
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 99295/26.10.2022 
«Προκήρυξη της Δράσης «Πρόγραμμα επιχορή-
γησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχό-
λησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλι-
κίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες 
Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονο-
μία» (Β’ 5530) υπουργικής απόφασης.

2 Μετατροπή κενών οργανικών θέσεων κατά των 
άρθρων 81 και 82 του π.δ. 13/2018 (Α’ 26).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 11598 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 99295/26.10.2022 

«Προκήρυξη της Δράσης «Πρόγραμμα επιχορή-

γησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχό-

λησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλι-

κίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονο-

μία» (Β’ 5530) υπουργικής απόφασης.

  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, Α’ 190) Κώδικα Εί-
σπραξης Δημοσίων Εσόδων».

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

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 
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) αρ. 1303/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
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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) αρ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 
2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργη-
ση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 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 νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ 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 Επι-
τροπής Παρακολούθησης για την έγκριση, μέσω της 
74ης Γραπτής Διαδικασίας του Δελτίου Εξειδίκευσης 
νέας Δράσης 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 επαγγελματιών 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) αρ. 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 ανα-
φέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 107 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 με θέμα «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρ-
μογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στη 
λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων 
κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 
2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΙΡ84691Ω2-ΕΑΞ).

35. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συ-
στήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος 
Σημασίας» (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 κρα-
τικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων 
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).
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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 Δ.Σ. 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 Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

41. Την υπ’ αρ. 353/7.2.2017 απόφαση του Δ.Σ. του 
ΟΑΕΔ περί «Ορισμού μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης 
Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ» (Β’ 883).

42. Την υπ’ αρ. 2582/16.05.2022 Πρόσκληση της ΕΥΔ 
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων 
ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

43. Την υπ’ αρ. 2/82850/0022/2013 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός των προβλεπόμενων της παρ. 11 
του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 σχετικά με τον Ενιαίο 
Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών 
(Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)» (ΥΟΔΔ 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 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων «Διατύπωση γνώμης επί σχε-
δίου της πρόσκλησης «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» (ΕΥΚΕ 1659).

46. Το υπ’ αρ. 5318/27.9.2022 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Και-
νοτομία» με το οποίο χορηγείται σύμφωνη γνώμη για την 
έκδοση της πρόσκλησης.

47. Την υπ’ αρ. 62865/20.6.2022 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΖΖΕ46 
ΜΤΛΡ-55Ζ).

48. Την υπ’ αρ. 99295/21.10.2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη 
της Δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματι-
κών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων 
επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Ανα-
πτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτι-
κής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία» 

(Β’ 5530), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 114870/
1.12.2022 (Β’ 6134) όμοιά της.

49. Το από 19/01/2023 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΕΚ περί σύμφωνης γνώμης.

50. Την υπ’ αρ. 119/20.01.2023 απόφαση του Δ.Σ. της 
Δ.ΥΠ.Α.

51. Την υπ’ αρ. 9387/27.01.2023 εισήγηση της Προϊστα-
μένης 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 99295/26.10.2022 (Β’ 5530) 
υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 99295/26.10.2022 
υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της δράσης Πρό-
γραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών 
ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες 
Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακε-
δονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία» (Β’ 5530), 
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 114870/1-12-2022 
(Β’ 6134) όμοιά της, ως ακολούθως:

Α. Στην περ. α της παρ. 6 του άρθρου 4, η τροποποι-
είται ως εξής:

«6. Επιπλέον, ορίζονται τα κάτωθι:
α. Οι ωφελούμενοι πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό 

αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από 
τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το 
οποίο ήταν επιλέξιμο για την έγκριση χρηματοδότησής 
τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος».

Β. Το άρθρο 5, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Διάρκεια - ποσό ενίσχυσης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) 
μήνες. Το χρονικό διάστημα επιχορήγησης των 12 μηνών 
ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της 
επιχείρησης στη ΔΟΥ, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή 
πληρούνταν οι όροι και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 
για υπαγωγή στη δράση, σύμφωνα με το άρθρο 4.

