ΝΟΜΟΣ 3174/2003 (ΦΕΚ 205 Α/28-08-2003)
Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα
1. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου επιτρέπεται να καταρτίζουν προγραµµατικές συµβάσεις µε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και µε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.). Οι συµβάσεις έχουν ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα σε εθνικό ή τοπικό
επίπεδο για την εφαρµογή αντίστοιχων δράσεων πανελλαδικής ή τοπικής εµβέλειας.
2. Οι προγραµµατικές συµβάσεις αποσκοπούν στη συµπληρωµατική κάλυψη αναγκών εξυπηρέτησης των πολιτών και για την εκτέλεση τους τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο χρησιµοποιούν προσωπικό που ανήκει στις κατηγορίες που ορίζονται στο άρθρο 4. Για το σκοπό αυτόν οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταρτίζουν επιχειρησιακά σχέδια παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα που εγκρίνονται από τις επιτροπές που προβλέπονται στο άρθρο 5.
3. Στις προγραµµατικές συµβάσεις παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα περιλαµβάνονται, ιδίως, τα
εξής στοιχεία:
α) Η συγκεκριµένη δράση και η διάρκεια της.
β) Ο αριθµός των ατόµων που θα απασχοληθούν.
γ) Οι πόροι χρηµατοδότησης της δράσης.
δ) Η εποπτεία και ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
ε) Τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων και οι ρήτρες που διασφαλίζουν την τήρηση των
υποχρεώσεων αυτών.
Άρθρο 2
Σύµβαση µερικής απασχόλησης
1. Η πρόσληψη προσωπικού από τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που προβλέπονται στην παράγραφο
του άρθρου 1 γίνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µερικής απασχόλησης. Η
πρόσληψη γίνεται κατά ειδικότητα και τόπο µε βάση τα κριτήρια που καθορίζονται µε την κοινή υπουργική
απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4.
2. Η διάρκεια της ανωτέρω σύµβασης µερικής απασχόλησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες. Νέα σύµβαση µε τον ίδιο απασχολούµενο µπορεί να καταρτιστεί µετά την πάροδο δύο (2)
µηνών τουλάχιστον από τη λήξη της προηγούµενης. Ο χρόνος εργασίας για κάθε συµβασιούχο δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες εβδοµαδιαίως.
3. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται για τους κατά τα ανωτέρω µερικώς απασχολουµένους οι γενικότερες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 3
∆ράσεις κοινωνικού χαρακτήρα
Ως δράσεις, για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, θεωρούνται εκείνες που αναφέρονται, ιδίως,
την κατ' οίκον κοινωνική µέριµνα και φροντίδα, στη φύλαξη σχολικών κτιρίων, στην οδική ασφάλεια των µαθητών, στην κοινωνική ενσωµάτωση των µεταναστών, στις έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας, στη µαζική
άθληση, στην αντιµετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών αναγκών, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, στην ενηµέρωση
και πληροφόρηση των πολιτών, καθώς και σε προγράµµατα κοινωνικού χαρακτήρα που χρηµατοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρθρο 4
Υποψήφιοι - ∆ιαδικασία πρόσληψης
1. Τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 επιλέγουν τα πρόσωπα που θα απασχολήσουν για την εκτέλεση των προ-γραµµατικών συµβάσεων και τα οποία προέρχονται από
τις πιο κάτω κοινωνικές οµάδες ως εξής:
α) Άνεργοι, εγγεγραµµένοι στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.), σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35 %).
Εάν µεταξύ των ανέργων περιλαµβάνονται πρόσωπα που είναι άνεργοι περισσότερο από δώδεκα (12) συνεχείς
µήνες, αυτοί καταλαµβάνουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) της οµάδας αυτής.
β) Άνεργοι, εγγεγραµµένοι στον Ο.Α.Ε.∆., που βρίσκονται στη τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότηση τους, σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %).
γ) Νέοι µέχρι 30 ετών, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
δ) Μητέρες τέκνων έως 12 ετών, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
ε) Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις προτεραιότητα στην επιλογή έχουν άτοµα που καθίστανται άνεργα
συνεπεία οµαδικών απολύσεων κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

Στις περιπτώσεις α', β' και γ' το ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) καλύπτεται από γυναίκες, εφόσον υπάρχει
αντίστοιχος αριθµός σχετικών αιτήσεων.
