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ΑΡ. : 96
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα &
Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στις διατάξεις του αρ. 10 του ν.2874/2000 απολυομένων ηλικίας
55 έως 64 ετών, εφόσον παραμένουν άνεργοι για τρείς (3) τουλάχιστον
συνεχείς μήνες»
ΣΧΕΤ. : Εγκ. 65/2001 & 20/2011

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του εδαφίου γ της παρ. 5 του άρθρ. 66

του ν.3996/2011 με θέμα «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών
Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 170/5-8-2011, τεύχος Α΄) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την
εφαρμογή τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Σκοπός των ανωτέρω διατάξεων είναι για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα (έως 31/12/2012) η παροχή δυνατότητας σε απολυόμενους ηλικίας 55
έως 64 ετών εφόσον παραμένουν άνεργοι για 3 μήνες, να υπαχθούν στις
διατάξεις του άρθρ. 10 του ν. 2874/2000 και της κατ΄ εξουσιοδότησης του
άρθρου αυτού Φ21/οικ.1177/31-5-2001 Υπουργικής Απόφασης.
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Ειδικότερα, με τη διάταξη αυτή, οι ανωτέρω εργαζόμενοι ηλικίας 55
έως 64 ετών των οποίων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου,
πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για
ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, και εφόσον πληρούν όλες τις λοιπές
προϋποθέσεις μπορούν κατόπιν αιτήσεως, να υπαχθούν στις διατάξεις αυτές,
υπό την προϋπόθεση ότι είναι άνεργοι επί τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς μήνες
πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής, εξακολουθούν να είναι
άνεργοι και διαθέτουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη συνεχώς.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

α) Άνεργοι επί τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς μήνες, εξακολουθούν να
είναι άνεργοι και κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.
β) Έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την
ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης και δεν έχουν υπερβεί το 64ο
έτος της ηλικίας τους κατά την ίδια ημερομηνία.
γ) Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική
ασφάλιση δεν είναι ανάπηροι κατά την έννοια του άρθρου 28 παρ. 5
στοιχ. β΄ του Α.Ν 1846/51, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με τις
διατάξεις του άρθρ. 27 παρ. 1 περ. 5β του ν. 1902/90, δηλ. δεν έχουν
ασφαλιστική αναπηρία άνω το 67%.
δ) Ο υπολειπόμενος χρόνος για την συμπλήρωση του ελάχιστου
αριθμού ημερών ασφάλισης για την θεμελίωση πλήρους
συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
να μην υπερβαίνει τα 5 χρόνια (1500 ημέρες).

ΕΝΑΡΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για αιτήσεις που
υποβάλλονται από την ημερομηνία ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων
δηλ. από 5/8/2011 και έως 31/12/2012.
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Αρμόδιο Υποκατάστημα είναι το Υποκατάστημα του τόπου
κατοικίας του απολυομένου - ανέργου.
Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σε Υποκαταστήματα τόπου εργασίας
θα πρέπει να διαβιβασθούν στα Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του
τόπου κατοικίας.

Συν/να : 2 φύλλα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΛΚΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

3

ΑΔΑ:45ΨΗ4691ΩΓ-4ΣΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.

Γρ. κ. Διοικητή

2.

Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών

3.

Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών

4.

Γρ. κ. κ. Συντονιστών

5.

Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
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Διοίκηση Ο.Α.Ε.Δ.
Τ.Θ. 77117/17510 Π. Φάληρο

7.

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα

8.

Σ.Ε.Β.
Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα

9.

Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ
Πανεπιστημίου 16, 10672 Αθήνα

10.

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας
Προμηθέως 32, 54629 Θεσ/νίκη

11.

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς
Ακαδημίας 15, 10671 Αθήνα

12.

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα

13.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων
Λυκαβηττού 7, 10672 Αθήνα

14.

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Ακτή Μιαούλη 85 , 18537 Πειραιάς
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15.

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας
Σταδίου 24 , 10564 Αθήνα

16.

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

17.

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

18.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα

19.

Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα

20.

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος
Αριστοτέλους 4, 10433 Αθήνα

21.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα

22.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης
Τσιμισκή 29 , 54624 Θεσ/νίκη

23.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς

24.

Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων
Νομού Θεσ/νίκης
Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσ/νίκη

25.

Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου
Κανακάρη 46 - 52, 26221 Πάτρα

26.

Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12, Αθήνα

27.

Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας
Πατησίων 12, Αθήνα
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28.

Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης
(Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού)

29.

Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών
Πατησίων 12, Αθήνα

30.

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)
Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα

31.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ελ. Βενιζέλου 44, 10679 Αθήνα

32.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς

33.

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Ελλάδος
Καποδιστρίου 24, 10682 Αθήνα

34.

