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κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Επικρατείας «Καθορι-
σμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν 
τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμι-
σης οφειλών του ν. 4738/2020 “Ρύθμιση οφειλών 
και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατά-
ξεις” (Α’ 207)» (Β’ 2817).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20-6-2017 
(Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης.

3 Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου υπαλλήλων της Διεύθυνσης ΚΕΠ 
του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 
Νήσων για το Β’ εξάμηνο 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 102031 ΕΞ 2022 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 76219 ΕΞ 2021 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Επικρατείας «Καθορι-

σμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν 

τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμι-

σης οφειλών του ν. 4738/2020 “Ρύθμιση οφειλών 

και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατά-

ξεις” (Α’ 207)» (Β’ 2817).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020 «Ρύθ-

μιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 207).

2. Την υπό στοιχεία 76219 ΕΞ 2021 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης- Επικρατείας «Καθορισμός των τεχνικών λεπτομε-

ρειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού 
ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών 
και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 207)» (Β’ 2817).

3. Τη διαδικασία που ορίζεται στο Κεφ. Α’ του Δεύ-
τερου Μέρους του Πρώτου Βιβλίου (άρθρα 5-30) του 
ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης 
ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

5. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α’ 181).

9. Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

10. Την υπ’ αρ. 1786/14.2.2022 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

11. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγί-
ας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

12. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καταργούμε την υποχρέωση επισύναψης επιχειρημα-
τικού σχεδίου πενταετίας από ανεξάρτητη εταιρεία για 
περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης (νομικό πρόσωπο) είναι 
μεγάλη επιχείρηση με κύκλο εργασιών >=2,5 εκ. € κατά 
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οποιοδήποτε έτος της τελευταίας τριετίας ή έχει συνολικές 
οφειλές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα/Δημόσιο >= 
5 εκ.€, η οποία προβλέπεται στο στοιχ. (2) της παρ. 8 
του βήματος (2) και της παρ. 3 του βήματος (5) του στα-
δίου 4 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 76219/2021 (Β’ 2817) 
κοινής υπουργικής απόφασης, ως συνυποβαλλόμενο 
έγγραφο.

Το στοιχείο αυτό θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη 
μόνο μετά από σχετικό αίτημα προσκόμισής του από 
το χρηματοδοτικό φορέα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός 
Οικονομικών Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 67442 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 28286/450/

20-6-2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφα-

σης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 «Νέο 

Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις 
στις εργασιακές σχέσεις» (Α’ 115).

2. Το άρθρο 8 του ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προ-
στασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’ 91).

3. Το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο-
νισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101).

4. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

5. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση 
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση 
των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού 
δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

6. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 258).

7. Τον ν.  4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής δια-
χείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

10. Τον ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήμα-
τος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής 
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(L 352).

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής 
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), (L119).

14. Tην παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

15. Tο π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

16. Tο π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

17. Tο π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

18. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

19. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

20. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

21. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

22. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

23. Την υπό στοιχεία οικ. 28286/450/20-6-2017 κοινή 
υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχει-
ρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, 
όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 
και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου 
και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του 
ν. 3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δρα-
στηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων 
ηλικίας 55-67 ετών» (Β’ 2307), όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπό στοιχεία οικ.66837/1486/17-12-2018 (Β’ 5764), 
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οικ.28011/635/9-7-2020(Β’ 2855) και 19505/1-3-2022 
(Β’ 1238) όμοιές της.

24. Την υπ’ αρ. 1922/39/29-3-2022 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

25. Την υπό στοιχεία 76897 ΕΞ 2022/02-06-2022 Γνω-
μοδότηση 093/2022 της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών 
Ενισχύσεων.

