
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 15674 
 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9341/317/1.3.2021 κοι-

νής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα Απόκτη-

σης Εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους νέ-

ους ηλικίας έως 29 ετών» (Β’ 842). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 83 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επι-

τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 21).

2. Την παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 2639/1998 «Ρύθ-
μιση Εργασιακών Σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 205).

3. 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).

4. Το άρθρο 18 του ν. 2458/1997 «Σύσταση Kλάδου 
Kύριας Aσφάλισης Aγροτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 15).

5. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

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

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

8. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 
ΙΑ’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

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

10. 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 και 
άλλες διατάξεις (Α’ 297)» (Α’ 265).

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

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

13. 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).

14. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

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

17. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

18. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119).

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

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

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

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

23. 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).
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24. Την υπ’ αρ. 86591/13-08-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Διορισμός Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 627).

25. Την υπό στοιχεία 53684/EΥΘΥ460/18.5.2015 από-
φαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας 
και Τουρισμού «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Δι-
αχείρισης Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ της παρ. 3 του άρ-
θρου 5 του ν. 4314/2014» (Β’ 948).

26. Την υπό στοιχεία C(2014)/10128 final/17.12.2014 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-
2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001).

27. 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 Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι-
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συ-
νοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

28. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17
Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 
του Συμβουλίου.

29. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απρι-
λίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δε-
δομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/
ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδο-
μένων) (ΕΕ L 119/4.5.2016), ως τέθηκε σε εφαρμογή την 
25η Μαΐου 2018.

30. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/EΥΘΥ/ 
1020/20.10.2016 (Β’  3521) υπουργικής απόφασης 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄αρ. 81986/
ΕΥΘΥ/12/31.7.2015 (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).

31. Την υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217(1)/08.12.2015 
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).

32. Tη 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.

33. Tη υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του Δ.Σ. του 
ΟΑΕΔ περί «Νέου Κανονισμού Εκδίκασης Ενδικοφανών 
Προσφυγών του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708).

34. 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).

35. Την υπ’ αρ. 3449/17-7-2020 Πρόσκληση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

36. Το εγκεκριμένο έγγραφο Εξειδίκευσης του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020.

37. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής έγκρισης 
των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑ-
ΔΕΔΒΜ 2014-2020, όπως τροποποιούνται και ισχύουν.

38. Το υπό στοιχεία 77998/ΕΥΚΕ 2700/22-7-2016 έγ-
γραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με 
το οποίο η χρηματοδότηση δράσεων απόκτησης εργα-
σιακής εμπειρίας βάσει του άρθρου 83 του ν. 4368/2016 
εκφεύγει από το πεδίο εφαρμογής των κανόνων περί 
κρατικών ενισχύσεων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

39. Την υπ’ αρ. 665/18-2-2021 απόφαση ένταξης της 
πράξης «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας 
για 5.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» (ΑΔΑ: 
Ψ6ΔΟ46ΜΤΛΡ-Σ1Ζ) της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

40. Την υπ’ αρ. 6135/23.11.2021 απόφαση του Δ.Σ. του 
ΟΑΕΔ.

41. Την υπ’ αρ. 9341/317/1.3.2021 κοινή υπουργική 
απόφαση «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας 
για 5.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» (Β’ 842).

42. Την υπ’ αρ. 1983/12.1.2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

43. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που προβλέ-
πεται στην υπ’ αρ. 9341/317/1.3.2021 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’ 842), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 9341/317/1-3-2021 κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα Απόκτησης Ερ-
γασιακής Εμπειρίας για 5.000 ανέργους νέους ηλικίας 
έως 29 ετών» (Β’ 842) ως ακολούθως:

Α. Η περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Ο κάθε επόμενος κύκλος θα προκηρύσσεται για τους 
ανέργους μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημε-
ρομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των 
ανέργων του προηγούμενου κύκλου και εφόσον έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησης των ανέργων 
του προηγούμενου κύκλου. Για τους παρόχους/επιχειρή-
σεις αντίστοιχα, σύμφωνα με την ροή που περιγράφεται 
στην παρούσα.».

Β. Η περ. β της υποπαρ. 6.1.3. της παρ. 6.1. του άρθρου 
6, αντικαθίσταται ως εξής:
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«β. Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι υποψήφιοι 
ισοβαθμήσουν, τότε οι υποψήφιοι που είναι και ωφελού-
μενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην 
ΚΕΑ) κατά την υποβολή της αίτησης, εντάσσονται στον 
πίνακα κατά προτεραιότητα. Οι πληροφορίες για το κριτή-
ριο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος προέρχονται 
από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλι-
σης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο.».

Γ. Στο άρθρο 7, μετά το τρίτο εδάφιο της υποπαρ. 7.1.3. 
της παρ. 7.1. προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν για λόγους ανωτέρας βίας από την πλευρά του 
ωφελούμενου ή του παρόχου αντίστοιχα, δεν είναι 
δυνατή η υπογραφή του συμφωνητικού εντός της 
προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, παρατείνεται η 
προθεσμία έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες με υποβο-
λή Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ωφελούμενο ή τον 
πάροχο αντίστοιχα».

Δ. Στο άρθρο 7, η παρ. 7.4 του άρθρου 7 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«7.4. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις της παρ. 7.3 του πα-
ρόντος, ο πάροχος/επιχείρησης ή ο ασκούμενος προ-
σκομίζουν σχετικά δικαιολογητικά ή υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία δηλώνουν τους λόγους μη τοποθέτησης ή 
λύσης του συμφωνητικού συνεργασίας κατά τη διάρκεια 
της δράσης.».