Για τις επιχειρήσεις που θεμελίωσαν τους όρους και 
τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (εκτός της ανεργίας 
και της ηλικίας) για υπαγωγή στη δράση μετά την έναρ-
ξη εργασιών τους στη ΔΟΥ και οπωσδήποτε πριν την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, 
το χρονικό διάστημα της επιχορήγησης των 12 μηνών 
ξεκινάει από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου 
των όρων και προϋποθέσεων της δράσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 4 της παρούσας.

Ο έλεγχος επιλεξιμότητας αναφορικά με την πληρό-
τητα των κριτηρίων καθεστώτος ανεργίας και ηλικίας 
(30- 45 ετών) γίνεται σε κάθε περίπτωση για την ημε-
ρομηνία έναρξης εργασιών της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

Η δράση υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’  αρ. 
5231/18.1.2021 Έκθεση της ΕΥΘΥ αναφορικά με την τεκ-
μηρίωση της μεθόδου υπολογισμού του κατ’ αποκοπή 
ποσού ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων, για τη δήλω-
ση δαπανών της Δράσης «Πρόγραμμα Επιχορήγησης 
Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων 
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Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ)», του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ-
παίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που υλοποιείται από την 
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) με συγχρη-
ματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), 
όπως αυτή εγκρίθηκε από την ΕΔΕΛ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Έκθεση, το κατ’ αποκοπή 
ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/ωφελούμενων 
της Δράσης ανέρχεται σε 14.800€ και καταβάλλεται σε 
τρεις δόσεις ως εξής:

- 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έκδοση της 
Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης της πρότασης 
(Ορόσημο Α).

- 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξά-
μηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλή-
θευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών 
(Ορόσημο Β).

- 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξά-
μηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλή-
θευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών 
(Ορόσημο Γ)».

Γ. Στο άρθρο 7, το σημείο i. της παρ. 7.2, τροποποιείται 
ως εξής:

«i. Η τήρηση των προϋποθέσεων υπαγωγής έτσι όπως 
αυτές περιγράφονται στην Πρόσκληση τόσο για τον ωφε-
λούμενο επαγγελματία πρώην άνεργο όσο και για την επι-
χείρηση που δημιούργησε (όπως εγγεγραμμένη ανεργία 
και ολοκλήρωση εξατομικευμένης προσέγγισης πριν την 
έναρξη εργασιών, ηλικία, ημερομηνία έναρξης εργασιών, 
επιλεξιμότητα ΚΑΔ, δραστηριοποίηση εντός των επιλέ-
ξιμων γεωγραφικών ενοτήτων, ύπαρξη άδειας άσκησης 
επαγγέλματος εφόσον απαιτείται και άδειας λειτουργίας).

Για τις επιχειρήσεις που θεμελίωσαν τις προϋποθέσεις 
υπαγωγής στο πρόγραμμα μετά την έναρξη εργασιών 
τους στη ΔΟΥ και οπωσδήποτε πριν την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, ο έλεγχος γί-
νεται με βάση την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου 
των όρων και προϋποθέσεων της δράσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 4 της παρούσας, εκτός των προϋποθέσεων 
της ανεργίας και της ηλικίας που ελέγχονται με βάση την 
έναρξη εργασιών της επιχείρησης στη ΔΟΥ».

Δ. Στο άρθρο 8, οι υποπαρ. 8.2.2 και 8.2.3 της παρ. 8.2, 
τροποποιούνται ως εξής:

«8.2.2 Υποβολή αίτησης για καταβολή της δεύτερης 
δόσης

Εντός 30 ημερών από την παρέλευση έξι (6) μηνών 
από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ 
(ή την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων 
και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο 
πρόγραμμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5), ή 
εντός 30 ημερών από την εκταμίευση της πρώτης δόσης 
και σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση των έξι μη-
νών από την έναρξη δραστηριότητας (ή την ημερομηνία 
θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων 
επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 5), ο ωφελούμενος υποβάλει 
αίτηση για καταβολή της δεύτερης δόσης, επισυνάπτο-
ντας τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή 
μέσω του ΠΣΚΕ προς την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2.

