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Αρθρο: 1
Ημ/νία: 02.10.2006
Κείμενο Αρθροσ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α
ΔΝΙΥΤΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΩΝ ΜΔ ΣΡΙΑ ΠΑΙΓΙΑ
1. ηε κεηέξα πνπ απνθηά ηξίην ηέθλν απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2006 θαη κεηά,
θαζψο θαη γηα θάζε ηέθλν κεηά απφ ην ηξίην, θαηαβάιιεηαη απφ ην Γεκφζην εθάπαμ
παξνρή χςνπο 2.000 επξψ, αλεμάξηεηα απφ θάζε άιιν επίδνκα, κηζζφ, ζχληαμε,
ακνηβή, απνδεκίσζε ή εηζφδεκα. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο
πιεξσκήο, ν θνξέαο θαηαβνιήο ηεο παξνρήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη
ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο. Με
φκνηα απφθαζε, κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην αλσηέξσ πνζφ. Σν πνζφ απηφ
απαιιάζζεηαη απφ θάζε θφξν, ηέινο, εηζθνξά ή θξάηεζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή
ηξίηνπ. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηεο κεηέξαο ή ππαίηηαο εγθαηάιεηςεο ησλ παηδηψλ
ηεο απφ ηε κεηέξα θαη νξηζηηθήο δηαθνπήο ηεο ζπγθαηνίθεζεο ηεο κε απηά, ε
παξνρή θαηαβάιιεηαη ζε φπνηνλ έρεη ηελ επζχλε δηαηξνθήο ησλ παηδηψλ.
2. Η πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 12 ηνπ λ. 3220/2004 (ΦΔΚ 15 Α') απαιιαγή απφ ην
ηέινο ηαμηλφκεζεο επηβαηηθψλ απηνθίλεησλ νρεκάησλ επεθηείλεηαη θαη ρνξεγείηαη
αλαινγηθά θαη ζηνπο γνλείο ή γνλέα κε ηξία αλήιηθα ηέθλα απφ ηνλ ίδην ή
δηαθνξεηηθνχο γάκνπο γηα ηα νπνία έρνπλ κε λφκν ή δηθαζηηθή απφθαζε ηε γνληθή
κέξηκλα θαη επηκέιεηα ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέληα ή πηνζεηεζέληα ή εθηφο γάκνπ
γελλεζέληα, ηα νπνία είλαη άγακα ή πξνζηαηεπφκελα, ζε πνζνζηφ ηξηάληα πέληε
ηνηο εθαηφ (35%) θαηά ην έηνο 2006, εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) θαηά ην έηνο
2007 θαη εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) θαηά ην έηνο 2008 θαη εληεχζελ. Γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3220/2004, σο πξνζηαηεπφκελα
λννχληαη ηα ηέθλα πνπ θνηηνχλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο θαη εθπαηδεπηηθά

ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπο, θαζψο θαη ηα αλάπεξα ηέθλα κε αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη
άλσ, ειηθίαο απφ ηεζζάξσλ (4) εηψλ θαη άλσ, άγακα, δηαδεπγκέλα ή ζε θαηάζηαζε
ρεξείαο, εθφζνλ δελ εκπίπηνπλ ζηηο άιιεο θαηεγνξίεο αηφκσλ πνπ δηθαηνχληαη
παξαιαβήο επηβαηηθνχ απηνθίλεηνπ νρήκαηνο κε απαιιαγή απφ ην ηέινο
ηαμηλφκεζεο.
Η απαιιαγή ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο ρνξεγείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο α', β', γ' θαη
ζη' ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηε
ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ απαιιαγήο.
3. α. Η πεξίπησζε ζη' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3250/2004 (ΦΔΚ 124 Α')
αληηθαζίζηαηαη.
β. Η πεξίπησζε ε' ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3250/2004 αληηθαζίζηαηαη.
γ. ην ηέινο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 1910/ 1944 (ΦΔΚ 229 Α')
πξνζηίζεηαη εδάθην.
δ. 1) Σν ηξίην εδάθην ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α'),
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3260/2004 (ΦΔΚ 151 Α'),
αληηθαζίζηαηαη.
2) Σα εδάθηα πέκπην θαη έθην ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994
(ΦΔΚ 28 Α'), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3260/2004
(ΦΔΚ 151 Α'), αληηθαζίζηαληαη.
[ε. θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3491/2006 (Α΄
207/2.10.2006)].
4. α. ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2643/1998 (ΦΔΚ 220 Α') πξνζηίζεηαη
πεξίπησζε ε'.
β. Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2643/1998 αληηθαζίζηαηαη.
γ. ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2643/1998, κεηά ηελ πεξίπησζε ε',
πξνζηίζεηαη εδάθην.

