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Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 

ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασί-

ας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με ανα-

πηρίες και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ν. 4387/2016 

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο, με έναρξη ισχύος από 
1.1.2017, ως εξής:

«Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρ-
μόζονται και σε πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις 
μετακλητών υπαλλήλων με σχέση δημοσίου δικαίου. 
Εάν ο διορισμός των προσώπων αυτών έχει γίνει μέχρι 
και 31.12.2016 εφαρμόζεται ως προς την εργοδοτική 
εισφορά η 111482/0092/30.11.2016 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄ 4005).».

2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 7 
του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η προϋπόθεση συμπλήρωσης δεκαπέντε (15) ετών 
ασφάλισης για την καταβολή της εθνικής σύνταξης δεν 
ισχύει για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με τη 
συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης μικρότερου των δε-
καπέντε (15) ετών. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της 
εθνικής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται αυτού που 
αντιστοιχεί στα δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης.».

3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, 
πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος 
που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον πέντε (5) 
ετών από την 1.1.2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της 

σύνταξης του υπαλλήλου - λειτουργού του Δημοσίου ή 
του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισμό των συντά-
ξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγ-
ματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που 
λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 
χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά 
έως πέντε (5) ετών ασφάλισης. 

Για συντάξεις με έναρξη καταβολής από 1.1.2021, αν 
δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλα-
σματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που 
λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον δέκα (10) ετών 
από την 1.1.2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύ-
νταξης του υπαλλήλου - λειτουργού του Δημοσίου ή του 
στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων 
αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, 
πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζε-
ται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό 
διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως δέκα (10) ετών 
ασφάλισης.». 

4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής 
σύνταξης, όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό 
των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται στις 
παραγράφους 2 και 3.».

Άρθρο 2

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του 
π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίσης θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος ο χρόνος 
της άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικί-
ας μέχρι έξι (6) ετών, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά με 
βάση τις οικείες διοικητικές διατάξεις και ο χρόνος της 
άδειας άνευ αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 51 του 
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), με την προϋπόθεση της καταβολής 
από τον υπάλληλο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών 
εισφορών.». 

2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 
56 του π.δ. 169/2007 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Το συνολικό ποσοστό της ως άνω μείωσης, κατά τη 
μεταβατική περίοδο σταδιακής αύξησης των ορίων 
ηλικίας συνταξιοδότησης της παρ. 9 του άρθρου 1 του 
ν. 4336/2015 (Α΄ 94), δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%.». 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, με την οποία 
ορίζονται η συγκρότηση, οι αρμοδιότητές τους, καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».

Άρθρο 55

Διάταξη για το ΝΑΤ

1. Η κυριότητα του επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 
1 στον Πειραιά ακινήτου παραμένει στο ΝΑΤ, για τη στέ-
γαση των υπηρεσιών του, και την άσκηση των μη ασφα-
λιστικών αρμοδιοτήτων του. Ομοίως στην κυριότητα του 
ΝΑΤ παραμένουν δύο αυτοκίνητα που εξυπηρετούσαν 
τις ανάγκες μετακίνησης στο ΝΑΤ μέχρι 31.12.2016. 

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2017.

Άρθρο 56

Σύσταση οργανικών θέσεων 

ΠΕ Πληροφορικής στον ΟΑΕΔ

Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ) συνιστώνται δέκα (10) οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. 

Προσόντα διορισμού είναι τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), και επιπλέον απαιτείται κατοχή με-
ταπτυχιακού τίτλου σπουδών ως εξής: 

α) Για τις τέσσερις (4) θέσεις, σε ένα από τα επιστημο-
νικά πεδία, Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης 
Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και

β) για τις έξι (6) θέσεις, σε ένα από τα επιστημονικά 
πεδία, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπο-
λογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή 
Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανι-
κών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 
ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.