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να επισυνάψει ο ωφε-
λούμενος στο ΠΣΚΕ είναι τα εξής:

i. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet 
(μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με τα στοιχεία Μητρώου 
Επιχείρησης με τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων 
καθώς και τυχόν μεταβολές (με εμφανή την ημερομηνία 
εκτύπωσης η οποία θα είναι πρόσφατη).

ii. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση Αναγγελίας 
ή Βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηρι-
ότητες οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστο-
ποίησης (σύμφωνα με τον ν. 3982/2011 και τις σχετικές 
αδειοδοτικές διαδικασίες ή γνωστοποίηση μεταβολών 
λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης (μέσω 
της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr/), για δρα-
στηριότητες για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνω-
στοποίησης (σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230) και 
την υπό στοιχεία οικ. 32790/392/Φ.15/2017 υπουργική 
απόφαση (Β’ 1061).

iii. Σύνοψη εσόδων εξόδων από την ψηφιακή πλατ-
φόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. (ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ) 
ή/και αντίγραφο του βιβλίου εσόδων εξόδων της επι-
χείρησης για το επιχορηγούμενο διάστημα λειτουργίας 
με σκοπό τη διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας της 
(εμφάνιση συναλλαγών ανεξαρτήτου ύψους).

Για την καταβολή της δεύτερης δόσης της επιχορήγη-
σης θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τη Δ.ΥΠ.Α. φο-
ρολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία της επιχείρησης και 
Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (ΠΣ e-ΕΦΚΑ) ο οποίος 
να περιλαμβάνει το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα (α’ 
εξάμηνο από έναρξη εργασιών ή από την ημερομηνία 
θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων 
επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 5). Σε περίπτωση που δεν 
είναι εφικτή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, θα ζητηθεί 
από τον ωφελούμενο, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 
(e-mail), να υποβάλει στο ΚΠΑ2 Φορολογική και Ασφα-
λιστική ενημερότητα σε ισχύ και Ατομικό Λογαριασμό 
Ασφάλισης (ΠΣ e-ΕΦΚΑ) ο οποίος να περιλαμβάνει το 
ελεγχόμενο χρονικό διάστημα (α’ εξάμηνο από έναρξη 
εργασιών ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνό-
λου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για 
υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 5).

8.2.3 Υποβολή αίτησης για καταβολή της τρίτης δόσης
Εντός 30 ημερών από την παρέλευση δώδεκα (12) μη-

νών από την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ (ή την 
ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προ-
ϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμ-
μα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5), ή εντός 30 
ημερών από την εκταμίευση της δεύτερης δόσης και σε 
κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση των δώδεκα μηνών 
από την έναρξη δραστηριότητας (ή την ημερομηνία θε-
μελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων επι-
λεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 5), ο ωφελούμενος υποβάλλει 
αίτηση για καταβολή της τρίτης δόσης, επισυνάπτοντας 
τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω 
του ΠΣΚΕ προς την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2. Τα δικαι-
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ολογητικά που οφείλει να επισυνάψει ο ωφελούμενος 
στο ΠΣΚΕ είναι τα εξής:

i. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet 
(μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με τα στοιχεία Μητρώου 
Επιχείρησης με τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων 
καθώς και τυχόν μεταβολές (με εμφανή την ημερομηνία 
εκτύπωσης η οποία θα είναι πρόσφατη).

ii. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση Αναγγελίας 
ή Βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηρι-
ότητες οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστο-
ποίησης (σύμφωνα με τον ν. 3982/2011 και τις σχετικές 
αδειοδοτικές διαδικασίες ή γνωστοποίηση μεταβολών 
λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης (μέσω 
της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr/), για δρα-
στηριότητες για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνω-
στοποίησης (σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230) και 
την υπό στοιχεία οικ. 32790/392/Φ.15/2017 υπουργική 
απόφαση (Β’ 1061).

iii. Σύνοψη εσόδων εξόδων από την ψηφιακή πλατ-
φόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. (ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ) 
ή/και αντίγραφο του βιβλίου εσόδων εξόδων της επι-
χείρησης για το επιχορηγούμενο διάστημα λειτουργίας 
με σκοπό τη διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας της 
(εμφάνιση συναλλαγών ανεξαρτήτου ύψους).