26. Την υπ’ αρ. 33760/8-4-2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

27. Τo γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί-
ται επιπλέον δαπάνη, πέραν αυτής που έχει προβλε-
φθεί στην υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307) 
κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί 
με τις υπ’ αρ. οικ. 66837/1486/17-12-2018 (Β’  5764), 
οικ. 28011/635/9-7-2020 (Β’ 2855) και 19505/1-3-2022 
(Β’ 1238) όμοιές της, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του προγράμματος της υπ’ αρ. οικ. 
28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής από-
φασης, εφεξής ως: «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την 
απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών 
α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των φορέων 
Κεντρικής Διοίκησης, β) επιχειρήσεις, φορείς και οργα-
νισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριο-
θετήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), που 
ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επι-
χειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτε-
ρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 
(Α’ 87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα», 
ως εξής:

Α. Στο άρθρο 2, η παρ. 2 τροποποιείται ως εξής:
«2.1. Οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέ-

πονται, χορηγούνται είτε βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 
υπ’ αρ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύ-
σεις ήσσονος σημασίας (de-minimis),είτε βάσει του άρ-
θρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 (L 187) 
της Επιτροπής.

i. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα χο-
ρηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 
της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de 
minimis). Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ-
θρου 3 του εν λόγω Κανονισμού, το συνολικό ποσό των 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά 
κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήπο-
τε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό 
των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται 
ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση που εκτε-
λεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό 
τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 
ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. 
Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον ΟΑΕΔ με την 
υποβολή σε αυτόν υπεύθυνης δήλωσης, από το δικαι-
ούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση 
ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση 
βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα 
οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και 

με την οποία υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει, επίσης, ότι 
το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 
που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο προ-
ηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης της 
παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά περίπτω-
ση, ανωτέρω αναφερόμενα ποσά (παρ. 1, 3 του άρθρου 
6 του Κανονισμού 1407/2013).

Το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χο-
ρηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση. 
Στην έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης περιλαμβάνονται 
για τους σκοπούς του Κανονισμού 1407/2013 όλες οι επι-
χειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 
σχέσεις μεταξύ τους:

α) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαι-
ωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επι-
χείρησης,

β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να 
παύσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, δι-
αχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζου-
σα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει 
συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού 
αυτής της τελευταίας,

δ) μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης 
επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει 
συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω 
επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου 
των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέ-
σεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως δ) 
με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται 
επίσης ενιαία επιχείρηση.

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης 
νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

ii. Για τους δικαιούχους που θα ενταχθούν βάσει του 
άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, οι ενισχύσεις 
για την απασχόληση που προβλέπονται στο ανωτέρω 
πρόγραμμα, χορηγούνται βάσει του άρθρου 32 του Κα-
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης 
Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γε-
νικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία- ΓΚΑΚ) o 
οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 187), όπως ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΑΚ, τα καθεστώτα 
ενισχύσεων για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειο-
νεκτική θέση συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά 
κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ 
και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης 
που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 108 αυτής, 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 και 
του Κεφαλαίου Ι του ΓΚΑΚ. Συναφώς, πρέπει να εξεταστεί 
η τήρηση των εν λόγω προϋποθέσεων.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του Κεφαλαίου Ι του άρθρου 
1 του ΓΚΑΚ, ο ΓΚΑΚ δεν εφαρμόζεται σε ενισχύσεις για 
δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές και σε 
ενισχύσεις που εξαρτώνται από την χρήση εγχώριων 
προϊόντων. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου 
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άρθρου, δεν είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις βάσει του 
ΓΚΑΚ οι τομείς τις μεταποίησης και εμπορίας γεωργι-
κών προϊόντων, αν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται 
με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊό-
ντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς 
ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις 
ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση 
απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς 
παραγωγούς, και οι ενισχύσεις που διευκολύνουν την 
παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων 
(απόφαση 2010/787 του Συμβουλίου).

Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο στους το-
μείς που εξαιρούνται σύμφωνα με τα παραπάνω όσο και 
στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
ΓΚΑΚ, ο ΓΚΑΚ εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγού-
νται στους τομείς αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι εξα-
σφαλίζεται με τα κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός 
των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των δαπανών, ότι οι 
δραστηριότητες που ασκούνται στους εξαιρούμενους 
τομείς δεν επωφελούνται από τις ενισχύσεις που χορη-
γούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΑΚ.

