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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμός oικ. 200270 

Καθορισμός της ειδικής έντυπης δήλωσης και των υποβαλλόμενων από τους 
υπόχρεους σε προσλήψεις φορείς δικαιολογητικών, για την εφαρμογή του άρθρου 
6 του Νόμου 2643/1998. 

1. Καθορίζουμε τον τύπο της ειδικής έντυπης δήλωσης που συμπληρώνουν οι 
επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ελληνικές ή ξένες, που λειτουργούν στην Ελλάδα με 
οποιαδήποτε μορφή και οι φορείς του δημοσίου τομέα, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8 του άρθρου 2 του Νόμου 2643/1998, καθώς και οι θυγατρικές τους 
εταιρείες, εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από 50 άτομα και υποχρεούνται να 
υποβάλλουν κατά το χρονικό διάστημα από 2α Ιανουαρίου έως 31η Μαΐου εκάστου 
έτους, στις επιτροπές του άρθρου 9 του ίδιου Νόμου. Η ειδική έντυπη δήλωση 
παρέχεται στους υπόχρεους φορείς από τον Ο.Α.Ε.Δ. 

2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 ειδική έντυπη δήλωση, αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας απόφασης και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

• Επωνυμία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του φορέα της παραγράφου 8 του 
άρθρου 2, ονοματεπώνυμο υπεύθυνου, ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας, τηλέφωνο 
και Α.Φ.Μ. 

• Το απασχολούμενο από την επιχείρηση, εκμετάλλευση ή φορέα της παραγράφου 8 
του άρθρου 2, τακτικό προσωπικό σε κάθε μία από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
της χώρας, στις οποίες η επιχείρηση, εκμετάλλευση ή φορέα της παραγράφου 8 του 
άρθρου 2, δραστηριοποιείται (έδρα, ή και υποκαταστήματα). 

Στο τακτικό προσωπικό δεν συμπεριλαμβάνονται αυτοί που έχουν προσληφθεί για 
σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ. απασχολούμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου, εποχιακά απασχολούμενοι). 

• Τον αριθμό των εργαζομένων που έχουν τα χαρακτηριστικά της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1 του Νόμου 2643/1998 και έχουν προσληφθεί οικειοθελώς από την 
επιχείρηση. 

• Τον αριθμό των υποχρεωτικά τοποθετηθέντων κατά κατηγορία προστασίας και 
συνολικά στην επιχείρηση, εκμετάλλευση, ή το φορέα της παραγράφου 8 του άρθρου 
2, σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μέχρι σήμερα, βάσει του Νόμου 2643/1998, ή 
του Νόμου 1648/1986, ή προγενέστερων αυτών που περιλαμβάνουν αναγκαστικού 
δικαίου περί προσλήψεων διατάξεις. 

Ως υποχρεωτικά τοποθετηθέντες λογίζονται και οι ΑΜΕΑ που ενώ ολοκλήρωσαν το 
πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) εξακολουθούν να απασχολούνται στην 
επιχείρηση. 



• Κύριες απασχολούμενες ειδικότητες προσωπικού, καθώς και επιθυμητές προς 
τοποθέτηση ειδικότητες προσωπικού. 

3. Η ειδική έντυπη δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Φωτοαντίγραφο της τελευταίας κατατεθείσας στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, 
κατάστασης προσωπικού, ή των καταστάσεων προσωπικού στην περίπτωση ύπαρξης 
υποκαταστημάτων. 

β) Ονομαστική κατάσταση των προσώπων που έχουν υποχρεωτικά τοποθετηθεί στην 
υπόχρεη επιχείρηση, εκμετάλλευση ή φορέα. Στην κατάσταση αυτή πρέπει να γίνεται 
μνεία του πρακτικού τοποθέτησής τους (αριθμός πρακτικού, ημερομηνία έκδοσής του 
και η Επιτροπή που το έχει εκδώσει), της κατηγορίας που ανήκουν οι προστατευόμενοι 
αυτοί (πολύτεκνοι, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λ.π.), του Nόμου δυνάμει του οποίου 
τοποθετήθηκαν και του Νομού στον οποίο απασχολούνται. 

Στην περίπτωση απασχόλησης ΑΜΕΑ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Νέων 
Θέσεων Εργασίας, η οποία λογίζεται ως αναγκαστική τοποθέτηση, η επιχείρηση 
δηλώνει το ονοματεπώνυμο του απασχολούμενου, το πρόγραμμα Νέων Θέσεων 
Εργασίας στο οποίο συμμετείχε και τον χρόνο υλοποίησης του. 

Η αρμόδια για την προκήρυξη Περιφερειακή Διεύθυνση ή Τοπική Υπηρεσία στην 
οποία εδρεύει η Επιτροπή του άρθρου 9, ελέγχει την ακρίβεια των δηλουμένων 
στοιχείων. 

δ) Προκειμένου η επιχείρηση, η εκμετάλλευση, ή ο φορέας να αποδείξει ότι απασχολεί 
οικειοθελώς πρόσωπο της κατηγορίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να 
προσκομίσει απόφαση πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του ΙΚΑ, 
από την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή 
βλάβη, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του ΑΜΕΑ, το οποίο θα πρέπει να είναι 50% 
και άνω. 