2. Όσοι έχουν απασχοληθεί για χρόνο µεγαλύτερο του έτους σε προγράµµατα και δράσεις υπηρεσιών κοινωνι
κού χαρακτήρα, αντίστοιχα προς εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 3 επιλέγονται σε ποσοστό µέχρι πενήντα
τοις εκατό (50 %) του συνόλου των προσλαµβανοµένων σε κάθε κατηγορία.
Εάν δεν συµπληρώνεται το ποσοστό που προβλέπεται για καθεµία από τις κοινωνικές οµάδες της
προηγούµενης παραγράφου, προσαυξάνεται αντιστοίχως το ποσοστό της επόµενης.
3. Σε καθεµία από τις κοινωνικές οµάδες της παρ. 1 ορίζεται βασικό κριτήριο επιλογής ως ακολούθως:
α. Για την πρώτη οµάδα προτιµώνται υποψήφιοι µε τη µεγαλύτερη συνεχόµενη χρονική διάρκεια εγγεγραµµένοι ως άνεργοι.
β. Για τη δεύτερη και τρίτη οµάδα προτιµώνται υποψήφιοι µε τη µεγαλύτερη ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησης.
γ. Για την τέταρτη οµάδα προτιµώνται µητέρες µε το µεγαλύτερο αριθµό τέκνων.
δ. Για την πέµπτη οµάδα προτιµώνται υποψήφιοι µε το µεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας το οποίο πάντως να επιτρέπει στον υποψήφιο να ασκεί τα καθήκοντα της ειδικότητας για την οποία προσλαµβάνεται.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επιτρέπεται να µεταβάλλονται τα ποσοστά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ανάλογα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της δράσης. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται
και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετική µε την πρόσληψη των ως άνω προσλαµβανοµένων, µη προβλεπόµενη ρητά από
τις διατάξεις του παρόντος. Η µεταβολή των ποσοστών δεν µπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) εκεί
νων που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής µεταξύ ενδιαφεροµένων της ίδιας κατηγορίας, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του Ν.
2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'). Μεταξύ των ειδικότερων κριτηρίων επιλογής περιλαµβάνεται και η ιδιότητα του
πολυτέκνου.
Άρθρο 5
Επιτροπή παρακολούθησης - κατανοµής πόρων
1. Συνιστάται τριµελής επιτροπή η οποία αποτελείται από έναν από τους Γενικούς Γραµµατείς του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και τους Γενικούς Γραµµατείς των Υπουργείων Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η Επιτροπή συγκροτείται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ο οποίος ορίζει και τον πρόεδρο της. Η Επιτροπή είναι
αρµόδια για την έγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 1, την κατανοµή και διάθεση των αναγκαίων πόρων, την παρακολούθηση της εφαρµογής και την
τήρηση των όρων των επιχειρησιακών σχεδίων και δράσεων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας.
2. Για δράσεις παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, αποκλειστικώς, σε τοπικό επίπεδο, οι ανωτέρω αρµοδιότητες ασκούνται από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, τον ∆ιευθυντή του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας και τον ∆ιευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας του οικείου νοµού.
Άρθρο 6
Γνωµοδοτικό Συµβούλιο
1. Συνιστάται πενταµελές Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Υπηρεσιών Κοινωνικού Χαρακτήρα που αποτελείται από:
α) Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο, µε
αναπληρωτές, κατά σειρά, τους Γενικούς Γραµµατείς των Υπουργείων Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
β) Έναν εκπρόσωπο του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού.
γ) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος.
δ) Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος.
ε) Έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης ∆ιοίκησης Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων.
Το συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι
εκπρόσωποι που αναφέρονται στις περιπτώσεις β', γ', δ' και ε' ορίζονται από τους φορείς που εκπροσωπούν.
2. Το Συµβούλιο γνωµοδοτεί για το σχεδιασµό των δράσεων παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, και για
κάθε άλλο σχετικό θέµα για το οποίο ζητείται η γνώµη του από τους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η οργάνωση και λειτουργία του συµβουλίου, η
γραµµατειακή του υποστήριξη, το ύψος της αµοιβής των µελών του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 7
Χρηµατοδότηση
1. Η χρηµατοδότηση για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προέρχεται ιδίως από:
α) Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό ή άλλη πηγή.
