, µε διετή θητεία, συγκροτείται
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και αποτελείται από ανώτατους ή ανώτερους
υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και του Ο.Α.Ε.∆. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξειδικεύονται οι
αρµοδιότητες της Επιτροπής, καθορίζεται ειδικότερα ο
τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την άσκηση του έργου της. Με απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ορίζονται τα της αποζηµίωσης των µελών της
άνω Επιτροπής. Για τη διοικητική στήριξη της ως άνω
Επιτροπής συνιστώνται στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (∆ιεύθυνση Απασχόλησης) έξι (6)
οργανικές θέσεις προσωπικού εκ των οποίων µία (1)
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Πληροφορικής, τρεις
(3) Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ∆ιοικητικού
Οικονοµικού, εκ των οποίων η µία (1) Νοµικού Τµήµατος,
µια (1) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Πληροφορικής και
µία (1) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ∆ιοικητικού
Λογιστικού. Οι θέσεις αυτές µπορούν να καλύπτονται και µε
µετατάξεις υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.∆. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ορίζονται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις και η διαδικασία
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για τις µετατάξεις προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια. Για τη διοικητική στήριξη της
Επιτροπής και για την αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών
µπορεί να γίνονται αποσπάσεις υπαλλήλων, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 68 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.
2683/1999). Οι υπηρετούντες στις ανωτέρω θέσεις
υπάλληλοι υπάγονται ιεραρχικά στην αρµόδια ∆ιεύθυνση
Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, που εκδίδεται µετά από γνώµη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.), καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις, τα ειδικότερα προσόντα κατά κατηγορία
προστατευόµενων ατόµων, η φύση της εργασίας και τα
λοιπά κριτήρια για τη χορήγηση της επιδότησης αυτής,
καθώς και η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
2. Σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις ή φορείς της
παραγράφου 8 του άρθρου 2, που απασχολούν άτοµα µε
ειδικές ανάγκες της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να
καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.∆. µέρος της δαπάνης για την
εργονοµική διευθέτηση του χώρου εργασίας των ατόµων
αυτών. Το ύψος της συµµετοχής του Οργανισµού στη
δαπάνη αυτή καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) του
Ο.Α.Ε.∆.
3. Με βάση τα στοιχεία, που υποβάλλουν σύµφωνα µε το
άρθρο 6 οι υπόχρεες επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις ή
φορείς, σχετικά µε τις ανάγκες τους σε ειδικότητες ο
Ο.Α.Ε.∆. καταρτίζει κάθε χρόνο πρόγραµµα επαγγελµατικής
κατάρτισης ατόµων µε ειδικές ανάγκες του πρώτου εδαφίου
της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 για την
κάλυψη των αναγκών σε ειδικότητες που ζητούνται από τις
επιχειρήσεις αυτές. Ο καθορισµός των ειδικοτήτων αυτών
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετά από γνώµη του ∆.Σ. του
Ο.Α.Ε.∆. Η επαγγελµατική κατάρτιση γίνεται στις
εκπαιδευτικές µονάδες του Ο.Α.Ε.∆. µετά από απόφαση του
∆ιοικητικού του Συµβουλίου, εφόσον τα παραπάνω άτοµα
µε ειδικές ανάγκες µπορούν να παρακολουθήσουν τα
προγράµµατα, που εφαρµόζονται σε αυτές ή σε ειδικά
ιδρύµατα ή φορείς, που καθορίζονται µε κοινές αποφάσεις
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
του Υπουργού στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγονται τα
ιδρύµατα αυτά. Για όσους παραπέµπονται στα ειδικά
ιδρύµατα ή φορείς, ο Ο.Α.Ε.∆. µπορεί να καταβάλει µέρος
ή το σύνολο της δαπάνης που απαιτείται για την
επαγγελµατική τους κατάρτιση. Οι όροι, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία καταβολής της δαπάνης αυτής καθορίζεται
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.∆.
Στα πιο πάνω άτοµα, που παραπέµπονται από τον Ο.Α.Ε.∆.