Για την καταβολή της τρίτης δόσης της επιχορήγησης 
θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τη Δ.ΥΠ.Α. φορολο-
γικά και ασφαλιστικά στοιχεία της επιχείρησης και Ατο-
μικός Λογαριασμός Ασφάλισης (ΠΣ e-ΕΦΚΑ) ο οποίος 
να περιλαμβάνει το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα (β’ 
εξάμηνο από έναρξη εργασιών ή από την ημερομηνία 
θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων 
επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 5). Σε περίπτωση που δεν 
είναι εφικτή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, θα ζητηθεί 
από τον ωφελούμενο, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 
(e-mail), να υποβάλει στο ΚΠΑ2 Φορολογική και Ασφα-
λιστική ενημερότητα σε ισχύ και Ατομικό Λογαριασμό 
Ασφάλισης (ΠΣ e-ΕΦΚΑ) ο οποίος να περιλαμβάνει το 
ελεγχόμενο χρονικό διάστημα (β’ εξάμηνο από έναρξη 
εργασιών ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνό-
λου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για 
υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 5).

Οι τελικές πληρωμές που καταβάλλονται σύμφω-
να με τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 32 του 
ν.4314/2014, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού κα-
ταβολής της ενίσχυσης, δύνανται να κατάσχονται, συμ-
ψηφίζονται, παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λο-
γαριασμό του ωφελούμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο 
ή τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον υπάρχει ο όρος της 
παρακράτησης στα αποδεικτικά φορολογικής και ασφα-
λιστικής ενημερότητας που προσκομίζει στην Υπηρεσία 
ο ωφελούμενος.

Οι αρχικές και οι ενδιάμεσες πληρωμές καταβάλλονται 
με την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενη-
μέρωσης, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων χωρίς όμως τον 

όρο της παρακράτησης. Στις περιπτώσεις αυτές οι ενι-
σχύσεις καταβάλλονται στους ωφελούμενους, καθότι 
δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους πα-
ρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του 
ωφελούμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλι-
στικά ταμεία.».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’  αρ. 
99295/26.10.2022 υπουργική απόφαση (Β’ 5530), όπως 
έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 114870/01.12.2022 
(Β’ 6134) όμοιά της.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. 2901.3/8076/2023 (2)
Μετατροπή κενών οργανικών θέσεων κατά τις δι-

ατάξεις των άρθρων 81 και 82 του π.δ. 13/2018 

(Α’ 26).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 78 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσί-

ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.» (ν. 3528/2007, Α’ 26).

β) Των άρθρων 81 και 82 του π.δ. 13/2018«Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

γ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύ-
στασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής.

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

ε) Της υπ’ αρ. 2901.1/56595/2019/26.7.2019 απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής «Ανάθεση καθηκόντων Μετα-
κλητού Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής 
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 515), (ΑΔΑ: 
ΩΙΩΔ4653ΠΩ-ΝΨ0).

στ) Της υπ’ αρ. 2903.5/92965/2019/31.12.2019 από-
φασης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Υπαγωγή Υπηρεσιών και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων 
στους Γενικούς Γραμματείς, Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής 
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Β’ 5056).

2. Τις εκδοθείσες διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί λύσης σύμβα-
σης εργασίας απασχολούμενων Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων:
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α) Την υπ’ αρ. 2901.27/61612/2021/25.8.2021 (Γ’ 2076)
διαπιστωτική πράξη για τον Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλο ΒΑΣΙΛΟ-
ΠΟΥΛΟ Δημήτριο του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ Διοικητι-
κού - Οικονομικού.

β) Την υπ’ αρ. 2901.27/3176/2022/18.01.2022 (Γ’ 200)
διαπιστωτική πράξη για τον Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλο ΚΑΠΑΤ-
ΣΟΥΛΙΑ Νικόλαου του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- 
Οικονομικού.

γ) Την υπ’ αρ. 2901.27/19644/2021/18.3.2021 (Γ’ 772) 
διαπιστωτική πράξη για την Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλο ΣΤΕΡΓΙΟ-
ΠΟΥΛΟΥ Μαριάνθη του Παντελή, κλάδου ΔΕ Διοικητι-
κών- Γραμματέων,

δ) Την υπ’ αρ. 2901.27/76419/2021/19.10.2021 (Γ’ 2733) 
διαπιστωτική πράξη για τον Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλο ΤΣΙΠΟΥΡΙ-
ΔΗ Χρήστου του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Οδηγών.