Πρόσθετα προσόντα μπορεί κάθε φορά να καθορίζο-
νται με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων, ύστερα 
από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 57

Παράταση συμβάσεων 

επικουρικού προσωπικού

Η ισχύς των συμβάσεων του επικουρικού προσωπι-
κού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 
του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), του Κέντρου Εκπαίδευσης και 
Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/1979 (Α΄ 74) και 
του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών του α.ν. 726/1937 (Α΄ 228) 
παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2018, κατά παρέκκλιση κάθε 
άλλης γενικής και ειδικής διάταξης.

Άρθρο 58 

Περιεχόμενο προστασίας 

Στο ν.δ. 162/1973 (Α΄ 227) προστίθεται άρθρο 2 ως 
εξής:

«Άρθρο 2
Περιεχόμενο προστασίας

1. Η προστασία των υπερηλίκων και χρονίως πασχό-
ντων ατόμων εξασφαλίζεται με την ανάπτυξη προ-
γραμμάτων ανοικτής κοινωνικής φροντίδας, καθώς και 

κλειστής περίθαλψης που καταρτίζει και εφαρμόζει το 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας 
ζωής, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης 
και περίθαλψης αυτών.

2. Τα ανωτέρω προγράμματα δύνανται να υλοποιού-
νται είτε από τους φορείς του άρθρου 3 του ν. 2646/1998 
(Α΄ 236) είτε από τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α΄ βαθμού 
είτε από ιδιωτικούς φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
που, σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν 
σκοπό την κοινωνική ανάπτυξη και πρόνοια ή συναφή 
προς τα ανωτέρω σκοπό.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζε-
ται η μορφή και το περιεχόμενο των καταρτιζόμενων 
προγραμμάτων, οι φορείς υλοποίησης αυτών, οι προ-
ϋποθέσεις και τα κριτήρια, η διαδικασία υπαγωγής των 
ωφελούμενων στα προβλεπόμενα προγράμματα της 
προηγούμενης παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο ανα-
γκαίο σχετικό θέμα.».

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 59

Σκοπός

Αντικείμενο του παρόντος μέρους αποτελεί η θέσπιση 
ενός γενικού πλαισίου ρυθμίσεων κατ’ εφαρμογή διατά-
ξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαι-
ώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού 
Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ατό-
μων με Αναπηρίες, που κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο 
του ν. 4074/2012 (Α΄ 88). Σκοπός του παρόντος μέρους 
είναι η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη 
και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) 
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. 

Άρθρο 60

Ορισμοί

1. Ως «Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» νοούνται τα άτο-
μα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή 
αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση 
με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή 
εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύναται να παρε-
μποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή 
των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση με τους 
άλλους.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου:
α) ως «Σύμβαση» ορίζεται η Σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ που υπογράφηκε 
στη Νέα Υόρκη στις 30 Μαρτίου 2007 και κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012 (Α΄ 88),

β) ως «Πρωτόκολλο» ορίζεται το Προαιρετικό Πρωτό-
κολλο στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαι-
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ώματα των ΑμεΑ που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 
27 Σεπτεμβρίου 2010 και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν. 4074/2012,

γ) ως «Επιτροπή» ορίζεται η Επιτροπή για τα δικαιώ-
ματα των ΑμεΑ που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
34 της Σύμβασης.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της Σύμβασης διέ-
πουν και το παρόν μέρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Άρθρο 61

Γενικές υποχρεώσεις

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσί-
ου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την 
ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο 
των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας 
κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε 
ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση 
των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

Ιδίως υποχρεούται:
α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους,
β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε 

τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής 
του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προ-
σβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγα-
θών που προσφέρει,

γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περί-
πτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομι-
κευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων 
και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανά-
λογου ή αδικαιολόγητου βάρους,

δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και 
συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος 
των ΑμεΑ,

ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή 
και άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τομέα της 
αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του.

2. Οι κατά την παράγραφο 1 υπόχρεοι οφείλουν κατά 
τις συναλλαγές τους με ΑμεΑ να διασφαλίζουν βασι-
κή πληροφόρηση μέσω τρόπων, μορφών και μέσων 
επικοινωνίας, όπως ορίζονται στη Σύμβαση. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης έπειτα από συνεργασία με το Συντονιστικό 
Μηχανισμό του άρθρου 69 και κατόπιν διαβούλευσης 
με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του 
αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων 
που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των 
ΑμεΑ εξειδικεύονται οι υπόχρεοι φορείς, οι τρόποι, οι 
μορφές και τα μέσα προσβάσιμης επικοινωνίας, καθώς 
και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρα-
κτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
παραγράφου. 