Αρθρο: 2
Ημ/νία: 07.04.2006
Κείμενο Αρθροσ
1. α. Σν εδάθην 2 ηεο πεξ. Γ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ β.δ. 775/1964 (ΦΔΚ
254 Α') αληηθαζίζηαηαη.
β. Η παξ. Δ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ β.δ. 775/ 1964 αληηθαζίζηαηαη.
2. ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 1481/1984 (ΦΔΚ 152 Α') πξνζηίζεηαη εδάθην
ε'.
3. Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 380/1976 (ΦΔΚ 178 Α') αληηθαζίζηαηαη.
4. α. ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3255/2004 (ΦΔΚ 138 Α') πξνζηίζεηαη

πεξίπησζε γ'.
β. ην άξζξν 7 ηνπ λ. 3369/2005 (ΦΔΚ 171 Α') πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4.
γ. ην άξζξν 9 ηνπ λ. 3369/2005 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4.
5. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ή ησλ
θαηαξηηδνκέλσλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο αξρηθήο θαηάξηηζεο (Ι.Δ.Κ.) ηνπ
Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη εηδηθφηεξα θαηά ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο απηψλ κε κνξηνδφηεζε βάζεη ηεο ππ' αξηζ.
3304/2004 απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 855 Β'), ε
ηδηφηεηα γνλέα ή ηέθλνπ νηθνγέλεηαο κε ηξία παηδηά ιακβάλεη ηελ απηή
κνξηνδφηεζε κε ηελ ηδηφηεηα γνλέα ή ηέθλνπ πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο.
6. Γηθαηνχρνη ηεο «Κάξηαο Πνιηηηζκνχ», πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ αξηζκ.
ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/15055/ 2004 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ (ΦΔΚ
423 Β'),
είλαη, πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ απφθαζε απηή, νη γνλείο θαη ηα ηέθλα
νηθνγελεηψλ κε ηξία παηδηά.

Αρθρο: 3
Ημ/νία: 07.04.2006
Κείμενο Αρθροσ
1. Οη παξνρέο ηνπ άξζξνπ 1, πιελ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 απηνχ, θαη ηνπ άξζξνπ
2, πιελ ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 1 απηνχ, ε νπνία ηζρχεη αλεμαξηήησο
αξηζκνχ θαη ειηθίαο ηέθλσλ, ρνξεγνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ: ε
γνλέα ή γνλείο πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηξηψλ παηδηψλ απφ ηνλ
ίδην ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ ή εθηφο
γάκνπ γελλεζέλησλ, ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ
ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή θνηηνχλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο
ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο
ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν)
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ζηα ηέθλα απηψλ, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη. ηα ηξία
παηδηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα
επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο.
2. Η ηδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ ησλ παξνρψλ ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 απνδεηθλχεηαη κε
ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή αληίζηνηρν
πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο.

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 07.04.2006
Κείμενο Αρθροσ
Οη παξνρέο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο ρνξεγνχληαη ζηηο αθφινπζεο
θαηεγνξίεο πξνζψπσλ:
α) Έιιελεο πνιίηεο πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα,
β) νκνγελείο αιινδαπνχο πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα θαη δηαζέηνπλ δειηίν
νκνγελνχο,
γ) πνιίηεο Κξαηψλ - Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηελ
Διιάδα,
δ) πνιίηεο ησλ ρσξψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν (Ννξβεγία,
Διβεηία θαη Ληρηελζηάηλ) θαη δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα,
ε) 1) αλαγλσξηζκέλνπο πξφζθπγεο πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα, ησλ νπνίσλ
ην
θαζεζηψο παξακνλήο ζηελ Διιάδα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ηνπ
1951 γηα ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ (λ.δ. 3989/1959, ΦΔΚ 201 Α'), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Πξσηφθνιιν ηεο Νέαο Τφξθεο ηνπ 1967 γηα ην Καζεζηψο ησλ
Πξνζθχγσλ (α.λ. 389/1968, ΦΔΚ 125 Α'), 2) αληζαγελείο, ησλ νπνίσλ ην θαζεζηψο
παξακνλήο ζηελ Διιάδα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ηνπ 1954 γηα ην
Καζεζηψο ησλ Αληζαγελψλ (λ. 139/1975, ΦΔΚ 176 Α') θαη 3) δηθαηνχρνπο ηνπ
αλζξσπηζηηθνχ θαζεζηψηνο, ησλ νπνίσλ ην θαζεζηψο παξακνλήο ζηελ Διιάδα
δηέπεηαη
απφ ην άξζξν 8 ηνπ π.δ. 61/1999 (ΦΔΚ 63 Α'), πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα
θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθνχλ νη σο άλσ ηδηφηεηέο ηνπο,
ζη) πνιίηεο άιισλ Κξαηψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα θαη κφληκα ζηελ Διιάδα θαη είλαη
γνλείο ηέθλσλ ειιεληθήο ππεθνφηεηαο.