ε) Προκειμένου η επιχείρηση, η εκμετάλλευση, ή ο φορέας να αποδείξει ότι απασχολεί 
οικειοθελώς πρόσωπα της κατηγορίας έμμεση ΑΜΕΑ (προστασία αντλεί γονέας, 
σύζυγος ή αδελφός), θα πρέπει να προσκομίσει απόφαση πρωτοβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής Αναπηρίας του ΙΚΑ, από την οποία προσδιορίζεται το βαρύ σωματικό ή 
ψυχικό πρόβλημα καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του ΑΜΕΑ, το οποίο θα πρέπει να 
είναι 67% και άνω. 

Στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να σημειωθεί από την επιχείρηση το 
ονοματεπώνυμο του οικειοθελώς προσληφθέντος. 

στ) Προκειμένου η επιχείρηση, η εκμετάλλευση, ή ο φορέας να αποδείξει ότι 
απασχολεί οικειοθελώς πρόσωπο της κατηγορίας των τέκνων αγωνιστών Εθνικής 
Αντίστασης και τέκνων αναπήρων, θυμάτων πολέμου κ.λ.π., θα πρέπει να προσκομίσει 
πιστοποιητικό από την υπηρεσία ΓΕΕΘΑ-ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
που θα αποδεικνύει τις ανωτέρω ιδιότητες. 

ζ) Όσες επιχειρήσεις, ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς εμφανίζουν στους ισολογισμούς, των 
δύο προηγούμενων ετών, του έτους υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, αρνητικό 
αποτέλεσμα (ζημία) υποχρεούνται να συνυποβάλουν με τη δήλωση αντίγραφα των 



ισολογισμών, επικυρωμένα από τα αρμόδια όργανα της επιχείρησης, από τα οποία να 
προκύπτει το ως άνω αρνητικό αποτέλεσμα. 

4. Η υποχρέωση της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του φορέα της παραγράφου 8 του 
άρθρου 2 του Νόμου. 2643/1998 να προσλαμβάνει τα πρόσωπα που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 του ίδιου Nόμου σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό έχει εκπληρωθεί, όταν, 
πανελλαδικά, έχει τοποθετηθεί στην επιχείρηση, εκμετάλλευση ή το φορέα της 
παραγράφου 8 του άρθρου 2 ο αριθμός προσώπων που αναλογεί στο συνολικό ποσοστό 
οκτώ τοις εκατό (8%). 

5. Ειδικότερα, οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οι τράπεζες και οι φορείς του δημοσίου 
τομέα που αναφέρονται στην παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Νόμου 2643/1998, 
υποχρεούνται να δηλώσουν επιπλέον τις κενές θέσεις τηλεφωνητών οικιακών 
τηλεφωνικών κέντρων και τις κενές θέσεις κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών 
καθαριστριών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων, προκειμένου να εφαρμοστούν 
οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Νόμου 2643/1998. 

6. Επίσης οι φορείς της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Νόμου 2643/1998, 
υποχρεούνται να δηλώσουν το συνολικό αριθμό των δικηγόρων που απασχολούν στη 
νομική τους υπηρεσία, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παραγράφου 6 
του άρθρου 2 του Νόμου 2643/1998. 

7. Η μη υποβολή της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης 
ειδικής έντυπης δήλωσης, ή η εκπρόθεσμη υποβολή αυτής, καθώς και η καταχώρηση 
ψευδών ή ανακριβών στοιχείων συνεπάγεται την επιβολή των προβλεπομένων στο 
άρθρο 12 του Νόμου 2643/1998 διοικητικών κυρώσεων. 

Επίσης η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις ποινικές κυρώσεις του 
Νόμου 1599/1986. 

8. Η ειδική έντυπη δήλωση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται 
στην χωρικά αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή. 

Στην περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων η ειδική έντυπη δήλωση αποστέλλεται σε 
όλες τις αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές. Σε κάθε μία δε από αυτές 
συναποστέλλονται και τα δικαιολογητικά που τις αφορούν. 

Mε προηγούμενες αποφάσεις μας καθορίσαμε τη χωρική αρμοδιότητα των Επιτροπών 
του άρθρου 9 του Νόμου 2643/1998 ως κατωτέρω: 

1. Με έδρα την Αθήνα, υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών, Πειραιώς, 
Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. 

2. Με έδρα την Θεσσαλονίκη υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: 
Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας και Ημαθίας. 

3. Με έδρα την Πάτρα υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: Αχαΐας, Ηλείας, 
Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. 

4. Με έδρα την Λάρισα υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: Λάρισας, 
Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας. 



5. Με έδρα την Λαμία υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: Φθιώτιδας, 
Ευρυτανίας, Φωκίδας, Εύβοιας και Βοιωτίας. 

6. Με έδρα την Κοζάνη υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: Κοζάνης, 
Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών. 

7. Με έδρα τα Ιωάννινα υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: Ιωαννίνων, Άρτας, 
Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λευκάδος και Κέρκυρας. 

8. Με έδρα την Τρίπολη υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: Αρκαδίας, 
Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. 

9. Με έδρα το Ηράκλειο υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: Ηρακλείου, 
Ρεθύμνης, Χανίων και Λασηθίου. 

10. Με έδρα την Καβάλα υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: Καβάλας, 
Δράμας και Σερρών. 

11. Με έδρα την Κομοτηνή υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: Έβρου, 
Ροδόπης και Ξάνθης. 

12. Με έδρα τη Σύρο υπάγεται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων. 

13. Με έδρα τη Ρόδο υπάγεται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου. 

14. Με έδρα τη Μυτιλήνη υπάγονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: Λέσβου, Χίου 
και Σάμου. 

 

 





 

 

 