Άρθρο 62 

Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας 

στις δημόσιες πολιτικές

1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές εντάσσουν τη 
διάσταση της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική, δι-
οικητική διαδικασία, δράση, μέτρο και πρόγραμμα της 
αρμοδιότητάς τους με στόχο την εξάλειψη, αποκατά-
σταση και αποτροπή ανισοτήτων μεταξύ ατόμων με και 
χωρίς αναπηρίες. Για το σκοπό αυτόν:

α) Υποβάλλουν εκθέσεις στα οικεία Επιμέρους Σημεία 
Αναφοράς του άρθρου 71 σχετικά με τις δράσεις, τα μέ-
τρα και τα προγράμματα που υιοθετούν για την επίτευξη 
της ισότητας των ΑμεΑ,

β) υιοθετούν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα 
θέματα αναπηρίας, όπως αυτοί καθορίζονται από αρμό-
δια διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η μέτρηση και η αξιολόγηση της ένταξης της 
διάστασης της αναπηρίας,

γ) συλλέγουν και τηρούν επιμέρους στατιστικά στοι-
χεία για την αναπηρία ως προς τους τομείς ευθύνης τους.

2. Με κοινή απόφαση των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουρ-
γών κατόπιν συνεργασίας με το Συντονιστικό Μηχανισμό 
του άρθρου 69 και κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης εξει-
δικεύονται οι υπόχρεοι φορείς, οι διαδικασίες υλοποίη-
σης καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερει-
ακού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 63 

Καθολικός σχεδιασμός διοικητικών 

προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών, 

εύλογες προσαρμογές

1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές, σε συνεργασία με 
τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς του άρθρου 71, υποχρε-
ούνται να τηρούν τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού 
του άρθρου 2 της Σύμβασης, όπως εξειδικεύονται και 
επικαιροποιούνται κάθε φορά, κατά το σχεδιασμό δημο-
σίων πολιτικών, διοικητικών υπηρεσιών και προϊόντων, 
διαδικασιών, περιβαλλόντων και οργανωτικών δομών, 
που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς να απαιτούνται ειδι-
κές προσαρμογές ή εξειδικευμένος σχεδιασμός. Για την 
επικαιροποίηση προδιαγραφών και οδηγιών εφαρμο-
γής των αρχών του καθολικού σχεδιασμού οι υπόχρεοι 
τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπρο-
σωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με 
άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδια-
φέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

2. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές υποχρεούνται να 
λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα προσαρμοσμένα στις 
ιδιαίτερες ανάγκες ενός ή περισσότερων ΑμεΑ προκει-
μένου να διασφαλιστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Στις 
ως άνω εύλογες προσαρμογές, οι οποίες παρέχονται υπό 
την προϋπόθεση της μη επιβολής δυσανάλογου ή αδι-
καιολόγητου βάρους, περιλαμβάνονται ενδεικτικά, μέ-
τρα παροχής υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσωπικής 
βοήθειας και ενδιαμέσων, εξατομικευμένη προσαρμογή 
διαδικασιών ή πρακτικών, εξειδικευμένες υπηρεσίες και 
βοηθητικές υπηρεσίες για την επικοινωνία.
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Άρθρο 64 

Πρόσβαση στο φυσικό, δομημένο 

και ηλεκτρονικό περιβάλλον

1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές στο πλαίσιο της 
αρμοδιότητάς τους μεριμνούν για τη διασφάλιση της 
ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ στο φυσικό και δομημέ-
νο περιβάλλον, τόσο σε συνήθεις συνθήκες όσο και σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

2. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές στο πλαίσιο της 
αρμοδιότητάς τους, διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβα-
ση των ΑμεΑ στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, ιδίως στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, πληροφορίες και υπηρεσί-
ες, περιλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και των 
υπηρεσιών διαδικτύου.