Αρθρο: 5
Ημ/νία: 07.04.2006
Κείμενο Αρθροσ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β
ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΠΟΛΤΣΔΚΝΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ
Η παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 2459/1997 (ΦΔΚ 17 Α') αληηθαζίζηαηαη.

Αρθρο: 6
Ημ/νία: 07.04.2006
Κείμενο Αρθροσ
1. Σν άξζξν πξψηνλ ηνπ λ. 1910/1944 αληηθαζίζηαηαη.
2. Σν άξζξν δεχηεξνλ ηνπ λ. 1910/1944 αληηθαζίζηαηαη.
3. Οη γνλείο πνπ απέθηεζαλ ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.
860/1979 (ΦΔΚ 2 Α'), φπσο θαη εθείλνη πνπ ηελ απνθηνχλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο, ηε δηαηεξνχλ ηζνβίσο θαη απνιακβάλνπλ ηζνβίσο ηα δηθαηψκαηα πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα, ηα δε ηέθλα ηνπο πξνζηαηεχνληαη θαη
απνιακβάλνπλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηέθλσλ πνιπηέθλσλ φζν δηαξθεί ε πνιπηεθληθή
ηδηφηεηα έζησ θαη ηνπ ελφο γνλέα.

Αρθρο: 7
Ημ/νία: 07.04.2006
Κείμενο Αρθροσ
1. Η πξψηε Κπξηαθή ηνπ Ννεκβξίνπ νξίδεηαη σο Ηκέξα ηεο Πνιχηεθλεο
Οηθνγέλεηαο.
2. Η Αλψηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδνο, ζε ζπλεξγαζία κε ην
Τπνπξγείν
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζρεδηάδεη θαη νξγαλψλεη δξάζεηο θαη
εθδειψζεηο ενξηαζκνχ ηεο Ηκέξαο ηεο Πνιχηεθλεο Οηθνγέλεηαο, νη νπνίεο
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία, νη πξνυπνζέζεηο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε
ην πξφγξακκα ενξηαζκνχ.

Αρθρο: 8
Ημ/νία: 07.04.2006
Κείμενο Αρθροσ
1. Η ηδηφηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ θαη ηα θάζε είδνπο πνιπηεθληθά επεξγεηήκαηα δελ
ρνξεγνχληαη ζηνπο γνλείο πνπ θαηαδηθάδνληαη κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα
θαθνχξγεκα ή εθ πξνζέζεσο ηεινχκελν πιεκκέιεκα, θαηά ηεο δσήο, ηεο πγείαο, ηεο