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

35.

Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών
Πατησίων 12, Αθήνα

36.

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

37.

Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας,
ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλ−
λες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ.ΕΠ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ − ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 1
Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), το
οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνιστάται επίσης μία θέση με−
τακλητού Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος προΐσταται του
Σώματος αυτού (άρθρο 53 του π.δ. 63/2005, Α΄98).
Άρθρο 2
Έργο και αρμοδιότητες −
Ελεγκτική και υποστηρικτική δράση
1. Έργο του Σ.ΕΠ.Ε. είναι η επίβλεψη και ο έλεγχος της
εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας,
η έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης και παράνομης
απασχόλησης των εργαζομένων, η συμφιλίωση και επί−
λυση των εργατικών διαφορών, καθώς και η παροχή
πληροφοριών σε εργαζόμενους και εργοδότες σχετικά
με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των
κείμενων διατάξεων.
2. Για την εκτέλεση του έργου του, το Σ.ΕΠ.Ε. έχει τις
εξής αρμοδιότητες:
α. Επιθεωρεί και ελέγχει τους χώρους εργασίας με
κάθε πρόσφορο μέσο, προβαίνει σε κάθε είδους ανα−
γκαία εξέταση και έλεγχο σε όλες τις επιχειρήσεις
και εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και
τριτογενούς τομέα και γενικότερα σε κάθε ιδιωτικό ή
δημόσιο χώρο εργασίας ή εκμετάλλευσης ή χώρο όπου