Άρθρο 65 

Επικοινωνία ΑμεΑ με διοικητικές αρχές, 

γλώσσες και μορφές επικοινωνίας

1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές όταν συναλλάσ-
σονται με ΑμεΑ υποχρεούνται να παρέχουν πρόσφορα 
μέσα επικοινωνίας και πρόσβαση στην πληροφόρηση. 
Στην ως άνω υποχρέωση περιλαμβάνονται ενδεικτικά, 
η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και η κοινοποίηση 
διοικητικών πράξεων σε ΑμεΑ σε προσβάσιμες μορφές, 
καθώς και η διασφάλιση της προηγούμενης ακρόασης 
με πρόσφορους τρόπους, υπό τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). 
Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Μηχανισμό 
του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς 
του άρθρου 70 και κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη, προσδιορίζονται τα είδη των 
πρόσφορων μέσων, των προσβάσιμων μορφών και των 
τρόπων επικοινωνίας που υιοθετούνται από τις υπηρεσί-
ες της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και κάθε άλλο θέμα 
τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικό με την 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

2. Η ελληνική νοηματική γλώσσα αναγνωρίζεται ως 
ισότιμη με την ελληνική γλώσσα. Το κράτος λαμβάνει 
μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη 
όλων των αναγκών επικοινωνίας των κωφών και βαρή-
κοων πολιτών.

3. Η ελληνική γραφή Μπράιγ (Braille) αναγνωρίζεται 
ως ο τρόπος γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών. Το 
κράτος υποχρεούται να λάβει μέτρα για την προώθησή 
της, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών επικοινω-
νίας των ως άνω πολιτών.

Άρθρο 66 

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση 

και κατάρτιση σε θέματα δικαιωμάτων ΑμεΑ

1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές ενημερώνουν και 
ευαισθητοποιούν το προσωπικό, τους συναλλασσόμε-
νους και τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους σχετικά 
με τα δικαιώματα των ΑμεΑ και τον καθολικό σχεδια-
σμό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από δημόσια 

διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με 
ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δι-
καιώματα των ΑμεΑ, εξειδικεύονται οι τρόποι ενημέρω-
σης, τα εργαλεία και τα μέσα ευαισθητοποίησης, καθώς 
και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων για την υλοποίηση 
του περιεχομένου της παρούσας παραγράφου.

2. Προς το σκοπό της εκπαίδευσης φοιτητών, σπουδα-
στών αλλά και της κατάρτισης δικαστικών λειτουργών 
και στελεχών του δημόσιου τομέα σε θέματα δικαιωμά-
των και ίσης μεταχείρισης των ΑμεΑ, τα Πανεπιστήμια 
και τα ΤΕΙ, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυ-
τοδιοίκησης, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 
και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας μεριμνούν για τη 
συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών και στα επι-
μορφωτικά τους σεμινάρια εκπαιδευτικών ενοτήτων που 
αφορούν στα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά απορρέ-
ουν από τη Σύμβαση. Με αποφάσεις των οικείων Υπουρ-
γών, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Μηχανισμό του 
άρθρου 69 και το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρ-
θρου 70, ρυθμίζονται οι επιμέρους θεματικές ενότητες, 
το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς και 
κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.

Άρθρο 67 

Μη διάκριση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

και στις οπτικοακουστικές δραστηριότητες

1. Τα δημόσια και ιδιωτικά ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονι-
κά, προωθούν την εμπέδωση και το σεβασμό της αρχής 
της μη διάκρισης. Για τον σκοπό αυτό, το Εθνικό Συμ-
βούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στους Κώδικες Δεοντο-
λογίας Ειδησεογραφικών Εκπομπών, Διαφημίσεων και 
Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων που καταρτίζει, οφείλει 
να συμπεριλαμβάνει ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην 
πραγμάτωση της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπη-
ρίας, στην ανάπτυξη ενός πλουραλιστικού διαλόγου για 
τα θέματα των ΑμεΑ και την προαγωγή της ουσιαστικής 
ισότητας μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και επι-
κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου, 
υποχρεούνται να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, όπως 
ομιλούσες ιστοσελίδες, υποτιτλισμό, ακουστική περιγρα-
φή, διερμηνεία νοηματικής, προκειμένου να διασφαλί-
σουν την πρόσβαση των ΑμεΑ σε αυτά. Με απόφαση 
του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης καθορίζονται τα μέσα, η διαδικασία καθώς 
και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρα-
κτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
παραγράφου.