σε ειδικά ιδρύµατα κατάρτισης, χορηγούνται από τον
Ο.Α.Ε.∆. πιστοποιητικά επαγγελµατικής κατάρτισης. Με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του ∆.Σ.
του Ο.Α.Ε.∆., ρυθµίζονται οι όροι χορήγησης των
παραπάνω πιστοποιητικών, η ηλικία, τα προσόντα των
δικαιούχων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα παρακολούθησης
προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης για τα άτοµα
όλων των προστατευόµενων κατηγοριών του παρόντος
νόµου, που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση, σύµφωνα µε
τις διατάξεις αυτού.
Οι προϋποθέσεις, οι πόροι και τα λοιπά αναγκαία στοιχεία
για την εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών καθορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆.
4. Η ετήσια κανονική άδεια µε αποδοχές των µισθωτών,
που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις, επαυξάνεται
κατά έξι (6) εργάσιµες ηµέρες για άτοµα µε ειδικές ανάγκες
της διάταξης του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της
παραγράφου 1 του άρθρου 1, καθώς και για αναπήρους,
µόνιµους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των
λοιπών Ν.Π.∆.∆., εφόσον συντρέχουν και γι' αυτούς οι
ουσιαστικές προϋποθέσεις της παραπάνω διάταξης.
Την επαύξηση αυτή δικαιούνται όλα τα παραπάνω άτοµα µε
ειδικές ανάγκες και όλοι οι ανάπηροι ανεξάρτητα από τον
τρόπο και το χρόνο της πρόσληψής τους.

Άρθρο 7
Πρόσθετα δικαιολογητικά
1. Οι προστατευόµενοι της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
για να τοποθετηθούν ή διατεθούν σε εργασίες,
υποχρεούνται µε την αίτησή τους να προσκοµίζουν στην
αρµόδια Επιτροπή του άρθρου 9 και τα εξής δικαιολογητικά
(µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην υπουργική
απόφαση της περίπτωσης δ' της παραγράφου 8 του άρθρου
6):
α) Βεβαίωση της Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άµυνας (ΓΓΕΘΑ - ∆ΕΠΑΘΑ) ή των Επιτροπών που
προβλέπονται στο π. δ. 379/1983 (ΦΕΚ 136 Α'), από την
οποία να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόµενοι ανήκουν σε µία
από τις προστατευόµενες κατηγορίες των προσώπων του
νόµου αυτού. Οι πολύτεκνοι, οι ανάπηροι και οι
προστατευόµενοι συγγενείς των αναπήρων δεν
υποχρεούνται να προσκοµίζουν το δικαιολογητικό αυτό.
β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου.
γ) Πιστοποιητικό σπουδών και λοιπά πιστοποιητικά, από τα
οποία να προκύπτει η τυχόν ειδικότητα και προϋπηρεσία
τους.
δ) Βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που λαµβάνουν από
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή τον αρµόδιο
ασφαλιστικό φορέα κατά περίπτωση ή υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α') ότι δεν λαµβάνουν σύνταξη.
ε) Πιστοποιητικό στρατολογίας από το οποίο να προκύπτει
ότι ο προστατευόµενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές
του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόµιµα απαλλαγεί από αυτές.
στ) Βεβαίωση του αρµόδιου οργάνου για την κατά το Ν.
1487/1950 αποκατάσταση των αναπήρων ή θυµάτων
πολέµου, από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο
αναπήρου ή θύµατος πολέµου δεν έχει το ίδιο
αποκατασταθεί µε τις διατάξεις του Ν. 1487/1950.
ζ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του
προηγούµενου οικονοµικού έτους. Σε περίπτωση µη
υποβολής δήλωσης, λόγω ελλείψεως σχετικής
υποχρεώσεως, θα υποβάλλεται βεβαίωση της αρµόδιας
∆.Ο.Υ. της κατοικίας του τοποθετούµενου ότι δεν υπεβλήθη
δήλωση εισοδήµατος.
η) Πιστοποιητικό πρωτοβάθµιας υγειονοµικής Επιτροπής
του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α') από το οποίο
να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.
