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διαδικασία των φυσικών πλειστηριασμών, διατηρούνται 
σε ισχύ ειδικά για τους διενεργούμενους κατά ΚΕΔΕ φυ-
σικούς πλειστηριασμούς έως 30.4.2018.».

2. Η κατά την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4472/2017 
προδικασία μπορεί να διενεργηθεί αμέσως μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προθεσμία της κατά την 
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προδικασίας εφαρμό-
ζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος 
του παρόντος, διαδικασίες μετατροπής του φυσικού 
πλειστηριασμού σε ηλεκτρονικό, καθώς επίσης και σε 
ματαιωθέντες για οποιονδήποτε λόγο πλειστηριασμούς. 
Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η προδικασία και 
η κύρια διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης διέπο-
νται από τις διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρο 209 

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμ-
βολαιογράφων), ως εξής:

«1. Ο συμβολαιογράφος ασκεί τα καθήκοντά του σε 
όλη την περιφέρεια του ειρηνοδικείου στην οποία είναι 
διορισμένος, όπως κάθε φορά η περιφέρεια του ειρηνο-
δικείου ορίζεται, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων 
διατάξεων που διέπουν τη διενέργεια αναγκαστικού ή 
εκούσιου πλειστηριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας.». 

ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Άρθρο 210 

O Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) 
δεν χορηγεί δάνειο ή οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια 
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μορφής εγγύησης 
ή ασφάλειας σε Φορείς ιδιωτικού δικαίου με ή χωρίς νο-
μική προσωπικότητα. 

Άρθρο 211

Ποσοστό απαρτίας για συζήτηση και 

λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας 

Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του 
ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης κή-
ρυξης απεργίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 
ενός δευτέρου (½) των οικονομικά τακτοποιημένων με-
λών.».

Άρθρο 212

Αυθεντική ερμηνεία της παρ. 2 του άρθρου 34 

του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179) 

Η αληθής έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του α.ν. 
1846/1951 (Α΄ 179) είναι ότι ο εργοδότης υποχρεούται 
να καταβάλλει τη δαπάνη που προβλέπεται στην περί-
πτωση α΄ της παραγράφου 2 και τη διαφορά μεταξύ του 
ποσού της, κατά τον Αστικό Κώδικα, αποζημίωσης και 
των χορηγητέων ασφαλιστικών παροχών που προβλέ-
πεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, εφόσον, 
με δικαστική απόφαση, διαπιστώνεται ότι το ατύχημα, 
κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής, 

οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή του προστεθέντος 
από αυτόν προσώπου, είτε ως προς το αποτέλεσμα του 
ατυχήματος καθεαυτό είτε ως προς τη μη τήρηση δια-
τάξεων νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών, που ορίζουν 
μέτρα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας στην 
εργασία, εάν το ατύχημα συνδέεται αιτιωδώς με παρα-
βάσεις των διατάξεων αυτών. 

Άρθρο 213

Τροποποίηση του π.δ. 246/2006 (Α΄ 261) 

1. Το άρθρο 27 του π.δ. 246/2006 (Α΄ 261) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων ή 
άλλων εντεταλμένων οργάνων εκάστου ΚΤΕΛ καταρτί-
ζονται, αναρτώνται, εφαρμόζονται, υποβάλλονται αρ-
μοδίως και ελέγχονται τα από τις ισχύουσες διατάξεις 
προβλεπόμενα στοιχεία, για τον προγραμματισμό και 
την παροχή εργασίας του προσωπικού εκάστου ΚΤΕΛ.

2. Ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή ο εντεταλμένος από το Δ.Σ. 
αυτού υπάλληλος, υποχρεούται να καταχωρεί σε πληρο-
φοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τις υπερωρίες 
του προσωπικού, μηνιαίο πίνακα εβδομαδιαίων αναπαύ-
σεων του προσωπικού κίνησης και τα ημερήσια στοιχεία 
προσωπικού και δρομολογίων για κάθε λεωφορείο.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η 
διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιού-
νται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρ-
μογή του παρόντος άρθρου.

4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημο-
σίευση της απόφασης της παραγράφου 3 στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.» 

2. α) Οι ιδιοκτήτες των Τουριστικών Λεωφορείων ή 
οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται, για κάθε 
τουριστικό λεωφορείο, να καταχωρούν σε πληροφο-
ριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα στοιχεία που 
προβλέπονται στην υ.α. 51266/2955/1975 (Β΄ 1458) και 
στις ισχύουσες διατάξεις.

β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η 
διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιού-
νται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρ-
μογή της παρούσας παραγράφου.

γ) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 
τη δημοσίευση της απόφασης της περίπτωσης β΄ στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Άρθρο 214 

1. Θεσπίζεται επίδομα παιδιού, το οποίο αντικαθιστά 
τα καταργούμενα με την παράγραφο 15 επιδόματα.

2. Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται λαμβάνοντας 
υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύ-
ναμο οικογενειακό εισόδημα και την κατηγορία ισοδύ-
ναμου οικογενειακού εισοδήματος.

3. Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το 
συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε 
πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, 
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μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλι-
ση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώ-
νται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της 
οικογένειας, διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας. 

4. Η κλίμακα ισοδυναμίας, για τους σκοπούς του παρό-
ντος άρθρου, προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα 
των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με την ακόλουθη 
στάθμιση: 

α) πρώτος γονέας: στάθμιση 1, 
β) δεύτερος γονέας: στάθμιση 1/2,
γ) κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση 1/4. 
Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το πρώτο 

εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/2 και κάθε επόμενο 
εξαρτώμενο τέκνο 1/4.

5. Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών 
προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογε-
νειακού εισοδήματος, ως εξής: 

α) πρώτη κατηγορία: έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, 
β) δεύτερη κατηγορία: από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) 

ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, 
γ) τρίτη κατηγορία: από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) 

ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες 15.000) ευρώ.
6. Το ποσό του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό 

των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου 
οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής:

Για την πρώτη κατηγορία:
α) εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρ-

τώμενο τέκνο, 
β) επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το δεύ-

τερο εξαρτώμενο τέκνο, 
γ) επιπλέον εκατόν σαράντα (140) ευρώ ανά μήνα για 

το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου. 
Για τη δεύτερη κατηγορία:
α) σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο 

εξαρτώμενο τέκνο, 
β) επιπλέον σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το 

δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, 
γ) επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) ευρώ ανά μήνα για 

το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου. 
Για την τρίτη κατηγορία:
α) είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρ-

τώμενο τέκνο, 
β) επιπλέον είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το 

δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, 
γ) επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά μήνα για το τρί-

το και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου. 
7. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επι-

δόματος είναι η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισο-
δήματος κάθε έτος. Για τον υπολογισμό της κατηγορίας 
ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται 
υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό 
του τρέχοντος οικονομικού έτους.

8. Ως εξαρτώμενα τέκνα για την καταβολή του επι-
δόματος παιδιού νοούνται τα τέκνα προερχόμενα από 
γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα, εφόσον είναι άγα-
μα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή 
το 19ο έτος, αν φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Ειδικά 
για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκ-
παίδευση, στο «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» 

των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και σε Ιν-
στιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδομα 
καταβάλλεται κατά τη διάρκεια φοίτησής τους και σε 
καμία περίπτωση μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους 
της ηλικίας τους. Επιπλέον, ως εξαρτώμενα τέκνα, για 
θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του επιδόματος, 
λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 
67% και άνω, καθώς και το ορφανό τέκνο ή τα ορφανά 
τέκνα, που αποτελούν ιδία οικογένεια όταν έχει επέλθει 
θάνατος και των δύο γονέων.

9. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου γονέα ή 
υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής 
διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, το επίδομα 
καταβάλλεται σε όποιον έχει ανατεθεί με δικαστική από-
φαση η άσκηση της επιμέλειας των τέκνων, προκειμένου 
δε για ενήλικα τέκνα, σε όποιον έχει την κύρια ευθύνη 
διατροφής. Μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης 
επιμέλειας, το επίδομα χορηγείται στο γονέα που έχει 
την κύρια ευθύνη διατροφής, όπως αυτό προκύπτει από 
κοινή υπεύθυνη δήλωση των γονέων.

10. Το επίδομα παιδιού χορηγείται από τον Οργανισμό 
Γεωργικών Ασφαλίσεων κατόπιν αίτησης και το δικαίωμα 
αναγνωρίζεται: α) από την 1η Ιανουαρίου του έτους υπο-
βολής της αίτησης, για τέκνα γεννημένα μέχρι 31η Δεκεμ-
βρίου του προηγούμενου έτους υποβολής της αίτησης, β) 
από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της γέννησής τους 
για τέκνα γεννημένα εντός του έτους υποβολής της αίτη-
σης, γ) από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εγγρα-
φής τους σε σχολή της παραγράφου 8 του παρόντος, για 
φοιτητές ή σπουδαστές. Για τη διακοπή του επιδόματος, 
λόγω συμπλήρωσης των οριζομένων στην παράγραφο 8, 
κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των τέκνων 
θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου τους έτους γέννησής τους 
και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη 
του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.

11. Το επίδομα παιδιού χορηγείται στις ακόλουθες κατη-
γορίες προσώπων εφόσον διαμένουν νόμιμα και μόνιμα 
στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν 
από το έτος υποβολής της αίτησης, όπως αυτό προκύπτει 
από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
των ιδίων ή των συζύγων τους ή των γονέων τους (εφόσον 
οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης) και τα 
εξαρτώμενα τέκνα τους βρίσκονται στην Ελλάδα: 

α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελ-
λάδα, 

β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην 
Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς, 

γ) πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, 

δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) 
και Ελβετούς πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, 

ε) αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνι-
μα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής 
στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 
1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, 
Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 
Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων 
(α.ν. 389/1968, Α΄ 125),
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στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής 
στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης 
του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, 
Α΄ 176), 

ζ) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος, 
η) πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και 

μόνιμα στην Ελλάδα.
12. Το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο, 

τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλλη-
λεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α΄152) και δεν 
προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, 
οικογενειακό εισόδημα παρά μόνον εάν ρητά προβλέπε-
ται από το νομοθετικό πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων 
κοινωνικής προστασίας.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα θέματα διαδικασίας χο-
ρήγησης και καταβολής του επιδόματος, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή 
του παρόντος. 

14. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για το σκοπό αυτόν 
επιχορηγείται ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων.

15. Οι διατάξεις της παραγράφου ΙΑ, υποπαράγρα-
φος ΙΑ2 του ν. 4093/2012 (Α΄222) και το άρθρο 40 του 
ν. 4141/2013 (Α΄81) παύουν να ισχύουν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, όσον αφορά στη χορήγηση και 
καταβολή των προϋφιστάμενων επιδομάτων. Οι κατ’ 
εξουσιοδότηση των ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις και 
κάθε άλλη απόφαση με την οποία ρυθμίζεται η καταβο-
λή των επιδομάτων που αντικαθίστανται με το επίδομα 
παιδιού του παρόντος, καταργούνται με τη δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργι-
κής απόφασης της παραγράφου 13.

16. Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται από την 1.1.2018. 

Άρθρο 215 

1. Τίθεται σε εφαρμογή εντός του Φεβρουαρίου 2018 
πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε 
χρήμα για τα άτομα με αναπηρία από τον Οργανισμό Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων και τα Κέντρα Πιστοποίησης Ανα-
πηρίας, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης 
της αναπηρίας και απονομής της προνοιακής παροχής, 
με παράλληλη προσθήκη, στη σημερινή εκτίμηση της 
αναπηρίας, δεδομένων για τις καθημερινές δραστηρι-
ότητες του ατόμου με αναπηρία.

2. Η ανωτέρω πιλοτική διαδικασία υλοποιείται μέχρι 
την 30ή Ιουνίου 2018, εφαρμόζεται και αφορά σε άτομα 
με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση 
για την ένταξή τους στις ως άνω προνοιακές παροχές και 
διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής. 

3. Αρμόδιος φορέας υλοποίησης της διαδικασίας της 
παραγράφου 1 είναι ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλί-
σεων σε συνεργασία με τα κατά τόπον αρμόδια Κέντρα 
Πιστοποίησης Αναπηρίας του ν. 3863/2010. Η καταβολή 
των προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με 
αναπηρία διενεργείται από τον Οργανισμό Γεωργικών 

Ασφαλίσεων. Οι αναγκαίες πιστώσεις μεταφέρονται από 
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών στον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για τον 
σκοπό αυτόν επιχορηγείται ο Οργανισμός Γεωργικών 
Ασφαλίσεων.

4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, 
Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και κάθε συναρμόδιου Υπουργού 
ρυθμίζονται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, δια-
βίβασης και αξιολόγησης της αίτησης, ο τρόπος συνυπο-
βολής δικαιολογητικών εφόσον προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία, οι αρμόδιες υπηρεσίες υλοποίησης 
της διαδικασίας και οι αρμοδιότητές τους, τα Κέντρα Πι-
στοποίησης Αναπηρίας που συμμετέχουν, η διαδικασία 
εντός των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, για την 
εκτίμηση της δυνατότητας των ατόμων με αναπηρία να 
φέρουν σε πέρας δραστηριότητες σε διάφορους τομείς 
της καθημερινής τους ζωής, ο χρόνος και ο τρόπος κα-
ταβολής των παροχών σε χρήμα καθώς και κάθε άλλο 
ζήτημα λεπτομερειακού ή τεχνικού χαρακτήρα του πα-
ρόντος.

5. Συνίσταται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοι-
νωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) του ν. 3607/2007 
(Α΄245) και λειτουργεί στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφα-
λίσεων πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και απονο-
μής προνοιακών παροχών το οποίο διασυνδέεται με τα 
Κέντρα Κοινότητας του άρθρου 4 του ν. 4445/2016 και τα 
Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας του ν. 3863/2010. Επι-
διωκόμενος σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης και 
της εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία στις προνοιακές 
υπηρεσίες με ηλεκτρονικά μέσα και η αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, Ως υπεύ-
θυνος επεξεργασίας για την τήρηση και επεξεργασία των 
δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος ορίζεται ο 
Πρόεδρος ΔΣ και Διοικητής του Οργανισμού Γεωργικών 
Ασφαλίσεων ο οποίος ορίζει ειδικώς εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό για τη διαχείριση των δεδομένων αυτών.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: 
α. οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του πληρο-
φοριακού συστήματος, β. ζητήματα διασύνδεσης και 
διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος 
με άλλα πληροφοριακά συστήματα, γ. οργανωτικά και 
τεχνικά θέματα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων του παρόντος άρθρου, 
όπως δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση 
δεδομένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα, 
και δ. κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ανάπτυξη και λει-
τουργία του πληροφοριακού συστήματος. 

ΤΜΗΜΑ Ε΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 216

Τροποποίηση του ν. 3651/2008 (Α΄ 44) 

1. Το άρθρο 1 του ν. 3651/2008 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 