Άρθρο 68 

Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση 

συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή 

επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ

1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασί-
ας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των 
ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά 
τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζο-
νται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με 
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το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν 
σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με 
ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα 
δικαιώματα των ΑμεΑ.

2. Στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων που συνοδεύει 
κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και 
κανονιστικές αποφάσεις μείζονος οικονομικής ή κοινω-
νικής σημασίας, συμπεριλαμβάνεται ειδική ενότητα τεκ-
μηρίωσης της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμί-
σεων με τη Σύμβαση, καθώς και των ειδικών συνεπειών 
των προτεινόμενων ρυθμίσεων στα ΑμεΑ.

3. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή και οι υπηρεσίες και 
φορείς που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Στατιστικό 
Σύστημα αναπτύσσουν, παράγουν και διαδίδουν σύμ-
φωνα με τις αρχές του Ελληνικού Στατιστικού Συστή-
ματος και την κείμενη νομοθεσία επίσημες στατιστικές 
σχετικά με τα ΑμεΑ, καθώς και με τα εμπόδια που αυτά 
αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. 
Για τους σκοπούς του σχεδιασμού των ως άνω στατι-
στικών και της διάχυσης των παραγόμενων δεδομένων 
τελούν σε διαβούλευση με το Παρατηρητήριο για τα 
Θέματα Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατό-
μων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με Α.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 69 

Αρμοδιότητα για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ - 

Συντονιστικός Μηχανισμός στην Κυβέρνηση

1. Ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τη συνοχή 
του κυβερνητικού έργου, ορίζεται ως Συντονιστικός Μη-
χανισμός σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 
33 της Σύμβασης. Στην αρμοδιότητά του ανήκουν ει-
δικότερα:

α) Η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στα δι-
καιώματα των ΑμεΑ,

β) ο συντονισμός των αρμόδιων Υπουργείων για τη 
χάραξη και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που προ-
άγουν τα δικαιώματα των ΑμεΑ,

γ) η συνεργασία με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του 
άρθρου 70,

δ) ο συντονισμός και η παρακολούθηση του έργου 
των συναρμόδιων Υπουργείων για την εφαρμογή της 
Σύμβασης στον ιδιωτικό τομέα,

ε) οι αρμοδιότητες που καθορίζονται από τη Σύμβαση 
και το Πρωτόκολλο σε σχέση με την παρακολούθηση 
εφαρμογής της Σύμβασης.

2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού και εφόσον δεν 
υπάρχει Υπουργός Επικρατείας με αρμοδιότητα τη συ-
νοχή του κυβερνητικού έργου, μπορεί η αρμοδιότητα 
του παρόντος άρθρου να ανατίθεται σε άλλον Υπουργό.

3. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα 
από πρόταση του Υπουργού Επικρατείας της παραγρά-
φου 1, μπορεί να συνιστώνται στο γραφείο του ως άνω 
Υπουργού μέχρι δύο (2) θέσεις μετακλητών διοικητικών 
υπαλλήλων ή ειδικών συνεργατών εξειδικευμένων σε 
θέματα αναπηρίας.

Άρθρο 70 

Ορισμός Κεντρικού Σημείου Αναφοράς 

για την παρακολούθηση εφαρμογής 

της Σύμβασης

1. Η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζεται ως Κεντρικό Ση-
μείο Αναφοράς για θέματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή 
της Σύμβασης.

2. Στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Σημείου Αναφο-
ράς ανήκει:

α) Η υποδοχή και ο χειρισμός ζητημάτων που άπτονται 
της εφαρμογής της Σύμβασης σε κεντρικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο,

β) η συνεργασία με τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς 
του άρθρου 71,

 γ) η διασύνδεση με το Πλαίσιο Προαγωγής της Σύμ-
βασης του άρθρου 72,

δ) η διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευ-
τικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα 
και με ομάδες ατόμων, οργανωμένες ή μη που έχουν 
εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, 

ε) η παροχή ενημέρωσης και κατευθύνσεων για θέμα-
τα σχετικά με τα δικαιώματα των ΑμεΑ,

στ) η εκπόνηση και υποβολή στη Βουλή Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για τα ΑμεΑ, καθώς και η σύνταξη και 
υποβολή στην Επιτροπή για τα δικαιώματα των ΑμεΑ 
του άρθρου 34 της Σύμβασης των εκθέσεων που προ-
βλέπονται στο άρθρο 35 αυτής. 

Άρθρο 71 

Ορισμός Επιμέρους Σημείων Αναφοράς 

για την παρακολούθηση εφαρμογής 

της Σύμβασης 

1. Με απόφαση των οικείων Υπουργών ορίζεται σε 
κάθε Υπουργείο ο Γενικός ή Διοικητικός Γραμματέας ως 
Σημείο Αναφοράς, για την παρακολούθηση υλοποίη-
σης των υιοθετούμενων κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης 
δημόσιων πολιτικών στα οικεία Υπουργεία και στους 
εποπτευόμενους από αυτά φορείς, την προώθηση στο 
Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70, προτάσεων 
και νομοθετικών ρυθμίσεων βέλτιστης εφαρμογής της 
Σύμβασης, τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων προόδου και 
την προώθηση δημόσιας διαβούλευσης για τα ως άνω 
θέματα.

2. Με απόφαση του Γενικού ή Διοικητικού Γραμμα-
τέα οι αρμοδιότητες του Σημείου Αναφοράς μπορεί να 
μεταβιβασθούν σε οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής 
Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος.

3. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας και κάθε Δήμου ορί-
ζεται ως Σημείο Αναφοράς ο Περιφερειάρχης και ο Δή-
μαρχος αντίστοιχα για την παρακολούθηση εφαρμογής 
της Σύμβασης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Με 
απόφαση του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου αντί-
στοιχα οι αρμοδιότητες του Σημείου Αναφοράς μπορεί 
να μεταβιβασθούν σε οργανική μονάδα επιπέδου Γενι-
κής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος.
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Άρθρο 72

Πλαίσιο για την προαγωγή 

εφαρμογής της Σύμβασης

1. Για την προώθηση της εφαρμογής της Σύμβασης, 
κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2 του άρ-
θρου 33 αυτής, ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη ως η 
συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή που 
αποτελεί το Πλαίσιο για την Προαγωγή της εφαρμογής 
της Σύμβασης (εφεξής Πλαίσιο Προαγωγής). Για την εκ-
πλήρωση της αποστολής του το Πλαίσιο Προαγωγής τε-
λεί σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων 
με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με Α.), η οποία αποτελεί τριτοβάθμια 
οργάνωση των Ατόμων με Αναπηρίες και ανεξάρτητο 
μηχανισμό της κοινωνίας των πολιτών.

2. Αποστολή του Πλαισίου Προαγωγής είναι η παρακο-
λούθηση, προαγωγή και προστασία της εφαρμογής της 
Σύμβασης και των δημόσιων πολιτικών, για την προώθη-
ση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Το Πλαίσιο Προαγωγής 
μεταξύ άλλων:

α) Εκφράζει γνώμη για τη συμβατότητα των δημοσίων 
πολιτικών που προωθούνται σε κεντρικό, περιφερειακό 
ή τοπικό επίπεδο, καθώς και για τη συμβατότητα της 
ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Σύμ-
βασης,

β) χειρίζεται και διερευνά αναφορές που υποβάλλο-
νται ενώπιόν του σε σχέση με την παραβίαση δικαιω-
μάτων των ΑμεΑ,

γ) αναλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν από τη Σύμβαση,

δ) εκπονεί μελέτες και έρευνες, σχετικά με την υλοποί-
ηση άρθρων της Σύμβασης σε επιμέρους τομείς,

