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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Μαρτίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/
12462/333 κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του
ν. 4839/2021» (Β’ 603/2022).

2

Χρηματοδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣHΘYΑ,
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 61
του ν. 4839/2021.

3

Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους και Αναπληρωτές Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους και
Αναπληρωτές Προϊσταμένους των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2), των Γραφείων
Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ), των Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΒΝΣ) και στους Διευθυντές
και Υποδιευθυντές των Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΑΕΔ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/23960/762
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/
ΔΥΔΡ/12462/333 κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού
αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο
του ν. 4839/2021» (Β’ 603/2022).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’133).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Αρ. Φύλλου 1101

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).
4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
5. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α’ 114).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
8. Τον ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον
τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες
επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181) και ιδίως την παρ. 4
του εξηκοστού πρώτου άρθρου, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 57 του ν. 4886/2022 (Α’ 12).
9. Το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).
10. Την υπ’ αρ. οικ. 174842 «Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες» απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1969/2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/101847/2440/
2020 (B’ 4794).
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11. Την υπ’ αρ. 422 απόφαση της ΡΑΕ «Πρώτη Αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύων Διανομής
Φυσικού Αερίου» (Β’2794/2021).
12. Την υπ’ αρ. 509/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση
του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117Ε του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179)» (Β’ 2307).
13. Την υπ’ αρ. 420 απόφαση της ΡΑΕ «Πρώτη Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
Φυσικού Αερίου» (Β’ 3726/2021).
14. Το από 5.1.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με υπό στοιχεία ΑΠ
ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/6297/170/20.01.2022.
15. Την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/
9.2.2022 «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του
ν. 4839/2021» κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Β’ 603/2022).
16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/20610/503/8.3.2022
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
17. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπό σημείο 16
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, το κόστος
θα καλυφθεί από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης με
πόρους που θα προέλθουν από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και από τον
Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και συνεπώς δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/
333/9.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 603).
Η υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022
«Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού
αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του
ν. 4839/2021» (Β’ 603/2022) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τροποποιείται ως εξής:
α. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι o καθορισμός
των δικαιούχων καταναλωτών της επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, από τον ειδικό λογαριασμό με
την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», το ύψος
επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος
εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, οι υποχρεώσεις
των προμηθευτών φυσικού αερίου, καθώς και κάθε άλλο
θέμα σχετικό με τη χορήγηση της ανωτέρω επιδότησης,
σύμφωνα με την παρ. 4 του εξηκοστού πρώτου άρθρου
του ν. 4839/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
β. Οι παρ. 1-4 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των
μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου του
έτους 2022.
2. Για τους οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία επιδότηση για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο
ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβα-
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τώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού
αερίου.
3. Για τους μη οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία
επιδότηση για τον μήνα Ιανουάριο ορίζεται στο ποσό
των τριάντα (30) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί
της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της
κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας.
Για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, η μοναδιαία
επιδότηση ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€)
ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά
σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
4. Στην επιδοτούμενη κατανάλωση φυσικού αερίου
της παρ. 3 συμπεριλαμβάνονται ποσότητες φυσικού
αερίου που καταναλώνονται σε μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Σ.Η.Θ. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.),
κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 4342/2015 (Α’ 143),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4843/2021
(Α’ 193), για την παραγωγή χρήσιμης θερμικής ενέργειας,
εξαιρουμένων ποσοτήτων φυσικού αερίου που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
όπως ο προσδιορισμός των εν λόγω ποσοτήτων διενεργείται με βάση τα άρθρα 4 και 5 της υπό στοιχεία Α.1185
«Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενοι έλεγχοι, για την
απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας» (Β’ 3985) κοινής απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων.».
γ. Η παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για τις μη ωρομετρούμενες καταναλώσεις παροχών,
των οποίων η περίοδος καταμέτρησης δεν συμπίπτει με
τον ημερολογιακό μήνα, ο υπολογισμός της μηνιαίας
ποσότητας ενέργειας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
ισχύουσες εγκεκριμένες Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης βάσει του άρθρου 20 της υπ’ αρ. 422 απόφασης της
ΡΑΕ «Πρώτη Αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων
Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου» (Β’ 2794/2021). Οι
υπολογισμοί ολοκληρώνονται όταν είναι διαθέσιμες οι
καταμετρήσεις που καλύπτουν την υπόψη περίοδο.».
δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής φυσικού αερίου, λαμβάνοντας υπόψη τα αναλυτικά στοιχεία
που υπέβαλαν οι Προμηθευτές για τον εκάστοτε μήνα
εφαρμογής του μέτρου, αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την αποστολή των στοιχείων
από τους Προμηθευτές και για κάθε μήνα που οι Προμηθευτές στέλνουν στοιχεία σύμφωνα με την παρ. 1:».
Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος - Δημοσίευση
1. Εφόσον απαιτείται, βάσει των τροποποιήσεων της
παρούσας απόφασης, οι Προμηθευτές φυσικού αερίου
επανυποβάλλουν τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5
της απόφασης του σημείου 15 του προοιμίου, στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
και στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής φυσι-
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κού αερίου, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη
δημοσίευση της παρούσας.
Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επανυποβολή των στοιχείων από τους Προμηθευτές, οι αρμόδιοι
διαχειριστές δικτύου διανομής φυσικού αερίου υποβάλουν εκ νέου τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 5 της
ανωτέρω απόφασης στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ,
στη ΡΑΕ και στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
2. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2022
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/24031/1214
(2)
Χρηματοδότηση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣHΘYΑ,
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 61
του ν. 4839/2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών
στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και
άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181) και ιδίως
το εξηκοστό πρώτο άρθρο, παράγραφος 2 αυτού.
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α’ 133).
3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
5. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα,
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).
6. Το από 22.02.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου ΔΣ της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
αναφορικά με εκτίμηση για τον ΕΛΑΠΕ 2022.
7. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/23982/2250/11-03-2022
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
καθώς και
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8. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο 7
εισήγηση του Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ο ειδικός λογαριασμός με τίτλο «Ταμείο Ενεργειακής
Μετάβασης» (ΤΕΜ), ο οποίος έχει συσταθεί με την παρ. 1
του εξηκοστού πρώτου άρθρου του ν. 4839/2021, χρηματοδοτείται από τον «Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού
και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)» (ΕΛΑΠΕ)
του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) με ποσό το
οποίο ανέρχεται σε επτακόσια ογδόντα εκατομμύρια
ευρώ (780.000.000,00 €).
Η εταιρεία «Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ), ως
διαχειριστής του ΕΛΑΠΕ Διασυνδεδεμένου Συστήματος
και Δικτύου, προβαίνει στην μεταφορά του ανωτέρω
ποσού σταδιακά συνεκτιμώντας τις ταμειακές ανάγκες
τόσο του ΕΛΑΠΕ όσο και του ΤΕΜ.
Σε κάθε περίπτωση η μεταφορά του ανωτέρω ποσού
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30η.05.2022.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(http://www.ypeka.gr).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Ι