Σύμφωνα με το εδάφιο ιε της παρ. 1 του άρθρου 4 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής οι 
ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονε-
κτική θέση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ 
ετησίως ανά επιχείρηση. Το όριο αυτό δεν επιτρέπεται 
να καταστρατηγείται με τον τεχνητό διαχωρισμό των 
καθεστώτων ενισχύσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 4 του ΓΚΑΚ.

Στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων κοινοποι-
ήσεων αθροίζονται και οι ενισχύσεις που έχει λάβει η 
επιχειρηματική μονάδα στο σύνολο της. Οι συνδεδε-
μένες με την αιτούσα επιχειρήσεις ανήκουν στην ίδια 
επιχειρηματική μονάδα.

Σύμφωνα με την παρ. 5(γ) του άρθρου 6 του ΓΚΑΚ δεν 
απαιτείται να έχουν ή θεωρείται ότι έχουν χαρακτήρα 
κινήτρου οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων 
σε μειονεκτική θέση με τη μορφή επιδότησης μισθού, 
εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που προ-
βλέπονται στο άρθρο 32. Με σκοπό την εξακρίβωση 
της τήρησης των ορίων κοινοποίησης και των μέγιστων 
εντάσεων ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό 
ποσό των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στην 
επιχείρηση, όπως η έννοιά της λογίζεται στο πλαίσιο του 
ΓΚΑΚ (Παράρτημα Ι του ΓΚΑΚ).

Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ ενισχύσεις μπο-
ρούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές 
ενισχύσεις, εφόσον αφορούν διαφορετικές προσδιορί-
σιμες επιλέξιμες δαπάνες.

Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ ενισχύσεις μπο-
ρούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές 
ενισχύσεις, όσον αφορά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι 
οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, μόνο εάν η 
σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης 
έντασης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρ-
μόζεται στην ενίσχυση αυτή βάσει του ΓΚΑΚ.

Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ κρατικές ενι-
σχύσεις δεν σωρεύονται με οποιεσδήποτε ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας που αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δα-

πάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση 
της έντασης (άρθρο 32 του ΓΚΑΚ).

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω υποβληθείσας 
κατά την αίτηση χρηματοδότησης υπεύθυνης δήλωσης 
εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία θα 
αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έλαβε η οικεία 
επιχείρηση βάσει του Κανονισμού 651/2014.

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης 
νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

2.2. Οι δικαιούχοι της περίπτωσης α) της παρ. 1 του 
άρθρου 4 της παρούσας, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρ-
μογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, καθότι χρη-
ματοδοτούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων που 
εμπίπτουν στις ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, στο 
πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας, οι οποίες δεν θε-
ωρούνται οικονομικές.».

Β. Στο άρθρο 4, η παρ. 1 τροποποιείται και διαμορφώ-
νεται ως εξής:

α) Η περ. ζ διαμορφώνεται ως εξής: «Επιχειρήσεις, 
φορείς και οργανισμοί σε βάρος των οποίων εκκρεμεί 
διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης απόφασης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και του Δικαστηρίου, με 
την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμ-
βίβαστη».

β) Η περ.  η διαμορφώνεται ως εξής: «Οι επιχειρή-
σεις, φορείς και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται 
σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Κανονι-
σμός 1407/2013 (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 
του Κανονισμού) και ο ΓΚΑΚ (σύμφωνα με το άρθρο 1 
του ΓΚΑΚ).

γ) Προστίθεται περ. ι ως εξής: «Οι προβληματικές επι-
χειρήσεις (βλ. Παράρτημα), με εξαίρεση επιχειρήσεις που 
δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά 
κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, σύμ-
φωνα με την περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ΓΚΑΚ. 
Προκειμένου μία επιχείρηση να υπαχθεί στο πρόγραμμα, 
πρέπει να υποβάλλει:

1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που 
να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα 
με τη νομική μορφή και το είδος των βιβλίων της επιχεί-
ρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του 
Παραρτήματος Ι του ΓΚΑΚ:

- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγ-
γεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών,

- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφα-
λαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτη-
των ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση 
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, αν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση να βε-
βαιώνεται ότι τα τελευταία δύο έτη:

- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης 
δεν ήταν υψηλότερος του 7,5