θ) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο αριθµός των
µελών της οικογένειας.
2. Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες του πρώτου εδαφίου της
περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1
τοποθετούνται ή διατίθενται σε εργασία στις υπόχρεες
επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις ή φορείς, εφόσον είναι
γραµµένα στα µητρώα άνεργων αναπήρων του Ο.Α.Ε.∆.
και προσκοµίζουν τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β'
έως και η' της προηγούµενης παραγράφου.
Άρθρο 8
Επιχορήγηση εργοδοτών, εργονοµική διευθέτηση,
επαύξηση χρόνου αδείας, ηθικές αµοιβές
1. Επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις ή φορείς της παραγράφου
8 του άρθρου 2, που απασχολούν άτοµα µε ειδικές ανάγκες
του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1
του άρθρου 1, δύναται να επιχορηγούνται από τον
Ο.Α.Ε.∆. για µέρος των αποδοχών που τους καταβάλλουν.
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Ευνοϊκότεροι όροι, που τυχόν προβλέπονται για τη χρονική
διάρκεια της ετήσιας άδειας µε αποδοχές από άλλες
διατάξεις, συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές
αποφάσεις, κανονισµούς ή οργανισµούς, δεν θίγονται µε
τις διατάξεις του νόµου αυτού.
5. Σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις ή φορείς της
παραγράφου 8, του άρθρου 2 και σε πρόσωπα που
δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για απασχόληση προσώπων
που προστατεύονται από το νόµο αυτόν και για παροχή
προστασίας πέρα από εκείνη του παρόντος νόµου, µπορεί
να απονέµονται οι πιο κάτω ηθικές αµοιβές:
α) ευαρέσκεια,
β) έπαινος και
γ) χρηµατικό βραβείο.
Οι ηθικές αυτές αµοιβές απονέµονται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από
πρόταση του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆. Με όµοια απόφαση, που
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆.,
καθορίζεται το ύψος των χρηµατικών βραβείων.

Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45
Α').
β) από τα προστατευόµενα άτοµα και κάθε τρίτο που έχει
έννοµο συµφέρον µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα
(30) ηµερών από την ηµεροµηνία της τελευταίας
δηµοσίευσης στον Τύπο της απόφασης της Επιτροπής περί
τοποθέτησής τους.
Άρθρο 10
Σύσταση και αρµοδιότητες ∆ευτεροβάθµιων
Επιτροπών
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστώνται δύο (Α και Β)
∆ευτεροβάθµιες Επιτροπές προστατευοµένων. Οι Επιτροπές
αυτές συγκροτούνται από:
α) Το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως Πρόεδρο, αναπληρούµενο
από το Νοµικό Σύµβουλο του ιδίου Υπουργείου για τη µία
Επιτροπή και τον καθ' ύλη αρµόδιο Γενικό ∆ιευθυντή του
ιδίου Υπουργείου, ως Πρόεδρο, αναπληρούµενο από τον
Προϊστάµενο της οικείας ∆ιεύθυνσης για τη δεύτερη
Επιτροπή.
β) Έναν ανώτατο αξιωµατικό του Στρατού Ξηράς, εφόσον
συζητούνται θέµατα αναπήρων και θυµάτων πολέµου,
αναπήρων πολέµου αµάχου πληθυσµού, αναπήρων και
θυµάτων ειρηνικής περιόδου, αντιστασιακών ως και των
τέκνων όλων των προαναφερθεισών κατηγοριών ή έναν
ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας,
στις λοιπές περιπτώσεις, µε τους αναπληρωτές τους.
γ) ∆ύο ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε τους αναπληρωτές τους.
δ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελληνικών
Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), µε τον αναπληρωτή του.
