
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ιατρι-
κής σε κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφερειακών 
Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων 
Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και προβλημα-
τικών περιοχών.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90097/29-09-2022 κοινής 
υπουργικής απόφασης «A. Πρόγραμμα επιχορήγη-
σης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέρ-
γων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες 
πληθυσμιακές ομάδες. Β. Πρόγραμμα επιχορήγη-
σης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέρ-
γων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» (Β’ 5106).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ. 400/47/220600/Σ. 1993 (1)
Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ια-

τρικής σε κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφε-

ρειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και 

Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και 

προβληματικών περιοχών. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΑΙ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4361/2016 «Ρύθμιση 

θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 10).

2. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

3. Την υπ’ αρ.102627/22.09.2021 κοινή απόφαση Πρω-
θυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Νικόλαο 
Χαρδαλιά» (Β’ 4396).

4. Την υπό στοιχεία Α1α,οίκ.80741,30-5-22 απόφαση 
Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας «Τοποθέ-
τηση της Βασιλικής Φακουκάκη, μόνιμης υπαλλήλου 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α’, ως 
Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ: 9206465ΦΥΟ-55Ω).

5. Το υπ’ αρ. 46/07.02.23 έγγραφο αίτημα του Υπουρ-
γείου Υγείας.

6. Το υπό στοιχεία Φ.400/2/784676/Σ.222/18 Φεβ 23/
ΓΕΣ/Β3 έγγραφο, αποφασίζουμε:

1. Την τοποθέτηση για την κάλυψη αναγκών, των πα-
ρακάτω οπλιτών θητείας πτυχιούχων ιατρικής, σε Πο-
λυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.) ως ακολούθως:

α. Στο Π.Π.Ι. Αγαθονησίου, 2ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας, του οπλίτη θητείας Στρ (ΥΓ) Γιαννακούλα Άγγελου 
του Νικολάου, ΣΑ: 22100189119, 2022 ΣΤ’ ΕΣΣΟ, ειδικό-
τητας Ιατρός Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερο-
μηνία απόλυσης την 10 Ιουλίου 2023.

β. Στο Π.Π.Ι. Θύμαινας, 2ης Υγειονομικής Περιφέρει-
ας, του οπλίτη θητείας Στρ (ΥΓ) Ζαχαράκη Αναστάσιου 
του Ιωάννη, ΣΑ:24100165419, 2023 Α’ΕΣΣΟ, ειδικότητας 
Ιατρός Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία 
απόλυσης την 16 Σεπτεμβρίου 2023.

γ. Στο Π.Π.Ι. Χάλκης, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, 
του οπλίτη θητείας Στρ (ΥΓ) Κουμουλίδη Ιωάννη του Κων-
σταντίνου, ΣΑ: 23700283819, 2022 ΣΤ’ ΕΣΣΟ, ειδικότητας 
Ιατρός Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία 
απόλυσης την 09 Αυγούστου 2023.

δ. Στο Π.Π.Ι. Λειψών, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, 
του οπλίτη θητείας Στρ (ΥΓ) Δημητρακάκη Στυλιανού του 
Σπυρίδωνα, ΣΑ: 21900111916, 2022 ΣΤ’ ΕΣΣΟ, ειδικότη-
τας Ιατρός Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία 
απόλυσης την 10 Νοεμβρίου 2023.

2. Ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων των οπλιτών 
στις ανωτέρω θέσεις, ορίζεται η ημερομηνία παρου-
σίασης τους σε αυτές, βάσει των εκάστοτε υπηρεσια-
κών αναγκών κατά τα καθοριζόμενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 8 του ν. 4361/2016.

3. Το χρονικό διάστημα της εκπλήρωσης στρατεύσι-
μης στρατιωτικής υποχρέωσης των ανωτέρω οπλιτών 
θητείας, στις προαναφερόμενες θέσεις, αναγνωρίζεται 
ως χρόνος εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπη-
ρεσίας υπαίθρου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Οι ανωτέρω οπλίτες θητείας δικαιούνται, από την 
ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στην εν λόγω θέση, 
πλέον της προβλεπόμενης αμοιβής από το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, τις οριζόμενες από το Υπουργείο Υγείας 
μηνιαίες αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και 
την αποζημίωση για τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες, 
το οποίο και τις καταβάλλει από τις εγγεγραμμένες στον 
προϋπολογισμό του πιστώσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Μαρτίου 2023 

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Η Προϊσταμένη της 
Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ 

Ι

    Αριθμ. 25300 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90097/29-09-2022 κοι-

νής υπουργικής απόφασης «A. Πρόγραμμα επι-

χορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 

3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπη-

ρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες. Β. Πρόγραμμα 

επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόλη-

ση 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπό-

δια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά 

εργασίας» (Β’ 5106).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

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) και ιδίως την παρ. 1.

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

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

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

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

6. Το άρθρο 23 του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, 
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα 
ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

8. 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).

9. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

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) και ιδίως την περ. ιζ της παρ. 2 
του άρθρου 2.