- ο δείκτης κάλυψης των χρηματοοικονομικών υπο-
χρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage 
ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0.
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2. Πιστοποιητικό φερεγγυότητας.».
Γ. Στο άρθρο 4, στο τέλος της παρ. 1, προστίθεται πα-

ράγραφος 1Α ως εξής:
«1Α. Για τους δικαιούχους που θα επιχορηγηθούν 

βάσει του άρθρου 32 του κανονισμού υπ’ΑΡ.651/2014 
(L187) της επιτροπής πρέπει η δημιουργούμενη θέση 
εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 3 του Κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 
2014, να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού 
των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των δώ-
δεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Ως αριθμός εργαζόμενων, σύμφωνα με το σημείο 19 
του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της 
Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, νοείται ο αριθμός των 
ετήσιων μονάδων εργασίας (Ε.Μ.Ε.), δηλαδή ο αριθμός 
των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που έχουν 
εργαστεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) τελευταίων 
μηνών, που προηγούνται του μήνα υποβολής αίτησης 
υπαγωγής της επιχείρησης.

Η μερική απασχόληση δηλαδή οι απασχολούμενοι με 
συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης και η εποχι-
κή απασχόληση δηλαδή οι απασχολούμενοι με συμβά-
σεις εργασίας ορισμένου χρόνου, υπολογίζονται στην 
καθαρή αύξηση και ισοδυναμούν με κλάσμα ετησίων 
μονάδων εργασίας.».

Δ. Στο άρθρο 4, η περίπτωση α) της παρ. 2 τροποποι-
είται και διαμορφώνεται σε α1 και α2, ως εξής:

«α1) αν ο δικαιούχος επιλέξει το καθεστώς ενίσχυσης 
βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1407/2013 (L 352) 
της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(de-minimis), να είναι μακροχρόνια εγγεγραμμένοι στο 
μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 
55-67 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και το 
67ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα) κατά την υπόδειξή 
τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.

α2) αν ο δικαιούχος επιλέξει το καθεστώς ενίσχυ-
σης βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 
651/2014 (L 187) της Επιτροπής, να είναι εγγεγραμμέ-
νοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., 
ηλικίας 55-67 ετών, που βρίσκονται σε μειονεκτική ή σε 
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, κατά την υπόδειξή τους από 
το αρμόδιο ΚΠΑ2.

Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι 
εγγεγραμμένοι άνω των 12 μηνών μακροχρόνια άνεργοι, 
ηλικίας 55-67 ετών.».

Ε. Στο άρθρο 6, το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροπο-
ποιείται ως εξής:

«α. Για τους δικαιούχους που θα επιχορηγηθούν βάσει 
του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ.1407/2013 (L352) της Επιτρο-
πής, για τις ενισχύσεις ήσσονος (de-minimis), ως ποσό 
επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογι-
κού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με 
ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.

β. Για τους δικαιούχους που θα επιχορηγηθούν βάσει 
του άρθρου 32 του Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014 (L187) 
της Επιτροπής, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% 
του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κό-
στους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ 
μηνιαίως.»

ΣΤ. Στο άρθρο 6 στο τέλος της παρ. 3 προστίθεται η 
φράση «με την επιφύλαξη αντίθετης πρόβλεψης του Γε-
νικού Μέρους του ΓΚΑΚ ή του άρθρου 32 αυτού».

Ζ. Στο άρθρο 7, η περίπτωση στ. της παρ. 3 τροποποι-
είται και διαμορφώνεται, ως εξής:

«στ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 είτε με τη σώ-
ρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), 
είτε με τη σώρευση των ενισχύσεων του Κανονισμού 
υπ’ αρ. 651/2014.».

Η. Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:
«Η Δ.ΥΠ.Α. πρέπει να διατηρεί λεπτομερείς φακέλους 

με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα και 
να τους φυλάσσει επί 10 έτη από την ημερομηνία κατά 
την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση του καθε-
στώτος ενίσχυσης».

