
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ύψους ειδικής πρόσθετης αμοιβής 
των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγω-
νισμού, της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Επι-
κοινωνίας, της Διεύθυνσης Συντονισμού και Γραμ-
ματείας Προέδρου και του Γραφείου Εσωτερικού 
Ελέγχου, καθώς και των αποσπασμένων σε αυτήν.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 99295/21-10-2022 
υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της Δρά-
σης ”Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθε-
ρων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις 
Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και 
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση 
στην ψηφιακή οικονομία“» (Β’ 5530).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 114919 (1)
Καθορισμός ύψους ειδικής πρόσθετης αμοιβής 

των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Αντα-

γωνισμού, της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και 

Επικοινωνίας, της Διεύθυνσης Συντονισμού και 

Γραμματείας Προέδρου και του Γραφείου Εσω-

τερικού Ελέγχου, καθώς και των αποσπασμένων 

σε αυτήν. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3959/2011 «Προστασία του Ελεύθερου Αντα-

γωνισμού» (Α’ 93), και ιδίως της παρ. 12 του άρθρου 21 
του ν. 3959/2011,

β) του 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),

γ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

δ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ε) την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

2. Το υπ’ αρ. 113282/24-11-2022 έγγραφο της Επιτρο-
πής Ανταγωνισμού σχετικά με το κόστος του προτεινό-
μενου μέτρου.

3. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 113860/
25-11-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από την παρούσα απόφαση 
προκαλείται ετήσια συνολική δαπάνη που ανέρχεται 
στο ποσό των 284.400,00 ευρώ, είναι εντός των εγγε-
γραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονο-
μικού έτους 2022 της Επιτροπής Ανταγωνισμού και θα 
καλυφθεί από την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με 
α.π. 169/10-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΠΑΙΜΞ-6ΨΜ). Η εν λόγω 
δαπάνη είναι εντός του ισχύοντος ΜΠΔΣ 2022-2025 και 
οι πρόσθετες αποδοχές δεν υπερβαίνουν το ανώτατο 
όριο αποδοχών του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), 
αποφασίζουμε: 

Τον καθορισμό του ύψους ειδικής πρόσθετης αμοιβής 
των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, 
της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας, της 
Διεύθυνσης Συντονισμού και Γραμματείας Προέδρου και 
του Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και των απο-
σπασμένων σε αυτήν, δυνάμει την παρ. 12 του άρθρου 
21 ν. 3959/2011 ως εξής:

Άρθρο 1
Καθορισμός ειδικής πρόσθετης αμοιβής

1. Οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνι-
σμού, της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Επικοινω-
νίας, της Διεύθυνσης Συντονισμού και Γραμματείας Προ-
έδρου και του Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και 
οι αποσπασμένοι στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού 
υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου) λαμβάνουν ειδική πρόσθετη 
μηνιαία αμοιβή που καθορίζεται ως εξής:

α) Για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό των ανωτέ-
ρω υπηρεσιών, σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

β) Ειδικώς, για το προσωπικό και τους Προϊσταμένους 
της Διεύθυνσης Πληροφορικών Συστημάτων και Ψη-
φιακής Αναζήτησης Πειστηρίων της Επιτροπής Αντα-
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γωνισμού και των τμημάτων αυτής, καθώς και για τον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Ψηφιακής Επικοινωνίας και 
Δημοσίων Σχέσεων, σε τετρακόσια (400) ευρώ.

γ) Για τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αντα-
γωνισμού σε τετρακόσια (400) ευρώ ενώ για τους Προϊ-
σταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων αυτής, καθώς 
και για τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων και 
των τμημάτων τους που υπάγονται στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε τριακόσια (300) ευρώ.

δ) Για τους υπόλοιπους υπαλλήλους (μόνιμους ή με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε εκατόν πενήντα (150) 
ευρώ.