β) Προγράµµατα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Τον προϋπολογισµό των φορέων που καταρτίζουν προγραµµατικές συµβάσεις.
2. Οι πιο πάνω χρηµατοδοτήσεις περιλαµβάνονται σε αυτοτελείς κωδικούς αριθµούς που εντάσσονται στον
προϋπολογισµό κάθε φορέα, που είναι αρµόδιος για την ανάθεση εφαρµογής της οικείας δράσης.
Άρθρο 8

Ρυθµίσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Για άτοµα µε αναπηρίες τα οποία είτε προσλαµβάνονται από Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µερικής απασχόλησης, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
είτε έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις εργασίας µε βάση το πρόγραµµα επιχορήγησης Νέων Θέσεων Εργασίας
Ατόµων µε Αναπηρίες, δεν απαιτείται, κατ' εξαίρεση, να είναι γραµµένα στα µητρώα ανέργων αναπήρων του
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) προκειµένου να υπαχθούν στις διατάξεις του
άρθρου 2 του Ν. 2643/1998.
Άρθρο 9
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης δύναται να παρατείνεται η
οριζόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 27381/1999 ηµεροµηνία λήξης των Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων.
2. Η παρ. 4 εδάφιο τρίτο του άρθρου 2 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ/296/Τεύχος Α'/4.12.2002) τροποποιείται ως εξής:
«Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, η διαδικασία, ο τύπος και ο τρόπος υποβολής των σχετικών δηλώσεων, η διαδικασία ελέγχου και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.»
3. Κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, µε απόφαση του οικείου οργάνου, επιτρέπεται η απόσπαση µόνιµων υπαλλήλων, καθώς και υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Υπουργείων και
άλλων δηµοσίων υπηρεσιών κάθε µορφής, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού κατά το διάστηµα της κύησης, της
λοχείας και της γαλουχίας, σε υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, δηµοσίων υπηρεσιών κάθε µορφής, Ν.Π.∆.∆. και
Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού, µόνο στην περίπτωση που ο χώρος εργασίας είναι επικίνδυνος για την υγεία των προαναφερόµενων κατηγοριών υπαλλήλων και δεν είναι εφικτή η µετακίνηση τους εντός της ίδιας υπηρεσίας ή η ανάθεση διαφορετικών καθηκόντων σε αυτές. Η έδρα των υπηρεσιών, στις οποίες θα αποσπασθούν, δεν θα
πρέπει να απέχει περισσότερο από δέκα (10) χιλιόµετρα από την έδρα του φορέα όπου ανήκουν οργανικά οι
υπάλληλοι.
4.α. Μέχρι την πρόσληψη Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 5υ
Π.∆. 17/1996 (ΦΕΚ 11 Α71996), οι Ελεγκτές - Ιατροί 3υ άρθρου 60 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α'/11.4.1991),
καθώς και οι Μηχανικοί του ∆ηµοσίου, στο πλαίσιο της χωρίκης τους αρµοδιότητας, προβαίνουν στη γραπτή
εκτίµηση και αξιολόγηση των κινδύνων των χώρων εργασίας για τις υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια της κύησης,
της λοχείας και της γαλουχίας, σύµφωνα µε τα κριτήρια ου ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 12του Π.∆. 176/
1997 (ΦΕΚ 150 Α715.7.1997).
β. Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής ρυθµίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζεται πρόσθετη αποζηµίωση για τους Ελεγκτές - Ιατρούς και Μηχανικούς.
5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 10 του Ν.3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την
αρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α') µετα τη φράση «11. Καταργείται το ανώτατο όριο ηλικίας
πρόσληψης ή διορισµού....» προστίθεται η φράση «τακτικού προσωπικού».
6. Όπου στις οικείες διατάξεις προβλέπεται κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρµογών, αυτός µετονοµάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών.
Άρθρο 10
Η θητεία της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. που έληξε την 15.5.2003 παρατείνεται για εννέα (9) µήνες από
την ηµεροµηνία λήξης της.
Άρθρο 11
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευση 3υ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλοµε τη
δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόµου 3υ Κράτους.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Κ. ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
∆. ΡΕΠΠΑΣ