ε) Την υπ’ αρ. 2901.27/41805/2022/14.6.2022 (Γ’ 1531) 
διαπιστωτική πράξη για την Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλο ΚΑΜΠΟΥ-
ΡΗ Κωνσταντίνα του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Διοικη-
τικών - Γραμματέων.

στ) Την υπ’ αρ. 2901.27/86440/2022/02.12.2022 δια-
πιστωτική πράξη για τον Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλο ΔΙΑΜΑΝΤΗ 
Μιχαήλ του Εμμανουήλ, κλάδου ΔΕ Ναυτικών.

ζ) Την υπ’ αρ. 2901.26/3525/2023/17.01.2023 διαπιστω-
τική πράξη για την μόνιμη υπάλληλο ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Σοφία-Μαρία του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Δακτυλο-
γράφων-Στενογράφων.

3. Την κένωση των κατεχόμενων οργανικών θέσεων με 
σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. λόγω μετάταξης σε άλλο φορέα 
από τους υπαλλήλους:

α) ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ Αρχόντισσα του Φωτίου, κλάδου ΤΕ 
Βιβλιοθηκονομίας, δυνάμει της υπ’ αρ. 61/08.2.2021 από-
φασης Δημάρχου Χανίων (Γ’ 479),

β) ΤΣΑΜΠΟΥΚΟ Μιχαήλ του Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ 
Οδηγών, δυνάμει της υπό στοιχεία ΑΔ Φ.471.61/172/
341426/Σ.1254/07.09.2021, απόφασης ΥΠΕΘΑ (Γ’ 2184).

4. Τις εκδοθείσες διαπιστωτικές πράξεις του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί λύσης της 
υπαλληλικής σχέσης εκπαιδευτικού προσωπικού και την 
αντίστοιχη κένωση των θέσεων που κατείχαν:

α) Την υπ’ αρ. 2904.21/1311/2019/09.01.2019 (Γ’ 76) δι-
απιστωτική πράξη για τον μόνιμο εκπαιδευτικό της ΑΕΝ/
Ασπροπύργου ΠΛΑΪΝΑΚΗ Γεώργιο του Δανιήλ, βαθμίδας 
Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων, ειδικότητας 
Χημικού Μηχανικού.

β) Την υπ’ αρ. 2904.21/57313/2020/07.09.2020 (Γ’ 1421) 
διαπιστωτική πράξη για τον μόνιμο εκπαιδευτικό της 
ΑΕΝ/Ασπροπύργου ΣΟΥΦΛΕΡΗ Κωνσταντίνο του Δημη-
τρίου, βαθμίδας Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθη-
μάτων, ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού.

γ) Την υπ’ αρ. 2904.21/57336/2020/07.09.2020 (Γ’ 1421) 
διαπιστωτική πράξη για τον μόνιμο εκπαιδευτικό της 
ΑΕΝ/Ασπροπύργου ΤΣΙΤΣΟ Νικόλαο του Γεωργίου, βαθ-
μίδας Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων, ειδι-
κότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού.

δ) Την υπ’ αρ. 2904.21/1799/2021/12.01.2021 (Γ’ 109) 
διαπιστωτική πράξη για τον μόνιμο εκπαιδευτικό της 
ΑΕΝ/Ασπροπύργου ΑΡΓΥΡΙΟΥ Νικόλαο του Μιχαήλ, 
βαθμίδας Καθηγητή Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων, 
ειδικότητας Φυσικού.

ε) Την υπ’ αρ. 2904.21/69260/2018/20.09.2018 (Γ’ 1149) 
διαπιστωτική πράξη για τον μόνιμο εκπαιδευτικό της 
ΑΕΝ/Χίου ΚΟΥΚΙΑ Κυριάκο του Νικόλαου, βαθμίδας 
Επιμελητή.

στ) Την υπ’  αρ. 2904.21/90891/2019/19.12.2019 
(Γ’ 2486) διαπιστωτική πράξη για τον μόνιμο εκπαιδευ-
τικό της ΑΕΝ/Ασπροπύργου ΤΣΟΥΜΑ Νικόλαο του Κων-
σταντίνου, βαθμίδας Επιμελητή.

ζ) Την υπ’ αρ. 2904.21/15723/2020/05.03.2020 (Γ’ 470) 
διαπιστωτική πράξη για τον μόνιμο εκπαιδευτικό της 
ΑΕΝ/Ασπροπύργου ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο του 
Κωνσταντίνου, βαθμίδας Επιμελητή.