Θ. Στο τέλος του άρθρου 14 προστίθενται παρ. 5, 6 
και 7 ως εξής:

«5. Η απόφαση δημοσιεύεται σε εμπεριστατωμένο 
δικτυακό τόπο για τις κρατικές ενισχύσεις, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο συνοπτικών πληροφοριών με το 
τυποποιημένο μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτη-
μα ΙΙ του ΓΚΑΚ, ή συνδέσμου που παρέχει πρόσβαση σε 
αυτές, του πλήρους κειμένου κάθε μέτρου ενίσχυσης ή 
συνδέσμου που παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 
και των πληροφοριών που αναφέρονται στο Παράρτημα 
ΙΙΙ του ΓΚΑΚ για κάθε χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης 
που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ εντός 6 μηνών από την 
ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης και παραμένουν 
διαθέσιμες για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία 
χορήγησης της ενίσχυσης.

6. Απαιτείται αποστολή περιληπτικής πληροφόρησης 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον τυποποιημένο μορφό-
τυπο που ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του ΓΚΑΚ καθώς 
και του συνδέσμου που παρέχει πρόσβαση στο πλήρες 
κείμενο του μέτρου ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων 
των τροποποιήσεων του στο σύστημα SANI μέσω του 
Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋ-
πολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το αργότερο 
εντός 20 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του 
μέτρου (αρ. 11 του ΓΚΑΚ).

7. Υπάρχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τις προϋ-
ποθέσεις του Καν. 1407/2013 ή του Γενικού Μέρους και 
του αρ. 32 του ΓΚΑΚ κατά περίπτωση, ακόμα και αν δεν 
αναφέρονται ρητά στην παρούσα».

Ι. Στο τέλος της παρούσας προστίθεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 
ως ακολούθως:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«Προβληματική επιχείρηση»: επιχείρηση για την οποία 

συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋπο-
θέσεις:

α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύ-
νης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από 
τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για 
ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, 
ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη 
εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για 
επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου 
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κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγ-
μένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), όταν 
έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου 
της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό 
ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων 
ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία 
που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων 
της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που 
υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για 
την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εται-
ρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα 
στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα 
I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου και ο όρος «κεφάλαιο» περι-
λαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση 
υπέρ το άρτιο,

β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχι-
στον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα 
χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπλη-
ρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την 
επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχει-
ρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώ-
σει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, 
η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματο-
δότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου 
με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμε-
σο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απο-
λεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως 
εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω 
συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρού-
σας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον 
ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη 
της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εται-
ρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 
2013/34/ΕΕ·

γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλο-
γική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις 
του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπα-
γωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από 
αίτημα των πιστωτών της·

δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενί-
σχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το 
δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει 
ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο 
αναδιάρθρωσης·

ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφό-
σον τα τελευταία δύο έτη: 1) ο δείκτης χρέους προς ίδια 
κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και 
2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώ-
σεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 
είναι κάτω του 1,0.».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία 
οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοι-
χεία οικ.66837/1486/17-12-2018 (Β’ 5764), οικ.28011/
635/9-7-2020 (Β’  2855) και 19505/1-3-2022 (Β’  1238) 
όμοιές της.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιουλίου 2022

Oι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 25524 (3)
Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρε-

ωτικού ωραρίου υπαλλήλων της Διεύθυνσης ΚΕΠ 

του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 

Νήσων για το Β’ εξάμηνο 2022.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Το άρθρο 48 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδι-
κα Κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων» 
(Α’ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

5. Την υπό στοιχεία 2/2015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την υπ’ αρ. 2/31029/6-5-2016 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων του κεφ. Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176)», 
σύμφωνα με την οποία οι ώρες απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν 
είκοσι (120) ανά υπάλληλο το εξάμηνο.

7. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβά-
θυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των ΟΤΑ (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)” - Ρυθμίσεις για τον 
εκσυχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΣΔΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 133).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 154 του ν. 4600/2019 «Εκ-
συγχρονισμός και αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου Ιδιω-
τικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).
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9. Τις διατάξεις του ν.  4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α΄ 134).

10. Την υπ’ αρ. 170289/07.08.2019 (Β’ 3235) - ΑΔΑ: 
7ΝΩΕΟΡ1Φ-7ΥΑ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου «Κατάρτιση μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Δια-
ποντίων Νήσων».

11. Την υπ’ αρ. 33958/29-09-2021 απόφαση Δημάρχου 
περί ορισμού Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημο-
τικών Συμβούλων στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και 
Διαποντίων Νήσων, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και 
εξουσιοδότησης υπογραφής.