2. Στην περίπτωση που οι αποσπασμένοι υπάλληλοι 
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού λαμβάνουν από την υπη-
ρεσία τους ειδικές πρόσθετες αμοιβές, υποχρεούνται 
να επιλέξουν με δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόσπασή τους 
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού προς τη Γενική Διεύθυν-
ση Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η 
οποία κοινοποιείται και στην υπηρεσία από την οποία 
είναι αποσπασμένοι, την Ειδική Πρόσθετη Αμοιβή της 
παρούσας απόφασης ή τις ειδικές πρόσθετες απολαβές 
που τυχόν προβλέπονται στην οργανική τους θέση. Στην 
περίπτωση που δεν υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση 
επιλογής εντός της ως άνω τασσόμενης προθεσμίας κα-
ταβάλλεται η παρούσα ειδική αμοιβή από την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού και, με ευθύνη του εκκαθαριστή της Επι-
τροπής, ειδοποιείται σχετικά η αρμόδια υπηρεσία εκκα-
θάρισης αποδοχών της οργανικής θέσης του υπαλλήλου.

3. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι υπάλληλοι της εν 
λόγω Ειδικής Πρόσθετης Αμοιβής απουσιάζουν προσω-
ρινά από τα καθήκοντά τους, κατά τη διάρκεια θεσμο-
θετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για συνεχόμενο 
χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) μήνα, δεν λαμβάνουν 
την οικεία Ειδική Πρόσθετη Αμοιβή μέχρι την οριστική 
επιστροφή τους στα καθήκοντά τους. Στην περίπτωση 
που οι δικαιούχοι προϊστάμενοι της εν λόγω Ειδικής Πρό-
σθετης Αμοιβής απουσιάζουν προσωρινά από τα καθή-
κοντά τους, κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, 
πλην της κανονικής για συνεχόμενο χρονικό διάστημα 
άνω του ενός (1) μήνα, η Ειδική Πρόσθετη Αμοιβή της 
οικείας κατηγορίας καταβάλλεται στον υπάλληλο που 
ασκεί νόμιμα χρέη αναπληρωτή, μέχρι την οριστική 
επιστροφή του δικαιούχου στα καθήκοντά του. Στην 
περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου 
οργανικής μονάδας, η Ειδική Πρόσθετη Αμοιβή της οικεί-
ας κατηγορίας καταβάλλεται στο νόμιμο αναπληρωτή, 
από την έναρξη της αναπλήρωσης.

4. Στους υπαλλήλους που αποσπώνται από την Επι-
τροπή Ανταγωνισμού σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του 
δημόσιου τομέα δεν καταβάλλεται για τον χρόνο της 
απόσπασής τους η Ειδική Πρόσθετη Αμοιβή της παρού-
σας απόφασης.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

   Αριθμ. 114870 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 99295/21-10-2022 

υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της Δράσης 

”Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύ-

θερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, 

στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) 

και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμ-

φαση στην ψηφιακή οικονομία“» (Β’ 5530). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κι-

νήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών δια-
τάξεων» (Α’ 70).

2. 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).

3. Το άρθρο 82 του ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Εί-
σπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 190).

4. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’  45).

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

6. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

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

8. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως το άρθρο 
47 αυτού.

9. Τον ν. 4430/2016 «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικο-
νομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 205).

10. Τον ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δη-
μοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της 
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προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 
αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 137) και συγκεκριμένα 
τα άρθρα 39 και 40.

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

12. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

13. 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).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμ-
βρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του 
Συμβουλίου.

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (de minimis) 
(O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013) της Επιτροπής της 18ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων).

18. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

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

21. Το 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).

22. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

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

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

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

26. Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του “Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού” (ΟΑΕΔ)» (Α’ 25).

27. Την υπ’ αρ. 2487/11.05.2022 απόφαση της Επιτρο-
πής Παρακολούθησης για την έγκριση, μέσω της 74ης 
Γραπτής Διαδικασίας του Δελτίου Εξειδίκευσης νέας Δρά-
σης στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii του ΕΠΑνΕΚ: 
«Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία 
νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων», με κωδ. 02-8iii-2.1-07 
και τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελ-
ματιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».