ε) Έναν εκπρόσωπο, µε τον αναπληρωτή του, της
Ανωτάτης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος
(Α.Σ.Π.Ε.) ή έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας
Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ή των αγωνιστών
της Εθνικής Αντίστασης ή των πολεµιστών, εφόσον
συζητούνται κατά περίπτωση θέµατα της αντίστοιχης
κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Χρέη
εισηγητή και γραµµατέα ασκούν υπάλληλοι της αρµόδιας
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Τα µέλη της
Επιτροπής, ο εισηγητής και ο γραµµατέας µε τους
αναπληρωτές τους ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η θητεία των
µελών είναι διετής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των
Επιτροπών, οι µεταξύ τους αρµοδιότητες και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.
Επίσης µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονοµικών καθορίζεται η
αποζηµίωση των µελών, του εισηγητή και του γραµµατέα
των Επιτροπών. Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν το λογαριασµό
εξόδων διοίκησης του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.∆.

Άρθρο 9
Πρωτοβάθµια Επιτροπή - Προσφυγή
1. Στην έδρα κάθε περιφερειακής διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.∆.
συνιστάται Πρωτοβάθµια Πενταµελής Επιτροπή. Με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, δύναται να συνιστώνται περισσότερες
Πρωτοβάθµιες Πενταµελείς Επιτροπές και να καθορίζεται η
χωρική τους αρµοδιότητα και η έδρα τους.
2. Κάθε Πρωτοβάθµια Πενταµελής Επιτροπή αποτελείται
από:
α) Ένα µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή
ανώτερο διοικητικό υπάλληλο, µε τους αναπληρωτές τους,
ως Πρόεδρο.
β) ∆ύο υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.∆. µε βαθµό Α' µε τους
αναπληρωτές τους.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελληνικών
Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), µε τον αναπληρωτή του.
δ) Έναν εκπρόσωπο της Ανωτάτης Συνοµοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) ή έναν εκπρόσωπο της
Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες
(Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ή των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης ή
των πολεµιστών, εφόσον συζητούνται κατά περίπτωση
θέµατα της αντίστοιχης κατηγορίας της παραγράφου 1 του
άρθρου 1.
Χρέη εισηγητή και γραµµατέα της Επιτροπής ασκούν
υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.∆. Η θητεία των µελών της Επιτροπής
ορίζεται τριετής.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ορίζονται τα µέλη της Επιτροπής µε τους
αναπληρωτές τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονοµικών
καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών, του εισηγητή και
του γραµµατέα της Επιτροπής. Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν
το λογαριασµό εξόδων διοίκησης του κλάδου ανεργίας του
Ο.Α.Ε.∆.
Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία
ορισµού των εκπροσώπων των οργανώσεων της παραπάνω
περίπτωσης δ', ο κανονισµός λειτουργίας της Επιτροπής και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου
αυτού.
3. Κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθµιων πενταµελών
Επιτροπών χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον των
δευτεροβάθµιων Επιτροπών του άρθρου 10. ∆ικαίωµα
προσφυγής έχουν οι υπόχρεοι εργοδότες, τα
προστατευόµενα πρόσωπα και κάθε τρίτος που έχει έννοµο
συµφέρον.
Η προσφυγή ασκείται:
α) από τους εργοδότες µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης
της τοποθέτησης σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ισχύοντος

Άρθρο 11
Λύση σχέσης εργασίας
1. Η σχέση εργασίας των προσώπων που τοποθετούνται µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή των προσώπων που
έχουν τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για
τους πολεµιστές µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού ή
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες του πρώτου εδαφίου της
περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
ανεξαρτήτως αν έχουν προσληφθεί υποχρεωτικά ή όχι,
λύεται:
α) Αυτοδικαίως µόλις συµπληρώσουν το όριο ηλικίας, που
ορίζεται από τον εσωτερικό κανονισµό ή τον οργανισµό της
επιχείρησης ή εκµετάλλευσης, που έχει ισχύ νόµου, εφόσον
συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για πλήρη
συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας. Όσοι δεν
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έχουν τις προϋποθέσεις αυτές διατηρούνται στην
επιχείρηση έως ότου τις αποκτήσουν και πάντως όχι πέρα
από το εξηκοστό έβδοµο (67ο) έτος της ηλικίας τους.
