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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4690/12 (1)
  Εργασίες για τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση 

μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσω−
ρινής απασχόλησης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α) όπως τροποποιή−
θηκαν και ισχύουν σήμερα.

3. Το άρθρο 116 περίπτωση (δ) και το άρθρο 125 του 
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουρ−
γείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου 
«Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρη−
ματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχε−
δίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνι−

κής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις»».

4. Την αριθμ. 22365/97/2013 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1667 Β΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου».

5. Την από 3/12/13 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υγεί−
ας και Ασφάλειας των Εργαζομένων που ορίζεται στο 
άρθρο 26 του Ν. 3850/2010 (Πρακτικό 9/2013). 

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός 
των εργασιών που λόγω της φύσης τους εγκυμονούν 
ιδιαίτερους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων κατά την έννοια της περίπτωσης (δ), 
του άρθρου 116 του N. 4052/2012.

Άρθρο 2
Απαγορεύσεις απασχόλησης

Απαγορεύεται η απασχόληση σε έμμεσο εργοδότη 
με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης εργατοτεχνικού 
προσωπικού στην παραγωγή στις εργασίες που εμφαί−
νονται στον παρακάτω πίνακα. Η απαγόρευση αυτή δεν 
αφορά τις περιπτώσεις εργασιών για την εκτέλεση των 
οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου, άδειας άσκησης 
επαγγέλματος ανάλογης ειδικότητας, διπλώματος ή 
ειδικής επιμόρφωσης καθώς και στους υπαλλήλους 
γραφείου, φύλακες, θυρωρούς και επιστάτες.

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη

2 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

3 Εξόρυξη μεταλλευμάτων

4 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 
(εκτός της εξόρυξης αλατιού)
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5 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης 
πετρελαίου

6 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων και εμφιάλωση 
υγραερίων

7 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

8 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

9 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών 
προϊόντων

10 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων 
επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών

11 Παραγωγή εκρηκτικών και πυροτεχνημάτων

12 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών

13 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

14 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού 
και κλιματισμού

15 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

16 Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικού ρεύματος

17 Εργασίες με ραδιενεργά υλικά ή ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες ή πυρηνικά υλικά

18 Εργασίες με αμίαντο ή υλικά που περιέχουν αμίαντο

Ο παραπάνω πίνακας δύναται να αναθεωρείται 
ανά τριετία, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του 
Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων 
(ΣΥΑΕ) που ορίζεται στο άρθρο 26 του «Κώδικα Νόμων 
για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων 
(Κ.Ν.Υ. Α.Ε.)», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 
3850/2010 (A΄ 84) και στο άρθρο 25 του Π.Δ. 368/1989 
(Α΄ 163) όπως ισχύει.»

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 
καταργείται η αριθμ. 15526/94/2010 Υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1295 Β΄) «Εργασίες για τις οποίες απαγορεύεται η 
απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση 
προσωρινής απασχόλησης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

     F
 Aριθμ. 2783/147 (2)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Οικο−

νομικών, που πληρούνται από άτομα που προστα−
τεύονται από το Ν. 2643/1998 και κατανομή των θέ−
σεων αυτών. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του 
Ν. 2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση 

προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με 
τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3051/2002 (220/Α΄) 
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,……….
ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του 
Ν.  3051/2002 και της παρ. 3 του άρθρου 31 του N. 
2956/2001.

3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 
4, του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της 
οικογένειας και λοιπές διατάξεις»

4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.4/8/33683/16−01−2014 
απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμ−
βουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) «Έγκριση για τη κί−
νηση διαδικασίας πλήρωσης τριακοσίων (300) κενών 
οργανικών θέσεων, κλάδου Π.Ε. Εφοριακών (Υπουργείο 
Οικονομικών)»

5. Το αριθμ. Δ2Β 1017432 ΕΞ 2014/27−01−2014 έγγραφο 
του Υπουργείου Οικονομικών, για την επικείμενη υποβο−
λή αιτήματος στο Α.Σ.Ε.Π. για την πρόσληψη στο Υπουρ−
γείο Οικονομικών τριακοσίων (300) μόνιμων υπαλλήλων, 
του κλάδου Εφοριακών, κατηγορίας ΠΕ (με πτυχίο Νο−
μικής ή Οικονομικών) και με τα απαραίτητα πρόσθετα 
προσόντα που όριζε η προηγούμενη προκήρυξη 1Κ/2013 
(Φ.Ε.Κ. 2/Α.Σ.Ε.Π./15−03−2013). 

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 22365/97/5−7−2013 (ΦΕΚ 1667/ 
5.7.2013) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουρ−
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλειο Κεγκέ−
ρογλου».

7. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασί−
ζουμε: 

Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων 
εργασίας για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονο−
μικών, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που 
προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, 
σε είκοσι μία (21).

Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά 
κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΣΕΙΣ
Ν. 2643/1998

α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο πε−
ρίπτωσης β΄ της παρ. 1, άρθρου 1 Ν. 2643/1998)

6

β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ. 1, άρθρου 
1 Ν. 2643/1998)

4

γ) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ΄, της παρ. 1, 
άρθρου 1 Ν. 2643/1998)

2

δ) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο, περίπτωσης 
Β΄ παραγ. 1 άρθρου 1 Ν. 2643/1998)

2

ε) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους κ.λπ. (περί−
πτωση δ΄ παραγ. 1 άρθρου 1 Ν. 2643/1998)

1

στ) Τρίτεκνοι (περίπτωση ε΄, της παρ. 1 του άρ−
θρου 1 Ν. 2643/1998)

6