28. Την από 25 Ιουνίου 2015 απόφαση της 1ης ΕΠΠΑ 
της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ κατά την οποία εγκρίθηκαν κριτήρια και 
μεθοδολογία πράξεων του ΕΠΑνΕΚ.

29. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (de Minimis) 
(O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013) της Επιτροπής της 18ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

30. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχε-
τικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέ-
ρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01).

31. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της 
Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται 
να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές 
ενισχύσεις.

32. Την υπό στοιχεία 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 
εγκύκλιο «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη 
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμμα-
τική περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ: 604Ω4653Ο7-ΥΔ9).

33. Τα Εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου 
Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και ειδικό-
τερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων 
κρατικών ενισχύσεων.

34. Την υπό στοιχεία 8217/ΕΥΚΕ 100/23-01-2018 εγκύ-
κλιο «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήμα-
τος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των 
διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στη λειτουργία 
αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενι-
σχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020» 
(ΑΔΑ: ΩΙΡ84691Ω2-ΕΑΞ).

35. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-6-2020 από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
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Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστή-
ματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημα-
σίας» (Β’ 2417 και Β’ 3968).

36. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 
κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμ-
μάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» 
(Β’ 2784).

37. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/EΥΘΥ/1020/ 
20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/
ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης 
“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότη-
τας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», (Β’ 5968).

38. Το υπ’ αρ. 5231/18-01-2021 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνι-
κής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματεί-
ας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 67, ΚΑΝ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 
1303/2013) για τη δράση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΝΕΕ)».

39. Την υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του ΔΣ του 
ΟΑΕΔ περί «Νέου Κανονισμού Εκδίκασης Ενδικοφανών 
Προσφυγών του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708).

40. Τις υπ’ αρ. 2505/57/24-7-2018 και 2149/51/25-7-2017 
αποφάσεις του ΔΣ του ΟΑΕΔ.

41. Την υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαση του ΔΣ του 
ΟΑΕΔ περί «Ορισμού μελών στις Επιτροπές Εκδίκα-
σης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ» 
(Β’ 883).

42. Την υπ’ αρ. 2582/16-05-22 Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων 
ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

43. Την υπό στοιχεία 2/82850/0022/2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός των προβλεπόμενων της 
παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 σχετικά με τον 
Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πο-
λιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 487).

44. Την υπό στοιχεία 3448/ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 15-06-2022 
απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμ-
μάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ με την οποία εντάσσεται η πράξη 
«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτο-
βουλιών απασχόλησης νέων ελευθέρων επαγγελματι-
ών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία με κωδικό ΟΠΣ 
5179165. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστι-
κότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 -2020 
(ΑΔΑ: ΨΧ9Ω46ΜΤΛΡ-6ΒΠ).

45. Το υπ’ αρ. 91883/26-09-2022 (ΕΥΚΕ 1659) έγγραφο της 
Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διατύπωση γνώμης επί σχεδί-
ου της πρόσκλησης “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρημα-
τικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων 
επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις λιγότερο Ανα-
πτυγμένες περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία”».

46. Το υπ’ αρ. 5318/27-9-2022 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινο-
τομία» με το οποίο χορηγείται σύμφωνη γνώμη για την 
έκδοση της πρόσκλησης.

47. Την υπ’  αρ. 62865/20-6-2022 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 
ΨΖΖΕ46ΜΤΛΡ-55Ζ).

48. Την υπό στοιχεία 99295/21-10-2022 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προ-
κήρυξη της Δράσης “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχει-
ρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων 
ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις 
Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Πε-
ριφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή 
οικονομία”» (Β’ 5530).

49. Το από 22/11/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΕΚ περί σύμφωνης γνώμης.

50. Την υπ’ αρ. 6185/22-11-2022 απόφαση του ΔΣ της 
Δ.ΥΠ.Α..