β) Με καταγγελία της σχέσης εργασίας χωρίς αποζηµίωση,
εφόσον ο προστατευόµενος έχει στερηθεί τα πολιτικά του
δικαιώµατα σύµφωνα µε τα άρθρα 59, 60, 61 και 62 του
Ποινικού Κώδικα.
γ) Με καταγγελία, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 9 για του εξής λόγους:
αα) Για παραβάσεις που προβλέπονται από τον
αναγνωρισµένο οργανισµό ή κανονισµό της υπηρεσίας ή
επιχείρησης ή εκµετάλλευσης, για τις οποίες ορίζεται ως
ποινή ή απόλυση.
ββ) Για αποδεδειγµένη ανεπάρκεια ή για ακαταλληλότητα
στην εκτέλεση της εργασίας, που δεν οφείλεται πάντως στα
τραύµατα ή στην αναπηρία ή για ανάρµοστη συµπεριφορά
ή για αντικοινωνική γενικώς διαγωγή.
δ) Με καταγγελία της σχέσης εργασίας αν έχει εκδοθεί,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 2, απόφαση
του αρµόδιου περιφερειακού διευθυντή του Ο.Α.Ε.∆.
ε) Με καταγγελία της σχέσης εργασίας µετά τη
συµπλήρωση των προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη
γήρατος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
2. Όταν πρόκειται για δικηγόρους, η έµµισθη εντολή τους
λύεται, όπως ορίζει ο ∆ικηγορικός Κώδικας, µε την
επιφύλαξη των περιπτώσεων β' και γ' της προηγούµενης
παραγράφου. ∆ικηγόροι, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους
µε πάγια περιοδική αµοιβή και προστατεύονται από την
ισχύουσα για τους πολεµιστές νοµοθεσία, αν απολυθούν ή
αντικατασταθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας
αυτής, δικαιούνται να λάβουν την αποζηµίωση της
παραγράφου 1 του άρθρου 94 του ν. δ/τος 3026/1954
(ΦΕΚ 235 Α'). Αν αποχωρήσουν οικειοθελώς από την
υπηρεσία δικαιούνται να λάβουν την αποζηµίωση της
παραγράφου 2 του άρθρου 94 του ίδιου νοµοθετικού
διατάγµατος.

προσφυγής από τον εργοδότη κατά της απόφασης
τοποθέτησης της Επιτροπής του άρθρου 9 και σε
περίπτωση άσκησης της προσφυγής αυτής, µετά την
πάροδο ενός µηνός από την κοινοποίηση µε απόδειξη της
απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 10.
Το πρόστιµο διαγράφεται, τυχόν δε καταβληθέν πρόστιµο
επιστρέφεται µετά την ακύρωση της πράξης επιβολής του
µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
3. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση
του αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται µε απόδειξη στον υπόχρεο εργοδότη. Μετά
την οριστικοποίηση, κατά τις προηγούµενες διατάξεις, του
προστίµου συντάσσεται χρηµατικός κατάλογος σύµφωνα µε
το άρθρο 55 του π. δ/τος 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α'), που
αποστέλλεται για είσπραξη, στην αρµόδια για τη φορολογία
εισοδήµατος ∆.Ο.Υ. του υποχρέου. Οι ανωτέρω οφειλές
καταβάλλονται εφάπαξ, εισπράττονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.∆.Ε.) υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Άρθρο 13
Προγενέστερες τοποθετήσεις
Οι τοποθετήσεις τέκνων αγωνιστών της Εθνικής
Αντίστασης, που έγιναν κατ' εφαρµογή των διατάξεων του
ν. 1648/1986, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112
Α') θεωρούνται νόµιµες και ισχυρές.
Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι Επιτροπές των άρθρων 8 και 10 του ν. 1648/1986
εξακολουθούν µέχρι 31.12.1998 να διέπονται από τις
σχετικές διατάξεις του ν. 1648/1986, όπως ισχύει, αλλά
µόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών περαίωσης των
υποθέσεων που εκκρεµούν σε αυτές κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου.