η) Την υπ’ αρ. 2904.21/19037/2021/16.03.2021 (Γ’ 706) 
διαπιστωτική πράξη για την μόνιμη εκπαιδευτικό της 
ΑΕΝ/Ασπροπύργου ΣΚΟΡΔΑ Αγγελική του Κωνσταντί-
νου, βαθμίδας Επιμελητή.

θ) Την υπ’ αρ. 2904.21/2691/2021/14.01.2021 (Γ’ 105) 
διαπιστωτική πράξη για τον μόνιμο εκπαιδευτικό της 
ΑΕΝ/Ασπροπύργου ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ Κυριάκο του Χρήστου, 
βαθμίδας Επιμελητή.

ι) Την υπ’ αρ. 2904.21/12217/18.02.2021 (Γ’ 453) δια-
πιστωτική πράξη για τον μόνιμο εκπαιδευτικό της ΑΕΝ/
Κύμης ΠΙΤΕΡΟ Νικόλαο του Δημητρίου, βαθμίδας Επι-
μελητή.

ια) Την υπ’ αρ. 2904.21/65506/2021/09.09.2021 (Γ’ 2322)
διαπιστωτική πράξη για τον μόνιμο εκπαιδευτικό της 
ΑΕΝ/Ασπροπύργου ΤΖΙΝΤΖΗΡΑ Αθανάσιο του Ευσταθί-
ου βαθμίδας Επιμελητή.

ιβ) Την υπ’ αρ. 2904.21/63020/2020/28.09.2020 (Γ’ 1578)
διαπιστωτική πράξη για την μόνιμη εκπαιδευτικό της 
ΑΕΝ/Ηπείρου ΚΟΚΙΟΥ Θεοδώρα του Ιωάννη, βαθμίδας 
Καθηγητή Ειδικών Μαθημάτων, ειδικότητας Αγγλικής 
Γλώσσας.

ιγ) Την υπ’ αρ. 2904.21/66897/2022/22.09.2022 (Γ’ 2461)
διαπιστωτική πράξη για την μόνιμη εκπαιδευτικό της 
ΑΕΝ/Ασπροπύργου ΔΙΑΜΑΝΤΗ Αγλαΐα του Αναστασίου, 
βαθμίδας Καθηγητή Ειδικών Μαθημάτων, ειδικότητας 
Αγγλικής Γλώσσας.

5. Το δεδομένο ότι:
α) κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του π.δ. 13/2018 

(Α’ 26) η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση οργανικής θέσης 
σχέσης Ι.Δ.Α.Χ. ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΤΕ Βιβλι-
οθηκονομίας και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων αυτή με-
τατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, κατηγορίας 
και κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, στον οποίο 
και προσμετράται.

β) κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του π.δ. 13/2018 
(Α’ 26) η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση οργανικής θέ-
σης σχέσης Ι.Δ.Α.Χ. ΔΕ Οδηγών, αυτή μετατρέπεται σε 
οργανική δημοσίου δικαίου, κατηγορίας και κλάδου ΠΕ 
Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών, μέχρι του αριθμού των 
δύο (2) αντίστοιχα, στον οποίο και προσμετράται.

γ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του π.δ. 13/2018 
(Α’ 26) η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση οργανικής θέ-
σης σχέσης Ι.Δ.Α.Χ. ΔΕ Ναυτικών, αυτή μετατρέπεται σε 
οργανική δημοσίου δικαίου, κατηγορίας και κλάδου ΤΕ 
Ναυτικών στον οποίο προσμετράται.

δ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 81 του π.δ. 13/2018 
(Α’ 26) η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση οργανικής θέ-
σης δημοσίου δικαίου κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων-Στε-
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νογράφων, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου 
δικαίου, κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 
στον οποίο προσμετράται.

ε) κατά τις διατάξεις του άρθρου 81 του π.δ. 13/2018 
(Α’ 26) η μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση 
των υπηρετούντων εκπαιδευτικών Βαθμίδας Καθηγητή 
μέχρι τέσσερις (4) θέσεις, μετατρέπονται σε πάγιες ορ-
γανικές θέσεις Επίκουρου Καθηγητή.