πιθανολογείται ότι απασχολούνται εργαζόμενοι, εκτός
από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από ει−
δικές διατάξεις, όπως της παραγράφου 5 του άρθρου 2
και της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν. 3850/2010
(Α΄84), και επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή:
αα) των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας της
σχετικής ιδίως με τους όρους και τις συνθήκες εργασί−
ας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παρο−
χές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους
ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών
ομάδων εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε
κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία),
καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων,
ββ) των όρων κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων
εργασίας,
γγ) των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας της
σχετικής με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων,
την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση,
δδ) των διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της απα−
σχόλησης των εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών
και
εε) της νομοθεσίας για την προώθηση της αρχής της
ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και
της εργασίας.
β. Ερευνά, ανακαλύπτει, εντοπίζει και διώκει, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, παράλληλα και ανεξάρτητα
από άλλες Αρχές και Οργανισμούς, τους παραβάτες των
υποπεριπτώσεων αα έως εε της περίπτωσης α΄.
γ. Καταγράφει, αξιολογεί και αναφέρει προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τις ελ−
λείψεις ή τις παραλείψεις που δεν καλύπτονται από την
ισχύουσα εργατική νομοθεσία, καθώς και τα προβλήμα−
τα που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της νομο−
θεσίας και ενημερώνει σχετικά τις καθ’ ύλην αρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.
δ. Ερευνά οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της
ημέρας ή της νύχτας τους χώρους εργασίας, όταν κρίνει
αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη,
και έχει ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα
βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους
στοιχείο που τηρούνται από την επιχείρηση, λαμβάνει
αντίγραφα, καθώς και έχει πρόσβαση στη δομή της
παραγωγικής διαδικασίας. Προβαίνει σε δειγματοληψίες
και αναλύσεις δειγμάτων από τους χώρους εργασίας,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
γγ. οι υπόχρεοι πρώην εργοδότες δεν έχουν το δι−
καίωμα συμμετοχής για διάστημα έως και τρία (3) χρό−
νια στα επιχορηγούμενα προγράμματα που υλοποιεί
ο ΟΑΕΔ,
δδ. οι εργαζόμενοι που κάνουν χρήση αυτής και πα−
ράλληλα απασχολούνται παράνομα στον υπόχρεο ή σε
άλλο εργοδότη, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το ευερ−
γέτημα που τους έχει παρασχεθεί και υφίστανται τις
νόμιμες κυρώσεις.
5. α. Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει την κάλυψη του υπολειπό−
μενου κόστους αυτασφάλισης, για όσο χρόνο υφίστα−
ται υποχρέωση καταβολής από τον καταγγέλλοντα τη
σύμβαση εργοδότη και για ποσοστό 50% ή 20% του
κόστους αυτασφάλισης. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον
κλάδο Λ.Α.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ.
β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις,
η δυνατότητα επιμήκυνσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις
του χρόνου της τριετούς κάλυψης των δαπανών αυτα−
σφάλισης με πόρους του Λ.Α.Ε.Κ., καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παρα−
γράφων 4 και 5α του παρόντος άρθρου.
Ενστάσεις κατά των αποφάσεων των αρμόδιων οργά−
νων ασκούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα
(30) ημερών από την κοινοποίησή τους στους ενδιαφε−
ρομένους.
Οι ανωτέρω ενστάσεις εξετάζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή από το όργανο ή τα όργανα
που αυτό ορίζει.
γ. Ειδικά οι εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών των
οποίων η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας αορίστου
χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καταγγέλλε−
ται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονω−
μένες απολύσεις, και εφόσον πληρούν όλες τις λοιπές
προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 2874/2000 (Α΄ 286)
και της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού υπουρ−
γικής απόφασης Φ21/οικ. 1177/31.5.2001 (Β΄ 709), δύνανται
να υπαχθούν στις διατάξεις αυτές, υπό την προϋπόθεση
ότι είναι άνεργοι επί τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς
μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης υπα−
γωγής, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και διαθέτουν
κάρτα ανεργίας ανανεούμενη συνεχώς, σύμφωνα με τη
σχετική νομοθεσία του Ο.Α.Ε.Δ.. Η παρούσα ρύθμιση
εφαρμόζεται για αιτήσεις που υποβάλλονται από την
ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου μέχρι 31.12.2012.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης μπορεί να παρατείνεται η ισχύς της και
πέραν της ημερομηνίας αυτής.
6. Είναι δυνατή η ένταξη των απολυομένων της πα−
ραγράφου 4 σε προγράμματα εργασίας των μακροχρό−
νια ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών για εργασία στο
δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51
του ν. 1892/1990 ( Α΄ 101), στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και στις πά−
σης φύσεως επιχειρήσεις αυτών, κατά παρέκκλιση του
άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά
από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ..
7. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παρα−
γράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο αριθμός των απολυο−
μένων ηλικίας 55 έως 64 ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει
το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των
απολυομένων. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στον
πλησιέστερο ακέραιο.»
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Άρθρο 67
Διεύθυνση Συντονισμού ΟΑΕΔ
1. Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι−
κού συστήνεται Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης
Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης, που υπάγεται στη
Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού.
Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης ανήκει: ο σχεδια−
σμός, η οργάνωση, ο συντονισμός και η ανάπτυξη της
αποτελεσματικής επιχειρησιακής λειτουργίας του Δι−
κτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης σε συνεργασία με τις
λοιπές Διευθύνσεις.
2. Η Διεύθυνση της παραγράφου 1 συγκροτείται από
τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Οργάνωσης και Παρακολούθησης Υπηρεσιών
Απασχόλησης
Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει: η οργάνω−
ση, η ανάπτυξη, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και
εποπτεία του δικτύου των Υπηρεσιών Απασχόλησης, σε
οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας της εσωτερικής οργάνωσης και απόδοσης,
αξιοποιώντας εθνικές και ευρωπαϊκές συνεργασίες.
β. Τμήμα Δράσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και Επι−
χειρήσεων
Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει: ο συντο−
νισμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της δια−
δικασίας καταγραφής αναγκών των ανέργων και των
επιχειρήσεων, μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης
των χαρακτηριστικών τους. Σχεδιάζει και αναπτύσσει
κατάλληλες μεθοδολογίες και εργαλεία για να ενισχύσει
την ένταξη – επανένταξη – παραμονή ατόμων σε θέσεις
εργασίας, καθώς και να αναπτύξει τη διασύνδεση με τις
επιχειρήσεις. Παράλληλα οργανώνει και συντονίζει την
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
3. Στην ως άνω Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος της
κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Πλη−
ροφορικής ενώ στα τμήματα προΐστανται υπάλληλοι
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικη−
τικού – Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Διοικητι−
κού – Λογιστικού.
4. Το προσωπικό που σύμφωνα με την προϊσχύουσα
νομοθεσία ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία ΚΠΑ μεταφέρε−
ται με την ίδια εργασιακή σχέση στη Διεύθυνση Συντο−
νισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης
του ΟΑΕΔ.
5. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος διανύθηκε σε θέση
Υπευθύνου Τομέα της Ειδικής Υπηρεσίας ΚΠΑ, λογίζεται
ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Τμήμα−
τος.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Οργα−
νισμού, εξειδικεύονται και συμπληρώνονται οι αρμοδιό−
τητες της ανωτέρω Διεύθυνσης, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια.
7. Η παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111)
αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Στους σκοπούς του ΟΑΕΔ περιλαμβάνεται και ο
σκοπός που σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2956/2001
είχε η Εταιρεία «Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου
Δυναμικού Α.Ε.».»
8. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου και κάθε κα−
νονιστική πράξη κατά το μέρος που αυτές έρχονται
σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
καταργείται.