ε) υποβάλλει ετήσια έκθεση με την αξιολόγηση των 
δημόσιων πολιτικών, της εφαρμογής της κείμενης νο-
μοθεσίας και προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης ελλεί-
ψεων και αναγκών που διαπιστώθηκαν, η οποία μπορεί 
να περιλαμβάνει προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων ή 
τροποποιήσεων,

στ) λαμβάνει κάθε άλλο πρόσφορο για την εξυπηρέ-
τηση της αποστολής του μέτρο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 73 

Όπου προβλέπεται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος 
μέρους η έκδοση κανονιστικών ή κοινών κανονιστικών 
πράξεων, αυτή λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός τεσ-
σάρων (4) μηνών από τη θέση αυτού σε ισχύ.

Άρθρο 74 

1. Οι διατάξεις του παρόντος μέρους δεν θίγουν ευνο-
ϊκότερες διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού ή διεθνούς 
δικαίου σχετικές με την υλοποίηση δικαιωμάτων των 
ΑμεΑ και δεν αποτελούν λόγο περιορισμού του υφιστά-
μενου επιπέδου παρεχόμενης προστασίας.

2. Το άρθρο δεύτερο του ν. 4074/2012 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 

ΑμεΑ δεν εφαρμόζονται ως προς την εργασία και την 
απασχόληση στις ένοπλες δυνάμεις καθόσον αφορά σε 
διαφορετική μεταχείριση λόγω αναπηρίας, ή χρόνιας 
πάθησης σχετικής με την Υπηρεσία, όπως προβλέπεται 
στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4443/2016 
(Α΄ 232)».

3. Το άρθρο τρίτο του ν. 4074/2012 καταργείται.
4. Η έκδοση του προβλεπόμενου στο άρθρο 24 του 

ν. 4443/2016 (Α΄ 232) προεδρικού διατάγματος για την 
επέκταση της προστασίας που παρέχεται για διακρίσεις 
μεταξύ άλλων λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης και 
στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβα-
νομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής 
περίθαλψης, των κοινωνικών παροχών και φορολογικών 
διευκολύνσεων, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στη 
διάθεση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατί-
θενται συναλλακτικά στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης 
και της στέγης, λαμβάνει χώρα σε συνεργασία με το Συ-
ντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και ύστερα από 
διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με 
ομάδες ατόμων, οργανωμένες ή μη που έχουν εύλογο 
ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, το αργότερο 
εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται 
κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθ-
μίζει διαφορετικά τα προβλεπόμενα με τις διατάξεις του 
παρόντος θέματα.

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΣΚΛΕ)

Άρθρο 75

Έδρα - Περιφερειακά Τμήματα

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνι-
κών Λειτουργών Ελλάδος» (ΣΚΛΕ) εδρεύει στην Αθήνα 
και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Περιφερειακά Τμήματα (ΠΤ) του ΣΚΛΕ δύνανται 
να ιδρύονται σε κάθε Περιφέρεια του άρθρου 3 του 
ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Ως έδρα των ΠΤ ορίζεται η πρωτεύ-
ουσα του Νομού που ανήκει στην οικεία Περιφέρεια και 
έχει τα περισσότερα μέλη. Ειδικώς το ΠΤ Νοτίου Αιγαίου 
θα έχει έδρα την Ρόδο. 

Άρθρο 76

Ίδρυση Περιφερειακών Τμημάτων

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος τα Περι-
φερειακά Τμήματα (ΠΤ) ιδρύονται με απόφαση της Προ-
σωρινής Διοικούσας Επιτροπής. Μετά την ανάδειξη του 
πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) η ίδρυση, κατάρ-
γηση και συγχώνευση των ΠΤ ενεργείται με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ). Με την απόφαση ίδρυσης, 
κατάργησης και συγχώνευσης των ΠΤ, προσδιορίζεται η 
έδρα και η τοπική αρμοδιότητα εκάστου ΠΤ, με γνώμονα 
τον Νομό όπου ασκεί κάθε μέλος του ΣΚΛΕ το επάγγελμα. 




