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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας,
ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλ−
λες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ.ΕΠ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ − ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
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,
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άλλη πληροφορία χρήσιµη, προκειµένου να διαπιστώσει
αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ, και ο
ασφαλισµένος δεν προσκοµίσει τα ζητηθέντα στοιχεία
εντός εξαµήνου από τότε που του ζητήθηκαν, ή στην
περίπτωση που το αρµόδιο Όργανο ασφάλισης αδυ−
νατεί να συγκεντρώσει τα απαραίτητα για τον έλεγχο
δικαιολογητικά, επειδή ο ασφαλισµένος έχει αλλάξει
τόπο κατοικίας και δεν έχει γνωστοποιήσει στον ΟΓΑ
τη νέα διεύθυνση κατοικίας του. Η ασφάλιση διακόπτε−
ται µε απόφαση του Προϊσταµένου του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ ή του Προϊσταµένου της
αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΓΑ, από την
1η του µήνα έκδοσης της απόφασης. Εάν ο ενδιαφερό−
µενος προσκοµίσει στη συνέχεια τα ζητηθέντα στοιχεία
και διαπιστωθεί ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
προϋποθέσεις ασφάλισης στον ΟΓΑ, επανεγγράφεται
στα Μητρώα Ασφαλισµένων από το µήνα που πληροί
τις σχετικές προϋποθέσεις.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 45 του π.δ. 78/1998 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:
«1. Ο ∆ιοικητής του ΟΓΑ δύναται να ζητήσει µε έγ−
γραφό του, οποτεδήποτε, την επανεξέταση υπόθεσης
για ανάκληση ή τροποποίηση απόφασης περί εγγραφής
στα Μητρώα Ασφαλισµένων, αν αποδεικνύεται, κατά
την κρίση του, ότι η εγγραφή πραγµατοποιήθηκε παρά
το νόµο, ή την επανεξέταση υπόθεσης για ανάκληση
ή τροποποίηση της σχετικής περί απονοµής σύνταξης
απόφασης, αν αποδεικνύεται, κατά την κρίση του, ότι η
σύνταξη χορηγήθηκε παρά το νόµο. Το έγγραφο για την
επανεξέταση απευθύνεται στο Όργανο που έχει εκδώσει
την απόφαση. Προκειµένου για αποφάσεις που έχουν
εκδοθεί από Ειρηνοδίκη ή Πρόεδρο Πρωτοδικών ή το
Όργανο εκδικάσεως Εφέσεων, η αίτηση επανεξέτασης
απευθύνεται στο αρµόδιο κατά το παρόν Καταστατικό
Όργανο Ενστάσεων.»
4. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες για οφειλές του
Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) προς θερα−
πευτήρια και ασφαλισµένους του που αφορούν δαπάνες
νοσηλείας ασφαλισµένων που νοσηλεύτηκαν έως τη δη−
µοσίευση του παρόντος, στα παραστατικά των οποίων
έχει τεθεί από τους ελεγκτές ιατρούς επιφύλαξη.
Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 της υπ’ αριθµ.
400/106/1979 υπουργικής απόφασης (Β΄ 191) εφαρµόζο−
νται για τα πάσης φύσεως θεραπευτήρια του άρθρου
4 της ως άνω υπουργικής απόφασης.
5. Η τελευταία περίοδος της περίπτωσης β΄ της παρ.
1 του άρθρου 5 του ν. 2458/1997 (Α΄15) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον
Κλάδο ή τον ΟΓΑ συνυπολογίζεται στο χρόνο ασφάλισης
µόνο για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.»
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 84
∆ιαδικασία αναγνώρισης χρόνου υπαλλήλων των ΟΤΑ
στους Τοµείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Οι πράξεις αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας
των ασφαλισµένων στο πρώην ΤΑ∆ΚΥ, στον Τοµέα «ΤΑ−

∆ΚΥ» του ΤΕΑ∆Υ και στον Τοµέα Πρόνοιας ∆ηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠ∆Υ, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, για τη χορήγηση επικουρικής σύντα−
ξης και εφάπαξ βοηθήµατος αντίστοιχα, εκδίδονται από
τα αρµόδια όργανα του Τοµέα «ΤΑ∆ΚΥ» του ΤΕΑ∆Υ µε
την έκδοση σχετικών απόφασεων, ύστερα από αίτηση
του ενδιαφεροµένου. Το ποσό της οφειλής και για τους
δύο Τοµείς µπορεί να παρακρατείται από το ποσό του
δικαιούµενου εφάπαξ βοηθήµατος και να αποδίδεται
ταυτόχρονα µε την καταβολή του στον Τοµέα «ΤΑ∆ΚΥ»
του ΤΕΑ∆Υ. Η σύνταξη καταβάλλεται µετά την απόδοση
του ποσού της εξαγοράς του χρόνου προϋπηρεσίας
που αναγνωρίστηκε.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης, µετά από γνώµη των ∆.Σ. των δύο πιο
πάνω Ταµείων, είναι δυνατή η ανάθεση του ελέγχου,
της βεβαίωσης και της αναγκαστικής είσπραξης των
εσόδων του Τοµέα «ΤΑ∆ΚΥ» του ΤΕΑ∆Υ από τον Τοµέα
«ΤΑ∆ΚΥ» του ΤΠ∆Υ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο
χρόνος έναρξης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
υλοποίηση του άρθρου αυτού.