12. Την υπ’ αρ. 2/01-09-2019 απόφαση Δημάρχου περί 
τοποθέτησης τακτικού προσωπικού στις οργανικές μο-
νάδες (Τμήματα και Διευθύνσεις) του μεταβατικού Ο.Ε.Υ 
του Δήμου.

13. Την υπ’ αρ. 7/01.09.2019 απόφαση Δημάρχου περί 
ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Διευθύνσεων και 
Τμημάτων του Δήμου.

14. Τις προβλεπόμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, 
έτους 2022.

15. Τις αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει στα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου, λόγω 
α)της αύξησης των αρμοδιοτήτων τους στα πλαίσια 
του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης β) του ελέγχου της πληρότητας 
του φακέλου έκαστης υπόθεσης (ειδικά για τα έκτακτα 
και εποχικά γεγονότα) πριν την αποστολή στις αρμόδι-
ες υπηρεσίες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές 
ώρες, καθώς στο καθιερωμένο ωράριο εργασίας εξυπη-
ρετείται το κοινό, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η 
διεκπεραίωση των υποβληθέντων αιτήσεων εντός των 
νόμιμων προθεσμιών γ) της εφαρμογής των μέτρων για 
τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού-Covid 19 
(έλεγχος πιστοποιητικών, πλατφόρμα ραντεβού κ.λπ.) δ) 
της αντίστοιχης μείωσης του προσωπικού (άδειες ανα-
τροφής τέκνων, άδειες μειωμένης απασχόλησης, άδειες 
άνευ αποδοχών κ.λπ.), που έχουν ως αποτέλεσμα τη συσ-
σώρευση εσωτερικής εργασίας που πρέπει άμεσα να 
διεκπεραιωθεί.

16. Το γεγονός ότι, το προσωπικό ΚΕΠ πρέπει να εργα-
στεί πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας προκει-
μένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της υπηρεσίας.

17. Την υπ’ αρ. 24244/28-06-2022 βεβαίωση της Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου περί 

ύπαρξης πιστώσεων για υπερωριακή απασχόληση στους 
αντίστοιχους Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 
2022, αποφασίζει:

Α. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση σε τα-
κτικούς υπαλλήλους (μόνιμους και αορίστου χρόνου) 
της Διεύθυνσης ΚΕΠ, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου τους για το Β’ εξάμηνο του έτους 2022 με την 
προβλεπόμενη από τον Νόμο αποζημίωση για την κά-
λυψη των προαναφερόμενων υπηρεσιακών αναγκών 
του Δήμου, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΜΟΝΙΜΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕ ΔΥΠ 12
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΤΕ ΔΥΠ 1
ΔΕ ΔΥΠ 3

Οι ώρες της υπερωριακής εργασίας για όλο το ανωτέ-
ρω προσωπικό δεν θα ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι ώρες 
ανά υπάλληλο, ανά εξάμηνο.

Οι υπάλληλοι θα απασχοληθούν υπερωριακά, τηρώ-
ντας τα ανώτατα όρια ανά εξάμηνο, όπως αυτά ορίζονται 
με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και εφόσον 
το επιβάλλουν οι ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.

Β. Ο αριθμός των πραγματοποιηθέντων ωρών υπε-
ρωριακής απασχόλησης των ανωτέρω υπαλλήλων, θα 
βεβαιώνεται με υπηρεσιακό σημείωμα - βεβαίωση από 
την αρμόδια Διεύθυνση.

Γ. Η αμοιβή για την εν λόγω απασχόληση θα βαρύνει 
τους Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου 
ως ακολούθως:

Για μόνιμους υπαλλήλους:
Στον Κ.Α. 10.6012.006 με τίτλο “Αποζημίωση υπερωρι-

ακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ, ποσό 8.500,00€
Για υπαλλήλους αορίστου χρόνου:
Στον Κ.Α. 10.6022.005 με τίτλο “Αποζημίωση υπερωρι-

ακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου ΚΕΠ, ποσό 
1.600,00€.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

  Κέρκυρα, 6 Ιουλίου 2022

Ο Αντιδήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ   
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*02038192107220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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