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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 21

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

21 Φεβρουαρίου 2016
Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω εσφαλμένης σελιδοποίησης

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου
και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 1
Η υποπαράγραφος Ι.Δ.1 της παρ. Ι.Δ. του άρθρου πρώ−
του του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) τροποποιείται ως εξής:
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Με σκοπό την άμεση ανάσχεση της ανεργίας και
ως έκτακτο μέτρο, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
σχεδιάζει και καταρτίζει Προγράμματα Κοινωφελούς
Χαρακτήρα, συγχρηματοδοτούμενα από τους πόρους
του ΕΣΠΑ, για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, με απα−
σχόληση των ανέργων απευθείας σε δήμους και περι−
φέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως σε σχολεία
και νοσοκομεία. Περαιτέρω, ο σχεδιασμός των ως άνω
Προγραμμάτων δύναται να περιλαμβάνει δράσεις ενερ−
γοποίησης των ωφελουμένων με στόχο τη διευκόλυνση
επανένταξής τους στην αγορά εργασίας».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) καταρτίζει τη Δημόσια πρόσκληση και είναι ο
αρμόδιος φορέας για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αι−
τήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα
των ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις
θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων, όπως
θα έχουν προσδιοριστεί από το Δικαιούχο, τη διενέργεια
επιτόπιων επαληθεύσεων στους επιβλέποντες φορείς
και την καταβολή των αμοιβών στους ωφελούμενους
και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες
φορείς.