Άρθρο 85
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 3869/2010
Καταργούµενες διατάξεις
Α. 1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3869/2010 (Α΄ 130) αντικαθίσταται η φράση «των οφει−
λών αυτών» από τη φράση «των οφειλών τους».
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010
προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Για την έκδοση προσωρινής διαταγής και τη λήψη
προληπτικών µέτρων εφαρµόζεται και το άρθρο 781 του
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.»
3. Στο άρθρο 5 του ν. 3869/2010 η φράση «αντίγραφα:
α) της αίτησης µε ορισµό δικασίµου για τη συζήτησή
της, β) της κατάστασης της υπάρχουσας περιουσίας
και των εισοδηµάτων του οφειλέτη και γ) του σχεδί−
ου διευθέτησης των οφειλών,» αντικαθίσταται από τη
φράση «αντίγραφο της αίτησης µε ορισµό δικασίµου
για τη συζήτησή της,».
4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του
ν. 3869/2010 η φράση «το δικαστήριο, µετά από αίτηση
του οφειλέτη» αντικαθίσταται από τη φράση του «το
δικαστήριο κατά τη συζήτηση της αίτησης της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος, µετά από αίτηση
του οφειλέτη».
5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η προστασία του ακινήτου, σύµφωνα µε τα προηγού−
µενα, ισχύει και εφόσον ο οφειλέτης έχει την επικαρπία
ή ψιλή κυριότητα ή ιδανικό µερίδιο επί αυτών.»
6. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 3869/2010 µετά τη φράση «µε την επιφύλαξη όσων
ορίζονται», προστίθεται η φράση «στην παράγραφο 6
του άρθρου 4 και».
7. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρ−
θρου 2 του ν. 3869/2010 προστίθεται η φράση «καθώς
και το επιτόκιο µε το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή.».
8. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 3869/2010 προστίθεται µετά τη φράση «της Ευρωπα−
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας,» η φράση «ή, σε περίπτωση
καθορισµού σταθερού επιτοκίου, το µέσο επιτόκιο στε−
γαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθµισης περίοδο,
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όπως οµοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της
Τράπεζας της Ελλάδος,».
Καταργούµενες διατάξεις
Β.1. Η παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3896/2010 (Α΄ 207)
καταργείται.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 997/1979 (Α΄287),
όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 56 του
ν. 1140/1981 (Α΄ 68) και το άρθρο 22 του ν. 1276/1982 (Α΄
100), καθώς και η παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 997/1979,
η οποία προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 29 του
ν. 1759/1988 (Α΄50 ), καταργούνται.
3. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2512/1997 (Α΄138), όπως ισχύ−
ουν µετά την αντικατάστασή τους µε την παρ. 4 του
άρθρου 21 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), καταργούνται.
4. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3446/2006 (Α΄49)
καταργείται.
5. Η ∆ΙΑ∆Π/Α/32670/27.11.2007 (Β΄ 2353) κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών καταργείται.
6. Οι παράγραφοι 10 και 10α του άρθρου 3 του
α.ν. 2276/1940 (Α΄ 117), όπως διαµορφώθηκαν µε τις αριθ.
103/οικ. 378/27.2.1990 (Β΄ 320), 103/252/5.3.1996 (Β΄ 270) και
103/οικ.790/9.5.1997(Β΄ 407) αποφάσεις του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η περίπτωση Β΄
της 32778/Σ.365/27.7.1959 απόφασης του Υπουργού Ερ−
γασίας, η παράγραφος 4 της Φ80000/ 18926/832/1.8.2008
απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας (Β΄ 1621), καταργούνται από 1.1.2011.
7. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 6441/1935 (Α΄3),
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 517/1968 (Α΄188) καταργείται.
8. Η παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 3144/2003 (Α΄111)
καταργείται.
9. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3717/2008 (Α΄ 239) κα−
ταργείται από την ηµεροµηνία ισχύος της (26.11.2008).
10. Το εδάφιο Α΄ της παρ. 23 του άρθρου 11 του
ν. 2956/2001 (Α΄ 258), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3896/2010 (Α΄ 207), καταρ−
γείται.
11. Τα άρθρα 29 και 30 του ν. 3863/2010 (Α΄115) καταρ−
γούνται, πλην της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου
30 του ν. 3863/2010.
12. Η παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48)
και η παρ. 6 του άρθρου 57 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58)
καταργούνται.
13. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2335/1995 (Α΄ 185)
καταργείται.
14. Το άρθρο 68 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) καταργείται.
15. Τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης ι΄ της
παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (Α΄183) καταρ−
γούνται.
16. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
Άρθρο 86
Κέντρα Εργαζοµένης Νεότητας
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι
διατάξεις: α) της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης
α΄ του άρθρου 1 του ν. 678/1977 (Α΄ 246), µόνο κατά το
µέρος που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία
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και συντήρηση Κέντρων Νεότητος (Κέντρων Εργαζόµε−
νου Κοριτσιού − Κ.Ε.Κ. και Κέντρων Εργαζοµένων Νέων
− Κ.Ε.Ν.) και β) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 24 του ν. 3227/2004 (Α΄ 31), σχετικά µε τη σύ−
σταση του Τµήµατος Κέντρων Εργαζόµενης Νεότητας
(Κ.Ε.ΝΕ.) στη ∆ιεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθµών και
Κέντρων Εργαζόµενης Νεότητας, από την ονοµασία της
οποίας διαγράφεται η φράση «και Κέντρων Εργαζοµένης
Νεότητας», και αντικαθίστανται οι διατάξεις: α) της πε−
ρίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ. 2/
1977 (Α΄ 5) ως εξής: «Τµήµα Επιθεώρησης Λειτουργίας
Βρεφονηπιακών Σταθµών» και β) της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 2/1977 (Α΄ 5) ως
εξής: «α) Τµήµα Επιθεώρησης Λειτουργίας Βρεφονηπια−
κών Σταθµών: Η άσκηση διοικητικού ελέγχου µε σκοπό
τη διαπίστωση της ακριβούς εφαρµογής των κειµένων
διατάξεων, αποφάσεων και διαταγών της ∆ιοίκησης.
Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στους βρεφονη−
πιακούς σταθµούς του Οργανισµού επί διοικητικών θε−
µάτων. Η άσκηση ελέγχου επί της καταλληλότητας και
απόδοσης του προσωπικού των βρεφονηπιακών σταθ−
µών και επί της εύρυθµης λειτουργίας τους εν γένει.
Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας
των βρεφονηπιακών σταθµών. Η υποβολή εκθέσεων επί
του συντελουµένου έργου.»
2. α. Οι υπάλληλοι του Οργανισµού Εργατικής Εστίας
(Ο.Ε.Ε.), των κλάδων ΠΕ3 και ΠΕ11 Καθηγητών Γενικής
Εκπαίδευσης, ΠΕ5 Καθηγητών Οικιακής Οικονοµίας, ΠΕ6
Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, ΤΕ1 Κοινωνικών Λειτουρ−
γών, ΤΕ6 Καθηγητών Μουσικής, ΤΕ12 ∆ραµατικής Τέχνης
και ∆Ε3 Εκπαιδευτικών πτυχιούχων µέσων σχολών, που
υπηρετούν στα Κ.Ε.ΝΕ., µετατάσσονται µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε την
ίδια σχέση εργασίας σε κενές οργανικές θέσεις µόνιµου
προσωπικού των υφιστάµενων κλάδων ∆ιοικητικού του
Οργανισµού στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε, µε βάση
τον τίτλο σπουδών που κατέχουν και, εφόσον κενές
οργανικές θέσεις δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, σε
προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται µε την
πράξη µετάταξης.
β. Είκοσι ένας (21) υπάλληλοι εκ των υπηρετούντων
στα Κ.Ε.ΝΕ. των κατωτέρω πόλεων µετατάσσονται
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης µε την ίδια σχέση εργασίας σε υπηρεσίες
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας των πόλεων όπου
υπηρετούν, σε κενές οργανικές θέσεις ή, εφόσον τέτοι−
ες δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, σε προσωποπαγείς
θέσεις, οι οποίες συνιστώνται µε την πράξη µετάταξης
µε δέσµευση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης, στις
παρακάτω πόλεις και νοµούς σύµφωνα µε την εξής
κατανοµή: Αλεξανδρούπολη Νοµού Έβρου θέσεις τρεις
(3), ∆ράµα Νοµού ∆ράµας θέσεις (2), Ηράκλειο Νοµού
Ηρακλείου θέσεις πέντε (5), Καρδίτσα Νοµού Καρδίτσας
θέσεις δύο (2), Κοµοτηνή Νοµού Ροδόπης θέσεις τρεις
(3), Μυτιλήνη Νοµού Λέσβου θέσεις τέσσερις (4), Πύρ−
γος Νοµού Ηλείας θέσεις δύο (2). Οι µετατασσόµενοι
κατατάσσονται σε µισθολογικό κλιµάκιο µε βάση το
συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους.
Οι µετατάξεις γίνονται είτε µε αίτηση των υπαλλήλων
που επιθυµούν να µεταταγούν σε υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε,
η οποία υποβάλλεται εντός µηνός από τη δηµοσίευση
της κατωτέρω υπουργικής απόφασης περί καθορισµού
των κριτηρίων, είτε µε απόφαση του Υπουργού Εργα−
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε περίπτωση που ο