στ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 81 του π.δ. 13/2018 
(Α’ 26) η μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση 
των υπηρετούντων εκπαιδευτικών Βαθμίδας Επιμελη-
τή οι έξι (6) θέσεις μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές 
θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή και τρεις (3) σε πάγιες 
οργανικές θέσεις Βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών.

ζ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 81 του π.δ. 13/2018 
(Α’ 26) η μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση 
των υπηρετούντων εκπαιδευτικών Βαθμίδας Καθηγητή 
Ειδικών Μαθημάτων, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές 
θέσεις Βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών.

6. Το υπ’ αρ. 2811.8/5777/2023/25.01.2023 Εισηγητικό 
Σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ-α’.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προ-
καλείται δαπάνη ύψους πενήντα δύο χιλιάδων εξήντα 
πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (52.065,25) σε βάρος 
των πιστώσεων της κατηγορίας 21201 και 21902 του 
Τακτικού Προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ 2023 και το επόμε-
νο οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο των 
ανωτάτων ορίων δαπανών που προσδιορίζονται στο 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2022-2025, διαπιστώνουμε:

1. Τη μετατροπή δύο (02) κενών οργανικών θέσεων Ιδι-
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Διοικη-
τικού-Οικονομικού, σε αντίστοιχες δημοσίου δικαίου, μίας 
(01) κενής οργανικής θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, ειδικότητας ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας, σε δημοσίου 
δικαίου κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, δύο (02) 
κενών οργανικών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων σε δη-
μοσίου δικαίου κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, δύο 
(02)κενών οργανικών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών σε μία (01) δημοσίου δι-
καίου κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος και μία (01)κλάδου ΠΕ 
Μηχανικών, μίας (01) κενής οργανικής θέσης Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας ΔΕ Ναυτικών, σε 
δημοσίου δικαίου κλάδου ΤΕ Ναυτικών, μίας (01) κενής ορ-
γανικής θέσης δημοσίου δικαίου κλάδου ΔΕ Δακτυλογρά-
φων-Στενογράφων σε δημοσίου δικαίου κλάδου ΔΕ Προ-
σωπικού Η/Υ, τεσσάρων (04) κενών οργανικών θέσεων 
μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού βαθμίδας Καθηγητή 
σε θέσεις βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, επτά (07) κενών 
οργανικών θέσεων μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού 
βαθμίδας Επιμελητή σε έξι (06) θέσεις βαθμίδας Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή και μίας (01) θέσης βαθμίδας Καθηγητή 
Εφαρμογών, δύο (02) κενών οργανικών θέσεων μονίμου 
εκπαιδευτικού προσωπικού βαθμίδας Καθηγητή Ειδικών 
Μαθημάτων σε θέσεις βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών.

2. Μετά τη, δια της παρούσης, μετατροπή των κενών 
οργανικών θέσεων, η αριθμητική κατανομή θέσεων των 
τροποποιούμενων κλάδων των άρθρων 81 και 82 του 
π.δ. 13/2018 (Α’ 26) έχει ως κατωτέρω:

α) Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Δημοσίου 
Δικαίου (παρ. 1 του άρθρου 81 του π.δ. 13/2018) περι-
λαμβάνει συνολικά ογδόντα (80) θέσεις, πλέον δέκα (10) 
θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 του ν. 4479/2017 (Α’ 94), 
εκ των οποίων οι είκοσι τρεις (23) θέσεις, προέρχονται 
από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

β) Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου (παρ. 3 του άρθρου 82 του 
π.δ. 13/2018) περιλαμβάνει συνολικά τρεις (03) θέσεις, οι 
οποίες μετά την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση των 
υπαλλήλων που τις κατέχουν, μετατρέπονται σε πάγιες 
οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονο-
μικού.

γ) Ο κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο-
ρίστου Χρόνου (παρ. 7 του άρθρου 82 του π.δ. 13/2018) 
περιλαμβάνει συνολικά μία (01) θέση, η οποία μετά την 
με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που 
την κατέχει, μετατρέπεται σε πάγια οργανική θέση του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

δ) Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου (παρ. 8 του άρθρου 82 του 
π.δ. 13/2018) περιλαμβάνει συνολικά πέντε (05) θέσεις, οι 
οποίες μετά την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση των 
υπαλλήλων που τις κατέχουν, μετατρέπονται σε πάγιες 
οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονο-
μικού.