Αριθμ. 296
(3)
Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους και Αναπληρωτές Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους και
Αναπληρωτές Προϊσταμένους των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2), των Γραφείων
Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ), των Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΒΝΣ) και στους Διευθυντές
και Υποδιευθυντές των Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΑΕΔ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2690/
1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
2. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).
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3. Τις διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).
4. Τις διατάξεις του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της
παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88).
5. Τις διατάξεις του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του
συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6).
6. Τη διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του
ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»
(Α’ 237).
7. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 4528/2018
«Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού
Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις» (Α’ 50).
8. Τις διατάξεις του ν. 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή
Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 247).
9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1545/
1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και
άλλες διατάξεις» (Α’ 91).
10. Τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 5 και του άρθρου 8 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)»
(Α’ 25).
12. Τη διάταξη του άρθρου 17 του β.δ. 405/1971 «Περί
οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (Α’ 123).
13. Την υπ’ αρ. 102791/2021 κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας
του ΟΑΕΔ» (Β’ 5832).
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14. Την υπό στοιχεία ΦΒ7/108652/Κ3/2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας»
(Β’ 4146).
15. Την ανάγκη της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού.
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε, αποφασίζουμε:
Την παροχή εξουσιοδότησης:
Στους Προϊσταμένους και Αναπληρωτές Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους και Αναπληρωτές Προϊσταμένους των Κέντρων
Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2), των Γραφείων
Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ), των Βρεφονηπιακών
Σταθμών (ΒΝΣ) και στους Διευθυντές και Αναπληρωτές
Διευθυντές των Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (ΕΠΑΣ, ΠΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΕΚ ΑμεΑ Αθηνών, ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης) του ΟΑΕΔ, α) «με εντολή
Διοικητή» να υπογράφουν τις συμβάσεις πρόσληψης
προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή με σύμβαση έργου
που προσλαμβάνονται για τις ανάγκες της οργανικής
μονάδας αρμοδιότητάς τους, καθώς και να καταχωρούν
τις αντίστοιχες προσλήψεις και όλες τις μεταβολές τους
στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
β) «με εντολή Διοικητή» να υπογράφουν τις συμβάσεις
μαθητείας των μαθητευομένων των Επαγγελματικών
Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) και των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (Π.ΕΠΑ.Σ.) του ΟΑΕΔ, που
πραγματοποιούν Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση στις οργανικές μονάδες αρμοδιότητάς τους, καθώς και να καταχωρούν αυτές και όλες τις μεταβολές, διακοπές ή λήξεις
στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. 11/2022 «Οργανισμός
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α’ 25).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαρτίου 2022
Ο Διοικητής
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02011011103220004*