2. Οι Επιτροπές των άρθρων 8 και 10 του ν. 1648/1986
καταργούνται την 31.12.1998 και όσες αιτήσεις δεν έχουν
κριθεί επιστρέφονται στους ενδιαφεροµένους.
Ειδικά, ως προς αυτούς και µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του παρόντος νόµου, παρέχεται εφάπαξ ειδική
πριµοδότηση µορίων, ανάλογα µε το χρόνο κατά τον οποίο
παρέµεινε εκκρεµής η αίτησή τους στην οικεία Επιτροπή
του προηγούµενου εδαφίου. Με την πριµοδότηση αυτή
προσαυξάνεται ο συνολικός αριθµός των µορίων που
προκύπτει, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος νόµου.
Για την ανωτέρω ειδική πριµοδότηση υπολογίζονται 50
µόρια ανά κάθε ακέραιο χρόνο εκκρεµότητας της αίτησης,
µε βάση την ηµεροµηνία υποβολής της στην ως άνω
Επιτροπή.
∆ιάστηµα εκκρεµότητας της αίτησης µεγαλύτερο των έξι
(6) µηνών λογίζεται ως ένα έτος.
3. Εκκρεµείς, κατά την 31.12.1998, προσφυγές ενώπιον
της ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής του άρθρου 10 του ν.
1648/1986 κρίνονται από τις ∆ευτεροβάθµιες Επιτροπές
του άρθρου 10 του νόµου αυτού. Όσες υποθέσεις έχουν
παραπεµφθεί από τη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή του άρθρου
10 του ν. 1648/1986 στις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του
άρθρου 8 του ν. 1648/1986 κρίνονται από τις
Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του άρθρου 9 του παρόντος
νόµου.

Άρθρο 12
∆ιοικητικές κυρώσεις
1. Σε βάρος του εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του
νόµου αυτού επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
α) Πρόστιµο ίσο µε έξι (6) κατώτατους µηνιαίους µισθούς
ιδιωτικού υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις των εθνικών γενικών συλλογικών συµβάσεων
εργασίας, για άρνηση πρόσληψης των προσώπων της
παραγράφου 1 του άρθρου 1.
β) Πρόστιµο, επιπλέον από αυτό της προηγούµενης
περίπτωσης α', ίσο µε τις αποδοχές που δικαιούται ο
τοποθετούµενος για κάθε ηµέρα καθυστέρησης της
πρόσληψής του, εφόσον εµφανίστηκε στον υπόχρεο
εργοδότη. Το πρόστιµο αυτό υπολογίζεται από την
παρέλευση ενός µηνός από την κοινοποίηση µε απόδειξη
στον υπόχρεο εργοδότη της απόφασης της επιτροπής του
άρθρου 9 ή εφόσον ασκηθεί προσφυγή από τον εργοδότη
στην επιτροπή του άρθρου 10 από την παρέλευση ενός
µηνός από την κοινοποίηση µε απόδειξη της απορριπτικής
απόφασης σε αυτόν.
γ). Το πρόστιµο της περίπτωσης α' για παράλειψη ή
εκπρόθεσµη υποβολή της ειδικής έντυπης δήλωσης της
παραγράφου 1 του άρθρου 6.
Αν διαπιστωθεί δήλωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων,
επιβάλλεται το παραπάνω πρόστιµο προσαυξηµένο κατά
ποσό ίσο µε το µισό κατώτατο µηνιαίο µισθό ιδιωτικού
υπαλλήλου για κάθε απασχολούµενο που δεν αναφέρεται
στην ειδική έντυπη δήλωση ή για τον οποίο παρατίθενται
ψευδή ή ανακριβή στοιχεία.
2. Τα πρόστιµα των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου
1 επιβάλλονται µετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας
της παραγράφου 3 του άρθρου 9 για την άσκηση

Άρθρο 15
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και υπό την
επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούµενου άρθρου
καταργούνται οι διατάξεις του ν. 1648/1986, καθώς και
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη µε τις διατάξεις
του νόµου αυτού.
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