ε) Ο κλάδος ΔΕ Οδηγών Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου (παρ. 9 του άρθρου 82 του π.δ. 13/2018) περι-
λαμβάνει συνολικά δύο (02) θέσεις, οι οποίες μετά την 
με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που 
τις κατέχουν, μετατρέπονται σε μία (01) πάγια οργανική 
θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και σε μία πάγια οργα-
νική θέση ΠΕ Περιβάλλοντος.

στ) Ο Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Δημοσίου Δικαίου (παρ. 3 
του άρθρου 81 του π.δ. 13/2018) περιλαμβάνει συνο-
λικά εξήντα οκτώ (68) θέσεις, πλέον δύο (02) θέσεων 
δυνάμει του άρθρου 23 του ν. 4479/2017 (Α’ 94). Από 
τις εξήντα οκτώ (68) θέσεις, με ειδικότητες: Ναυπηγού 
Μηχανολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρο-
λόγου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, οι εί-
κοσι πέντε (25) θέσεις προέρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής.

ζ) Ο Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος Δημοσίου Δικαίου 
(παρ. 5 του άρθρου 81 του π.δ. 13/2018) περιλαμβάνει 
συνολικά δώδεκα (12) θέσεις, πλέον μίας (01) θέσης δυ-
νάμει του άρθρου 23 του ν. 4479/2017 (Α’ 94). Από τις 
δώδεκα (12) θέσεις, με ειδικότητες: Χημικών Μηχανικών, 
Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος, οι πέντε (05) 
θέσεις προέρχονται από την Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής.

η) Ο Κλάδος ΔΕ Ναυτικών Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου (παρ. 10 του άρθρου 82 του π.δ.13/2018) αυτο-
δικαίως καταργείται.

θ) Ο Κλάδος ΤΕ Ναυτικών Δημοσίου Δικαίου (παρ. 13 
του άρθρου 81 του π.δ. 13/2018) περιλαμβάνει συνολικά 
είκοσι (20) θέσεις,από τις οποίες οι δύο (02) θέσεις προ-
έρχονται από την Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
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ι) Ο Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων Δημο-
σίου Δικαίου (παρ. 23 του άρθρου 81 του π.δ. 13/2018) 
περιλαμβάνει συνολικά δύο (02) θέσεις, οι οποίες μετά 
την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων 
που τις κατέχουν, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές 
θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.

κ) Ο Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Δημοσίου Δικαίου 
(παρ. 19 του άρθρου 81 του π.δ. 13/2018) περιλαμβάνει 
συνολικά είκοσι εννέα (29) θέσεις, πλέον δύο (02) θέσεις 
δυνάμει του άρθρου 23 του ν. 4479/2017(Α’ 94). Από τις 
είκοσι εννέα (29) θέσεις, οι δύο (02) θέσεις για την κάλυ-
ψη λειτουργικών αναγκών των ΑΕΝ και οι δύο(02) θέσεις 
προέρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Οι θέσεις του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού διαμορφώνονται ως 
εξής:

α) Η βαθμίδα Καθηγητή περιλαμβάνει συνολικά είκοσι 
(20) θέσεις.

β) Η βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή περιλαμβάνει 
συνολικά δέκα έξι (16) θέσεις.

γ) Η βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή περιλαμβάνει συ-
νολικά ογδόντα οκτώ (88) θέσεις.

δ) Η βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών περιλαμβάνει 
συνολικά τριάντα τέσσερις (34) θέσεις.

ε) Η βαθμίδα Επιμελητή περιλαμβάνει συνολικά δύο (2) 
θέσεις, οι οποίες μετά την με οποιοδήποτε τρόπο απο-
χώρηση των υπηρετούντων, μετατρέπονται σε πάγιες 
οργανικές θέσεις βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών.

στ) Η βαθμίδα Καθηγητή Ειδικών Μαθημάτων περι-
λαμβάνει συνολικά έξι (6) θέσεις, οι οποίες μετά την με 
οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων, 
μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις βαθμίδας 
Καθηγητή Εφαρμογών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 1 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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