πξνζσπηθήο ή γελεηήζηαο ειεπζεξίαο, ζε βάξνο ηέθλνπ ηνπο ή ηνπ άιινπ γνλέα. ε
πεξίπησζε ηέηνηαο θαηαδίθεο, ηα ηέθλα δηαηεξνχλ φια ηα επεξγεηήκαηα ησλ
πνιπηέθλσλ θαη ησλ ηέθλσλ πνιπηέθλσλ.
2. Οη παξνρέο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο δελ ρνξεγνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο
γνλείο ζε πεξίπησζε ακεηάθιεηεο θαηαδίθεο ηνπο γηα θαθνχξγεκα ή γηα εθ
πξνζέζεσο ηεινχκελν πιεκκέιεκα ζε βάξνο ηέθλνπ ηνπο ή ηνπ άιινπ γνλέα. ε
πεξίπησζε ηέηνηαο θαηαδίθεο, ηηο αλσηέξσ παξνρέο ιακβάλνπλ ηα ηέθλα ησλ
δηθαηνχρσλ.
3. Η απψιεηα ηεο πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ ησλ
παξνρψλ πξνο ηηο νηθνγέλεηεο ηξηψλ ηέθλσλ, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο,
ζπληειείηαη κε ηελ έθδνζε δηαπηζησηηθήο πξάμεο απφ ηεηξακειή επηηξνπή πνπ
ζπγθξνηείηαη, κε ηξηεηή ζεηεία, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγχεο. Μέιε ηεο επηηξνπήο είλαη:
α. Δλα κέινο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο σο Πξφεδξνο, ν νπνίνο νξίδεηαη
απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, κε απνθαζηζηηθή ςήθν ζε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο.
Β. Δλαο αλψηεξνο ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο,
ν
νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.
Γ. Δλαο ππάιιεινο ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ
ην
Γηνηθεηηθφ ηνπ πκβνχιην.
δ. Δλαο εθπξφζσπνο ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο, ν νπνίνο
νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην.
Η γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο επηηξνπήο παξέρεηαη απφ ππάιιειν ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πνπ νξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε. Με
απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο θαη νη φξνη θαη ε δηαδηθαζία δηαπίζησζεο ηεο απψιεηαο
ηεο πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ ησλ παξνρψλ πξνο
ηηο νηθνγέλεηεο ηξηψλ ηέθλσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο.

Αρθρο: 9
Ημ/νία: 07.04.2006
Κείμενο Αρθροσ
Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν νη δηαηάμεηο πνπ
δηέπνπλ ηελ απφθηεζε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ππέξ ησλ
πνιπηέθλσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ. Με φκνην
πξνεδξηθφ
δηάηαγκα θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν θείκελν νη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα

πιενλεθηήκαηα ππέξ ησλ νηθνγελεηψλ ηξηψλ ηέθλσλ. Καηά ηελ θσδηθνπνίεζε
επηηξέπεηαη, ρσξίο αιινίσζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, ε λέα δηάξζξσζε ηνπο, ε
απάιεηςε φζσλ έρνπλ θαηαξγεζεί θαη ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ, ε δηφξζσζε
παξαπνκπψλ ζε θαηαξγεκέλνπο θαλφλεο, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία θξαζηηθή
δηφξζσζε
ή γισζζηθή πξνζαξκνγή.

Αρθρο: 10
Ημ/νία: 07.04.2006
Κείμενο Αρθροσ
1. Η Αλψηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
νξγαλψζεηο
πνιπηέθλσλ, ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο εηήζηα
έθζεζε γηα ηελ πνιηηηθή ζηήξημεο ηεο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο, ε νπνία
πεξηιακβάλεη θαη πξνηάζεηο εηζαγσγήο λέσλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ.
2. Οη νξγαλψζεηο πνιπηέθλσλ θαη ηξηηέθλσλ κπνξεί λα εληζρχνληαη, γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπο, απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο,
απφ ην θαζαξφ πξντφλ ηνπ Δηδηθνχ Κξαηηθνχ Λαρείνπ θαη κέρξη πνζνζηφ ηξία ηνηο
εθαηφ (3%) απηνχ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία, νη πξνυπνζέζεηο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο.

Αρθρο: 11
Ημ/νία: 07.04.2006
Κείμενο Αρθροσ
1. Ιδξχεηαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Ιλζηηηνχην
Κνηλσληθήο Γεκνγξαθίαο θαη Έξεπλαο» (Ι.Κ.Γ.Δ.), κε έδξα ηελ Αζήλα, ππφ ηελ
επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.
2. Σν Ι.Κ.Γ.Δ. απνηειεί εξεπλεηηθφ θνξέα, αλαιχεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί
ηα κέηξα δεκνγξαθηθήο πνιηηηθήο θαη παξέρεη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ζε
δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο. Δηδηθφηεξα κειεηά ηελ επίδξαζε νηθνλνκηθψλ θαη
άιισλ παξνρψλ ζηελ άζθεζε δεκνγξαθηθήο πνιηηηθήο, ηηο επηπηψζεηο ησλ εηδηθψλ
κέηξσλ γηα ηηο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο δεκνγξαθηθήο
γήξαλζεο, ηεο εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο, ησλ κέηξσλ πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, ηεο
πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο θαη ηεο θνηλσληθήο εμέιημεο.