51. Την υπ’  αρ. 114101/30-11-2022 εισήγηση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

52. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που είχε προ-
βλεφθεί στην υπό στοιχεία 99925/26-10-2022 υπουργική 
απόφαση αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 99295/21-10-2022 
«Προκήρυξη της δράσης “Πρόγραμμα επιχορήγησης επι-
χειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων 
ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις 
Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Πε-
ριφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή 
οικονομία”» (Β’ 5530), ως ακολούθως:

Α. Στο άρθρο 4, στην παρ. 5, η περ. vi απαλείφεται.
Β. Στο άρθρο 6, η παρ. 4 τροποποιείται ως εξής:
«Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονι-

κής αίτησης για τις θέσεις του 1ου κύκλου ορίζεται η 
31/10/2022 και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία λήξης 
υποβολής ορίζεται η 28/12/2022 και ώρα 15:00.».

Γ. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, στο ΣΤΑΔΙΟ Α’, το κριτήριο 
«Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης» 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης:
Εξετάζεται:
- Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 

στις κατηγορίες δυνητικών ωφελουμένων που ορίζονται 
στην πρόσκληση. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται αν:

- ο ωφελούμενος επαγγελματίας είναι ηλικίας 30 έως 45 
ετών και διαθέτει δελτίο ανεργίας σε ισχύ έως την προη-
γούμενη της ημερομηνίας έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ,
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- ο ωφελούμενος πρώην άνεργος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης πριν την 
έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ,

- ο ωφελούμενος επαγγελματίας είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενής με δικαίωμα 
διαμονής και εργασίας ή πολίτης τρίτης χώρας με άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα 
διαρκεί το πρόγραμμα,

- ο ωφελούμενος επαγγελματίας έχει εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (σύμ-
φωνα με το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης ή την υπεύθυνη δήλωση που έχει επισυνάψει στην αίτηση 
χρηματοδότησης),

- ο ωφελούμενος επαγγελματίας έχει επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ της Δ.ΥΠ.Α στο παρελθόν,
- ο ωφελούμενος επαγγελματίας δεν απασχολείται με μισθωτή απασχόληση κατά την υποβολή της αίτησης χρη-

ματοδότησης και κατά τη διάρκεια της δράσης,
- η έναρξη εργασιών ΔΟΥ της ωφελούμενης επιχείρησης είναι εντός των χρονικών ορίων και εντός των γεωγρα-

φικών ενοτήτων που ορίζει η πρόσκληση,
- σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο ωφελούμενος επαγγελματίας κατέχει τουλάχιστον το 51% του εταιρικού 

μεριδίου και είναι νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση,
- η δραστηριότητα της επιχείρησης ανήκει στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας,
- ο ωφελούμενος επαγγελματίας διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή τουλάχιστον ένας 

από τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση,
- η επιχείρηση διαθέτει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση (παρ. 3.5 του άρθρου 6),
- Εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013,
- Η τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης και συγκεκριμένα αν, για την υποβολή της πρότασης, ακο-

λουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα έντυπα είναι συμπληρωμένα σύμφωνα με τα αναφε-
ρόμενα στη σχετική πρόσκληση και αν έχει επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.».

Δ. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ προστίθενται οι κάτωθι ΚΑΔ:
«
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69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστι-
κού ελέγχου-παροχή φορολογικών συμβουλών

69.20.2 Λογιστικές Υπηρεσίες
69.20.21 Υπηρεσίες Λογιστικής Επαλήθευσης
69.20.22 Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων

69.20.22.01 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσε-
ων και φορολογικών δηλώσεων

69.20.22.02 Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, κατα-
στατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κ.λπ.

69.20.23 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων

69.20.23.01 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών 
βιβλίων

69.20.23.02 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική 
εργασία

69.20.24 Υπηρεσίες μισθολογίου
69.20.29 Άλλες λογιστικές υπηρεσίες

69.20.29.01 Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαι-
ώσεων κ.λπ.

69.20.3 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών

69.20.31 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά 
πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων

69.20.32 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά 
πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
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69.20.32.01 Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετι-
κών εγγράφων

69.20.4 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης
69.20.40 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης

».
Ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 99295/26-10-2022 (Β’ 5530) υπουργική απόφαση.
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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*02061340112220008*

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,