Επιβλέποντες Φορείς είναι οι φορείς οι οποίοι θα
προσλάβουν (Δήμοι, Περιφέρειες, και άλλες Δημόσιες
Υπηρεσίες), θα απασχολήσουν τους ανέργους και θα
πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον Ο.Α.Ε.Δ., προ−
κειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθο−
λογικό κόστος.
Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται
ιδίως τα παρακάτω:».
3. Στην εσωτερική υποπερίπτωση β΄ της παραγρά−
φου 1 αντικαθίσταται η λέξη «δικαιούχοι» από το ορθό
«επιβλέποντες».
4. Στην εσωτερική υποπερίπτωση δ΄ της παραγρά−
φου 1 προστίθενται τρία (3) νέα ενδεικτικά κριτήρια:
vi) η ηλικιακή ομάδα, vii) εγγεγραμμένοι στα Μητρώα
ανέργων ΑμεΑ του Ο.Α.Ε.Δ., viii) δικαιούχος ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος.
5. Η εσωτερική υποπερίπτωση στ΄ της παραγράφου
1, αναδιατυπώνεται ως εξής: «η υποχρεωτική πρόσλη−
ψη των υποδειχθέντων από τον Ο.Α.Ε.Δ. ωφελουμένων,
σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης».
6. Στο τέλος της παραγράφου 2, η φράση «καταρτί−
ζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ.» αντικαθίσταται από τη φράση
«σχεδιάζεται και καταρτίζεται από τη Γενική Γραμματεία
Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουρ−
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης».
7. Στην παράγραφο 3 αντικαθίστανται οι λέξεις «δι−
καιούχου φορέα» από τις λέξεις «Επιβλέποντα Φορέα».
8. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου
του Προγράμματος, η σύμβαση εκάστου ωφελουμένου
λύεται αυτοδικαίως, χωρίς οιαδήποτε αποζημίωση και
χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης».
9. Η παράγραφος 5, αντικαθίσταται, ως εξής:
«5.1. Οι καθαρές αμοιβές ορίζονται, κατά παρέκκλιση
της ισχύουσας νομοθεσίας: α) για ωφελούμενους ηλι−
κίας 25 ετών και άνω σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι
υψηλότερες από 495,25 ευρώ μηνιαίως και σε 24,76 ευρώ
ημερησίως για βραδινή απασχόληση και όχι υψηλότερες
από 619 ευρώ μηνιαίως και β) για ωφελούμενους ηλικί−
ας κάτω των 25 ετών σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι
υψηλότερες από 431,75 ευρώ μηνιαίως και σε 21,59 ευρώ
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σε πρώτο βαθμό για κακουργήματα, ο Ελεγκτής Νομι−
μότητας οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατά−
σταση αργίας. Η αυτοδίκαιη θέση σε αργία επιβάλλεται
με την ίδια διαδικασία και σε περίπτωση αμετάκλητης
παραπομπής για κακούργημα, εάν έχουν επιβληθεί πε−
ριοριστικοί όροι ή προσωρινή κράτηση. Τυχόν μετα−
γενέστερη αντικατάσταση ή άρση των περιοριστικών
όρων ή της προσωρινής κράτησης κατά τη διάρκεια
της εκκρεμοδικίας δεν κωλύει τη θέση σε αργία του
αιρετού που παραπέμφθηκε για κακούργημα. Εάν εκδο−
θεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται
αυτοδικαίως, η αργία και το διοικητικό μέτρο θεωρείται
ως ουδέποτε επιβληθέν. Στην περίπτωση αυτή καταβάλ−
λεται αναδρομικά η αντιμισθία του αποκατασταθέντος
από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρους
του πράξης. Τυχόν άρνηση ή υπαίτια καθυστέρηση του
Ελεγκτή Νομιμότητας να εκδώσει άμεσα τη σχετική
διαπιστωτική πράξη συνιστά παράβαση καθήκοντος.»
Άρθρο 7
Προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών Ο.Τ.Α.
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της παρ. ΣΤ΄
υποπαράγραφος ΣΤ1 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσω−
πικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και
ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ.
αυτών αναστέλλονται έως 31.12.2016. Από την ανωτέρω
αναστολή εξαιρούνται οι διορισμοί προσωπικού των
ανωτέρω κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα, για τους οποίους δεν απαιτείται απόφαση
κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010,
όπως ισχύει. Προτεραιότητα δίνεται σε όσους έχουν
πετύχει σε διαγωνισμό στον οικείο δήμο. Από τις ρυθ−
μίσεις της ανωτέρω παραγράφου εξαιρούνται ρητά οι
διορισμοί προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών που
είναι επιτυχόντες της γενικής και ειδικής προκήρυξης
του ν. 2643/1998.»
Άρθρο 8
Θέματα εργαζομένων Ο.Τ.Α.
Ωράριο βρεφονηπιοκόμων
1.α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου μειωμένου ωραρίου των εργαζομένων σε Ο.Τ.Α.
α΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών,
μπορούν να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου
εργασίας τους, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους
απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και
ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως
αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με απόφαση
του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού
Συμβουλίου του νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης
του ενδιαφερόμενου και πρέπει να διαλαμβάνει ειδικά
περί της ύπαρξης των απαιτούμενων για την αύξηση
του ωραρίου πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό.
β. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται
σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια
για την εποπτεία του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου
αρχή και περίληψή της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
γ. Σε περίπτωση που στον οικείο φορέα υπηρετούν
ήδη υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
του ίδιου κλάδου και κατηγορίας, η κατά τα προηγού−
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μενα εδάφια αύξηση του ωραρίου εργασίας του προ−
σωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη των συμβάσε−
ων του έκτακτου προσωπικού που καλύπτει ισόποσες
ώρες εργασίας. Ειδικά για τις κατηγορίες και κλάδους
για τους οποίους η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου υπόκειται, σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, σε έγκριση, τυχόν αύξη−
ση του ωραρίου των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων
της ίδιας κατηγορίας και κλάδου, λαμβάνεται υπόψη για
τη χορήγηση της έγκρισης κατά το έτος που ακολουθεί.
δ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
της παρούσας μπορεί να καθορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2.α. Η υποπερίπτωση δδ΄ της παραγράφου 5 περί−
πτωση α΄ του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περι−
εχομένου «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμί−
σεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄126), όπως ισχύει, καταργείται.
β. Η παρ. 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 588/1988 (Α΄284)
επανέρχεται σε ισχύ.
Άρθρο 9
Προσωπικό παραμεθόριων Ο.Τ.Α.
Η παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
α΄ και β΄ βαθμού των παραμεθόριων περιοχών είναι
δυνατόν να καλύπτονται με μετάταξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην
οποία μετατάσσονται. Η μετάταξη αυτή διενεργείται
σε κλάδο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ύστερα από
αίτηση του υπαλλήλου, οποτεδήποτε, χωρίς γνώμη υπη−
ρεσιακών συμβουλίων, με κοινή απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονομίας και Οικονομικών και των κατά περίπτωση
συναρμόδιων Υπουργών.
Για τη μετάταξη σε Ο.Τ.Α. παραμεθορίου περιοχής,
απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για διο−
ρισμό οργάνου υποδοχής, καθώς και γνώμη του αρμό−
διου για διορισμό οργάνου προέλευσης. Ειδικά, για την
περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου που ήδη υπηρετεί σε
Ο.Τ.Α. που ανήκει στις κατά την επόμενη παράγραφο
παραμεθόριες περιοχές, απαιτείται σύμφωνη γνώμη και
του αρμόδιου για διορισμό οργάνου προέλευσης.
Σε περίπτωση που η μετάταξη διενεργείται από Ο.Τ.Α.
σε Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού, η απόφαση της μετάταξης
εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης».
Άρθρο 10
Προσωπικό ΑμεΑ Ν.Π.Ι.Δ. Δήμων
1. Άτομα με Αναπηρία που υπηρετούν με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των δήμων που λύονται ή
τίθενται σε εκκαθάριση ή κατά τη δημοσίευση του πα−
ρόντος βρίσκονται σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης
μεταφέρονται στον οικείο δήμο σε προσωποπαγείς θέ−
σεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
2. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διενεργείται
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η δε κατάταξη
του προσωπικού στις συσταθείσες θέσεις εκδίδεται από
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