3. Σν Ι.Κ.Γ.Δ. δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..), κε ηξηεηή
ζεηεία, πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ... Σν πκβνχιην
απνηειείηαη απφ:
α) ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο
θαη Οηθνλνκηθψλ,
β) έλαλ ππάιιειν ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο,
γ) έλα κέινο Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ή Αλψηαηνπ
Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο, κε εμεηδίθεπζε ζηνπο ηνκείο ηεο
δεκνγξαθίαο ή ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο,
δ) ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζηαζίαο Παηδηνχ θαη Οηθνγέλεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο,
ε) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο,
ζη) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ,
δ) έλαλ εθπξφζσπν ηεο Ιεξάο πλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο.
Σα κέιε ησλ πεξηπηψζεσλ α', β' θαη γ' νξίδνληαη, καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο,
απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Σν κέινο ηεο πεξίπησζεο δ'
νξίδεηαη, καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο, ην κέινο ηεο πεξίπησζεο ε' νξίδεηαη, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ
ηνλ Τπνπξγφ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ην κέινο ηεο πεξίπησζεο
ζη'
νξίδεηαη, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δζληθνχ
Κέληξνπ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ θαη ην κέινο ηεο πεξίπησζεο δ' νξίδεηαη, κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ηελ Ιεξά χλνδν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο.
4. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο
θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ νξγαληζκφ, ηελ
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία, ηε δηνίθεζε, ηελ άζθεζε θαη θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, ηνλ
ηξφπν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, ηνπο πφξνπο, ηε δηαρείξηζε, ηνλ αξηζκφ θαη ηα
πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα, ηε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ,
ηα ζέκαηα ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θάζε δήηεκα ζρεηηθφ κε
ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ι.Κ.Γ.Δ.. Με ην ίδην πξνεδξηθφ δηάηαγκα κπνξνχλ
λα ζπληζηψληαη κέρξη δέθα (10) ζέζεηο πξνζσπηθνχ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ.
5. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη ην χςνο ηεο ακνηβήο θαη ε απνδεκίσζε γηα
έμνδα παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ Ι.Κ.Γ.Δ., θαζψο θαη ε απνδεκίσζε γηα
ηα κέιε θαη ην γξακκαηέα ηνπ Γ.., γηα θάζε ζπλεδξίαζε ζηελ νπνία κεηέρνπλ.

Αρθρο: 12
Ημ/νία: 07.04.2006
Κείμενο Αρθροσ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ
ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
1. Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 2956/2001 (ΦΔΚ 258 Α') θαηαξγείηαη.
2. Η παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 2956/2001 αληηθαζίζηαηαη.

Αρθρο: 13
Ημ/νία: 07.04.2006
Κείμενο Αρθροσ
Σν άξζξν 10 ηνπ λ. 3106/2003 (ΦΔΚ 30 Α') αληηθαζίζηαηαη.

Αρθρο: 14
Ημ/νία: 07.04.2006
Κείμενο Αρθροσ
Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν
απηφλ
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη πξάμεηο πνπ ππάξρνπλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ,
εθηφο αλ είλαη αληίζεηεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ.

Αρθρο: 15
Ημ/νία: 07.04.2006
Κείμενο Αρθροσ
1. ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3329/ 2005 πξνζηίζεληαη εδάθηα.
2. Η δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηζρχεη αλαδξνκηθά απφ ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 3329/2005.

3. ην ηέινο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3329/ 2005 πξνζηίζεηαη εδάθην.