Ε. Στο άρθρο 7, μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7.5. 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν για λόγους ανωτέρας βίας από την πλευρά του 
ωφελούμενου ή του παρόχου αντίστοιχα, δεν είναι δυνα-
τή η υπογραφή του συμφωνητικού εντός της προθεσμίας 
των πέντε (5) ημερών, παρατείνεται η προθεσμία έως 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες με υποβολή Υπεύθυνης Δή-
λωσης από τον ωφελούμενο ή τον πάροχο αντίστοιχα».

ΣΤ. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9
Ωράριο - Απουσίες

1. Οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι μπορούν να απου-
σιάσουν (για οποιονδήποτε λόγο) μέχρι 15 εργάσιμες 
ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, με την υπο-
χρέωση επιμήκυνσης του προγράμματος για αντίστοιχο 
αριθμό ημερών μέχρι τη συμπλήρωση των 132 ημερών 
εργασιακής εμπειρίας. Η υποχρέωση επιμήκυνσης για 
αντίστοιχο αριθμό ημερών ισχύει και α) για την περίοδο 
θερινών διακοπών ή αργιών ή/και για εργάσιμες ημέ-
ρες κατά τις οποίες η επιχείρηση μένει κλειστή (έως 30 
ημερολογιακές ημέρες) και β) για τις εργάσιμες ημέρες 
που ο ωφελούμενος τυχόν τεθεί σε απομόνωση λόγω 
επαφής με νοσούντα ή λόγω νόσησης από COVID-19, με 
την υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης.

Για την επιμήκυνση υπογράφεται συμφωνητικό επιμή-
κυνσης του προγράμματος (Παράρτημα Β).

2. Ο χρόνος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ορίζεται 
στις 6 ώρες ημερησίως και πέντε (5) ημέρες την εβδο-
μάδα (Δευτέρα έως Σάββατο).

3. Δεν είναι δυνατή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 
μετά την 22η ώρα βραδινή έως και την 6η ώρα πρωινή.

4. Δεν είναι δυνατή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 
εξ αποστάσεως.

5. Το σύνολο των ημερών απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας ανέρχεται στις 132 ημέρες και ελέγχεται από 
τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΠΑ2.

6. Ο ωφελούμενος/ασκούμενος που αποχωρεί από μία 
θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που ασκήθηκε στον 
πάροχο/επιχείρηση.

7. Ο ωφελούμενος που υπογράφει νέο συμφωνητικό 
για τη θέση από την οποία αποχώρησε ωφελούμενος, 
αποζημιώνεται για τις υπολειπόμενες ημέρες έως τη 
συμπλήρωση των 132 ημερών που αντιστοιχούν στη 
θέση. Ο ωφελούμενος σε αυτήν την περίπτωση έχει τη 
δυνατότητα να ολοκληρώσει τη δράση σε άλλον πάροχο 
με νέα υπόδειξη.».

Ζ. Η παρ. 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Μετά τη λήξη κάθε μήνα απόκτησης εργασιακής 

εμπειρίας κι εντός του πρώτου δεκαημέρου του επό-
μενου μήνα, οι πάροχοι/επιχειρήσεις υποβάλλουν στο 
αρμόδιο ΚΠΑ2, ως πιστοποιημένοι χρήστες του ΟΑΕΔ 
τα παρακάτω δικαιολογητικά ως συνημμένα στις ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (e-services):

α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρό-
σωπο του παρόχου/επιχείρησης, στην οποία:

i. δηλώνεται ότι η δράση υλοποιείται σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας, και

ii. πιστοποιείται, στον ΟΑΕΔ, η απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας των ωφελουμένων, προκειμένου να τους κα-
ταβληθεί η αποζημίωση.

β) Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμέ-
νη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παρόχου/επιχείρη-
σης, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία για 
κάθε ωφελούμενο:

i. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
ii. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας
iii. Επωνυμία παρόχου/επιχείρησης
iv. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
v. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
vi. Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) e-ΕΦΚΑ
vii. Αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή 

IBAN (με πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο), μόνο για 
τον πρώτο μήνα

viii. Ημέρες απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
iv. Συνολικό ποσό αποζημίωσης.
γ) Αντίγραφο παρουσιολογίου που τηρείται στον πά-

ροχο/επιχείρηση.
Το ΚΠΑ2 άμεσα με την παραλαβή των ανωτέρω δικαι-

ολογητικών, προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο. Σε περί-
πτωση που αυτά είναι πλήρη και ορθά, ο Προϊστάμενος 
του ΚΠΑ2 εκδίδει απόφαση καταβολής της αποζημίω-
σης των ωφελουμένων του ΚΠΑ2 αρμοδιότητάς του, 
την οποία αποστέλλει στην αρμόδια Περιφερειακή Δι-
εύθυνση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της πρώ-
της και τελευταίας αποζημίωσης του ωφελούμενου/
ασκούμενου είναι η συμπλήρωση του δελτίο εισόδου-
εξόδου από τον ωφελούμενο, όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 8 της παρούσας.».

Η. Την αντικατάσταση του Παραρτήματος Α «ΣΥΜ-
ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» και την προσθήκη Παραρ-
τήματος Β «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ», ως εξής:
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Θ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 9341/317/1-3-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργα-
σιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» (Β’ 842).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης Εργασίας και
και Επενδύσεων Κοινωνικών Υποθέσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ9538 Τεύχος B’ 944/02.03.2022

*02009440203220012*

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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