ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3174
«Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα»
(ΦΕΚ 205/Α/28-8-2003)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
(όλα τα άρθρα του νόµου αυτού πλην του άρθρου 9 &3,4 παραλείπονται, καθόσον δεν αφορούν θέµατα υγείας και ασφάλεια των εργαζοµένων)

Άρθρο 9
3. Κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, µε απόφαση του οικείου οργάνου, επιτρέπεται η
απόσπαση µόνιµων υπαλλήλων, καθώς και υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου Υπουργείων και άλλων δηµοσίων υπηρεσιών κάθε µορφής, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού
κατά το διάστηµα της κύησης, της λοχείας και της γαλουχίας, σε υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, δηµοσίων
υπηρεσιών κάθε µορφής, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού, µόνο στην περίπτωση που ο χώρος
εργασίας είναι επικίνδυνος για την υγεία των προαναφερόµενων κατηγοριών υπαλλήλων και δεν είναι
εφικτή η µετακίνηση τους εντός της ίδιας υπηρεσίας ή η ανάθεση διαφορετικών καθηκόντων σε αυτές. Η
έδρα των υπηρεσιών, στις οποίες θα αποσπασθούν, δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από δέκα (10)
χιλιόµετρα από την έδρα του φορέα όπου ανήκουν οργανικά οι υπάλληλοι.
4.α. Μέχρι την πρόσληψη Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Π.∆. 17/1996 (ΦΕΚ 11 Α/1996), οι Ελεγκτές - Ιατροί του άρθρου 60 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ
50 Α'/11.4.1991), καθώς και οι Μηχανικοί του ∆ηµοσίου, στο πλαίσιο της χωρικής τους αρµοδιότητας,
προβαίνουν στη γραπτή εκτίµηση και αξιολόγηση των κινδύνων των χώρων εργασίας για τις
υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια της κύησης, της λοχείας και της γαλουχίας, σύµφωνα µε τα κριτήρια που
ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.∆. 176/1997 (ΦΕΚ 150 Α/15.7.1997).
β. Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής ρυθµίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, καθορίζεται πρόσθετη αποζηµίωση για τους Ελεγκτές - Ιατρούς και Μηχανικούς.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2003