11. Τον ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών 
έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγου-
σες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες 
δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 17), ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 42 αυ-
τού, περί της διαδικασίας ένταξης και χρηματοδότησης 
από το ΠΔΕ έργων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

12. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρημα-
τοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μετα-
ξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις 
για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

13. 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).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 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).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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 
(ΕΕ L 352/24-12-2013).

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτρο-
πής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκης (Ο.J. EE L 187/1 της 26.6.2014)

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2021/241 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρου-
αρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας (L 57/17).

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2021/240 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης 
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Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής 
Υποστήριξης (L 57/1). 

19. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση 
της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικό-
τητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

20. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα», Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

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

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

24. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

25. 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).

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

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

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

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

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

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

32. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

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

34. Την υπό στοιχεία 119126EΞ2021/28.09.2021 
υπουργική απόφαση «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 
των Δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

35. Την υπ’ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοι-
κήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία 
Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχό-
λησης στα ΚΠΑ 2.

36. Την υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του ΔΣ του 

ΟΑΕΔ περί «Νέου Κανονισμού Εκδίκασης Ενδικοφανών 
Προσφυγών του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708).

37. Την υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ 
περί «Ορισμού μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικο-
φανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ» (Β’ 883).

38. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 από-
φαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Δια-
δικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 
Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0).

39. Την υπό στοιχεία ΓΝ 019/2022 γνωμοδότηση (υπό 
στοιχεία 22151 ΕΞ 2022/17-02-2022) της Κεντρικής Μονά-
δας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

40. Την υπό στοιχεία 144638 ΕΞ 2021/17-11-2021 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 
6Τ5ΡΗ-03Ι), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
139229 ΕΞ 2022/27-9-2022 όμοιά της (ΑΔΑ: ΨΚ7ΨΗ-ΡΞ6).

41. Τις υπ’ αρ. 38581/12-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΘΦ46ΜΤΛΡ-
ΧΥ1) και 92906/28-9-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΛΒ46ΜΤΛΡ-ΠΜ7) 
αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
περί ένταξης του έργου 2021ΤΑ03400006 στο Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΤΑ 034.

42. Την υπό στοιχεία 46058 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 6-4-2022 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
περί σύμφωνης γνώμης προέγκρισης πίστωσης έτους 
2022 σε έργα της ΣΑΤΑ 034 στο ΠΔΕ του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εντάσσονται 
στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με Κωδικούς 
ΟΠΣ ΤΑ 5149171, 5150092, 5150094, 5150507, 5149170, 
5150752, 5157226, 5158526 (ΑΔΑ: 647ΤΗ-ΨΨ4).

43. Την υπό στοιχεία 90097/29-09-2022 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «A. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσε-
ων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε 
δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες. Β. Πρό-
γραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόλη-
ση 7.000 ανέργων αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη 
ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» (Β’ 5106).

44. Την υπ’ αρ. 6735/03-01-2023 απόφαση του ΔΣ της 
Δ.ΥΠ.Α.

45. Την υπ’ αρ. 7693/24-012023 εισήγηση της Προϊστα-
μένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

46. Την ανάγκη ενίσχυσης του σκοπού του προγράμ-
ματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 
3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσι-
μες πληθυσμιακές ομάδες (Κεφάλαιο Α της υπ’ αρ. 90097/ 
29-09-2022 κοινής υπουργικής απόφασης) όσον αφορά 
ειδικότερα τα αποφυλακισμένα άτομα, προκειμένου να 
αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού 
τους και να αυξηθούν οι ευκαιρίες πρόσληψής τους.

47. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει προ-
βλεφθεί στην υπό στοιχεία 90097/29-09-2022 (Β’ 5106) 
κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 90097/29-09-2022 
κοινής υπουργικής απόφασης «A. Πρόγραμμα επιχορή-
γησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων 
που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές 
ομάδες. Β. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για 
την απασχόληση 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν 
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εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά 
εργασίας» (Β’ 5106), ως εξής:

Α. Η περ. β) της υποπαρ. Γ. της παρ. 2 του άρθρου 4 του 
κεφαλαίου Α τροποποιείται ως ακολούθως:

«β) Τα αποφυλακισμένα άτομα να διαθέτουν:
i. Αποφυλακιστήριο με χρονολογία αποφυλάκισης 

από 01-01-2017 και μετά. Είναι δυνατή η υπαγωγή στο 
πρόγραμμα των ατόμων που προσκομίζουν αποφυλα-
κιστήριο από χώρες Ε.Ε.

ii. Εισηγητική Έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή 
του Διευθυντή του Σωφρονιστικού καταστήματος, ότι 
το άτομο έχει ανάγκη κοινωνικο-οικονομικής στήριξης 
και προτείνεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιχορήγη-
σης ΝΘΕ της Δ.ΥΠ.Α. Τα άτομα που υπάγονται σε αυτά τα 
προγράμματα πρέπει να έχουν εκτίσει συνεχή φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο (2) μηνών».

B. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 90097/ 
29-09-2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 5106).

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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