Αρθρο: 16
Ημ/νία: 07.04.2006
Κείμενο Αρθροσ
Ο Ο.Γ.Α. παξαθξαηεί πνζφ απφ ην επίδνκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζηηο πνιχηεθλεο
κεηέξεο θαη παηέξεο, ην νπνίν αθνξά ηε ζπλδξνκή ηνπο πξνο ην σκαηείν
πνιπηέθλσλ ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη, θαη ην απνδίδεη αλά δίκελν ζηελ
Αλψηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (Α..Π.Δ.). Δθ ηνπ πνζνχ απηνχ, ε
Α..Π.Δ. παξαθξαηεί πνζνζηφ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%), πνπ αθνξά ηε
ζπλδξνκή ησλ νξγαλψζεσλ - κειψλ ηεο πξνο απηή, θαη απνδίδεη ην ππφινηπν ζε
απηέο. Σν πνζφ ηεο παξαθξαηνχκελεο ζπλδξνκήο αλέξρεηαη ζε έλα επξψ θαη πελήληα
ιεπηά κεληαίσο γηα θάζε κέινο - νηθνγέλεηα θαη κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε
ηξία ρξφληα, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Με
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη
Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία θαη
θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ απφδνζε ηνπ σο άλσ πνζνχ ζηελ Α..Π.Δ. θαη ηηο
νξγαλψζεηο - κέιε ηεο. Απαγνξεχεηαη ξεηψο ε εθ κέξνπο ηεο Α..Π.Δ. θαη ησλ
σκαηείσλ επηβνιή θαη είζπξαμε απφ ηα κέιε ηνπο - νηθνγέλεηεο πνιπηέθλσλ, ηα
νπνία ππφθεηληαη ζηελ σο άλσ παξαθξάηεζε, νπνηαζδήπνηε ζπλδξνκήο ή εηζθνξάο,
ηαθηηθήο ή εθηάθηνπ, γηα νπνηαδήπνηε αηηία, πθηζηάκελε ή κειινληηθή (ελδεηθηηθά
ιφγσ ρνξήγεζεο ηεο πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο, έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ, δηάζεζεο
αγαζψλ, έθδνζεο πεξηνδηθνχ, εθεκεξίδαο, δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ πάζεο θχζεσο).
Η
παξνχζα δηάηαμε ηζρχεη απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2007.

Αρθρο: 17
Ημ/νία: 07.04.2006
Σίηλος Αρθροσ: Δζληθφ πκβνχιην Οηθνγέλεηαο θαη Πιεζπζκνχ
Κείμενο Αρθροσ
1. πληζηάηαη ζπκβνπιεπηηθφ - γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ηελ επσλπκία Δζληθφ πκβνχιην Οηθνγέλεηαο θαη
Πιεζπζκνχ.
2. Σν Δζληθφ πκβνχιην Οηθνγέλεηαο θαη Πιεζπζκνχ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
α) πξνσζεί ην δεκφζην δηάινγν επί ησλ βαζηθψλ δεηεκάησλ δεκνγξαθηθήο πνιηηηθήο,

β) ππνβάιιεη γλσκνδνηήζεηο επί παληφο ζέκαηνο δεκνγξαθηθήο πνιηηηθήο, πνπ
παξαπέκπεηαη ζε απηφ απφ ηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο,
γ) εηζεγείηαη κέηξα θαη ελέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
αθνινπζνχκελεο δεκνγξαθηθήο πνιηηηθήο.
3. Η ζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Οηθνγέλεηαο θαη Πιεζπζκνχ γίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε
νξίδεηαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ. Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ, καδί κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο, νξίδνληαη κε ηξηεηή ζεηεία. Μέιε ηνπ πκβνπιίνπ είλαη:
α) Ο Τπνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Γεληθφ
Γξακκαηέα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο, σο Πξφεδξνο.
β) Έλαο εθπξφζσπνο ηεο Ιεξάο πλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο.
γ) Έλαο αληηπξφζσπνο θάζε θφκκαηνο εθάζηνηε εθπξνζσπνχκελνπ ζην Δζληθφ θαη
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην.
δ) Ο Πξφεδξνο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Κνηλσληθήο Γεκνγξαθίαο θαη Έξεπλαο (Ι.Κ.Γ.Δ.).
ε) Έλαο εθπξφζσπνο ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο
(Α..Π.Δ.).
ζη) Έλαο εθπξφζσπνο ηεοΈλσζεο Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδνο
(Δ.Ν.Α.Δ.).
δ) Έλαο εθπξφζσπνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδνο
(Κ.Δ.Γ.Κ.Δ.).
ε) Έλαο εθπξφζσπνο ηεο Αλψηαηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ
(Α.Γ.Δ.Γ.Τ.).
ζ) Έλαο εθπξφζσπνο ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ Διιάδνο (Γ..Δ.Δ.).
η) Έλαο εθπξφζσπνο ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Βηνκεράλσλ (.Δ.Β.).
ηα) Σξεηο εηδηθνί επηζηήκνλεο ζε ζέκαηα δεκνγξαθηθήο πνιηηηθήο, νη νπνίνη
νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.
ηβ)Έλαο επηζηήκνλαο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (Δ.Κ.Κ.Δ.).
ηγ) Έλαο εθπξφζσπνο ησλ ζπιιφγσλ ηξίηεθλσλ νηθνγελεηψλ.
ηδ)Έλαο εθπξφζσπνο γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ.
ηε) Έλαο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο Οηθνγελεηψλ Διιάδνο.
4. Σα κέιε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Οηθνγέλεηαο θαη Πιεζπζκνχ δελ ιακβάλνπλ
θαλέλα κηζζφ ή απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ.

5. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο, Αλάπηπμεο, Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Απαζρφιεζεο θαη
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαζνξίδνληαη νη
φξνη θαη ε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ
Οηθνγέλεηαο θαη Πιεζπζκνχ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.

Αρθρο: 18
Ημ/νία: 07.04.2006
Κείμενο Αρθροσ
ην άξζξν 49 ηνπ λ. 2082/1992 (ΦΔΚ 158 Α') κε ην νπνίν θπξψζεθε ε ζχζηαζε
απφ
ηνλ Διιεληθφ Δξπζξφ ηαπξφ ηνπ θνηλσθεινχο ηδξχκαηνο κε θεξδνζθνπηθνχ
ραξαθηήξα
κε ηελ επσλπκία «Κνηλσθειέο Ίδξπκα ΔΡΡΙΚΟ ΝΣΤΝΑΝ», επέξρνληαη νη
αθφινπζεο
ηξνπνπνηήζεηο:
1. ην άξζξν 2 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε δ'.
2. Η πεξίπησζε δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 αληηθαζίζηαηαη.
3. Η πξψηε παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 6 αληηθαζίζηαηαη.
4. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαηαξγείηαη.
5. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 6 αληηθαζίζηαηαη.
6. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 6 αληηθαζίζηαηαη.
7. ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 6, ε ηειεπηαία πεξίνδνο αληηθαζίζηαηαη.
8. ην άξζξν 7 παξ. 2, ε πεξίπησζε α' αληηθαζίζηαηαη.
9. ην άξζξν 7 παξ. 2, ε πεξίπησζε γ' αληηθαζίζηαηαη.
10. ην άξζξν 7 παξ. 2, πεξίπησζε δ', πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ θξάζε.
11. ην άξζξν 7 παξ. 2, πεξίπησζε ε', πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ
θξάζε.
12. ην άξζξν 7 παξ. 2, πεξίπησζε η', πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ θξάζε.
13. Η πεξίπησζε η' ηνπ άξζξνπ 8 αληηθαζίζηαηαη.

14. Πξνζηίζεηαη άξζξν 8α.
15. ηελ πεξίπησζε ε' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 12, πξνζηίζεηαη δεχηεξε
πεξίνδνο.
16. ην άξζξν 13 πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 3 πεξίνδνο.
17. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 16 πξνζηίζεηαη θξάζε.
18. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 17 αληηθαζίζηαηαη.
19. Η παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 18 αληηθαζίζηαηαη.

Αρθρο: 19
Ημ/νία: 07.04.2006
Κείμενο Αρθροσ
1. ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (Ο.Δ.Κ.), ζηνπο
νπνίνπο
έρεη παξαρσξεζεί εξγαηηθή θαηνηθία ή αγνξαζκέλν δηακέξηζκα, είηε πξνζσξηλά
είηε νξηζηηθά, θαη ε θαηνηθία απηή ή ην δηακέξηζκα έρνπλ ππνζηεί βιάβεο
εμαηηίαο ζεηζκνχ ή ππξθαγηάο ή πιεκκχξαο, ν Οξγαληζκφο κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Απαζρφιεζεο θαη
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, κπνξεί λα πξνβαίλεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζε επηζθεπέο
ησλ θαηνηθηψλ ή δηακεξηζκάησλ απηψλ, εθφζνλ νη βιάβεο επήιζαλ πξηλ απφ ηελ
απνπιεξσκή ηνπ θαζνξηζκέλνπ γηα ηα αθίλεηα απηά ηηκήκαηνο.
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, πνπ
εθδίδεηαη
κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Δ.Κ., θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία, νη φξνη, νη
πξνυπνζέζεηο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ.

Αρθρο: 20
Ημ/νία: 07.04.2006
Κείμενο Αρθροσ
Η ηζρχο ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ.
Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη

ηελ
εθηέιεζε ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο.

