
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20.6.2017 
(Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης.

2 Ανάκληση της υπ’  αρ. 531760/21.12.2021 από-
φασης του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ «Μεταφορά χω-
ρικής αρμοδιότητας Τοπικής Διεύθυνσης ΣΤ’ ΚΤ 
Αθήνας με έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια» (Β’ 6581).

3 Συμπλήρωση της υπ’  αρ. 59679/12-3-2020 δια-
πιστωτικής πράξης του Διοικητή του Ηλεκτρο-
νικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-Ε.Φ.Κ.Α.) «Υπαγωγή των Περιφερειακών Υπη-
ρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) 
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) στην έννοια της “χωριστής 
επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης 
για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων 
κατηγοριών αυτών” παρ. 2, εδάφ. β του άρθρου 6 
του ν. 4412/2016» (Β’ 831).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 19505 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20.6.2017 

(Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 «Νέο 

Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις 
στις εργασιακές σχέσεις» (Α΄ 115).

2. Το άρθρο 8 του ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προ-
στασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91).

3. Το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο-
νισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

4. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87).

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

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

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

8. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

9. 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).

10. 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 
(L 352).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων), (L 119).

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

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

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

15. 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).

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

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

18. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
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19. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α΄ 17).

20. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

21. Την υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20-6-2017 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσε-
ων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως 
αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επι-
χειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέ-
ρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, 
οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα 
για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικί-
ας 55-67 ετών» (Β’ 2307), όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αρ. οικ.66837/1486/17-12-2018 (Β’ 5764) και υπ’ αρ. 
οικ.28011/635/9-7-2020 (Β’ 2855) όμοιες.

22. Την υπ’ αρ. 3705/2021 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

23. Την υπ’ αρ. 4572/18-1-2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

24. Την πορεία υλοποίησης του προγράμματος και την 
ανάγκη επέκτασης της υλοποίησης του προγράμματος 
και σε άλλους φορείς υποδοχείς των ωφελουμένων.

25. Το γεγονός ότι το υλοποιούμενο πρόγραμμα προ-
σφέρει στους ωφελούμενούς του, μακροχρόνια ανέρ-
γους, ηλικίας 55 έως 67 ετών, οι οποίοι έχουν αποκοπεί 
από την αγορά εργασίας, απασχόληση, εξυπηρετώντας 
ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον.

26. Τo γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί 
στην υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307) κοι-
νή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με 
τις υπ’ αρ. οικ. 66837/1486/17-12-2018 (Β’ 5764) και 
οικ.28011/635/9-7-2020 (Β’ 2855) όμοιες, αποφασί-
ζουμε:

Την τροποποίηση του προγράμματος της υπ’  αρ. 
οικ.28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής 
απόφασης, εφεξής ως: «Πρόγραμμα επιχορήγησης για 
την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 
ετών α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των 
φορέων Κεντρικής Διοίκησης, β) επιχειρήσεις, φορείς 
και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός 
επαναοριοθετήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 
(Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα 
και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου 
και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του 
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), που ασκούν τακτικά οικονομική 
δραστηριότητα», ως εξής:

Α. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 1
Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 10.000 
θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την 
απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 
67 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) σε κάθε 

είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 
και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των φορέων Κεντρικής 
Διοίκησης, β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του 
δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε από 
το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τα-
κτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της 
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού 
(Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), που 
ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.».

Β. Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«α) κάθε είδους Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των φορέων 
Κεντρικής Διοίκησης».

Γ. Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 5, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«α) Τα κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι-
καίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των 
φορέων Κεντρικής Διοίκησης».

Δ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 συ-
μπληρώνεται ως εξής:

«…, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 66 και 67 
του ν. 4270/2014 και του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 
28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής από-
φασης.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα 1 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Οικονομικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 97231 (2)
Ανάκληση της υπ’ αρ. 531760/21.12.2021 από-

φασης του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ «Μεταφορά χω-

ρικής αρμοδιότητας Τοπικής Διεύθυνσης ΣΤ’ ΚΤ 

Αθήνας με έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια» (Β’ 6581). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Της παρ. 1 του άρθρου 51 και των άρθρων 57 

και 59 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτι-
κού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85),

1.2. του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (Α΄ 8), και ιδίως του άρθρου 
34Α αυτού και



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12673Τεύχος B’ 1238/17.03.2022

1.3. του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και 
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).

2. Την υπ’  αρ. 531760/21.12.2021 (Β’  6581, ΑΔΑ: 
Ψ5ΘΜ46ΜΑΠΣ-Β9Γ) απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, 
με την οποία μεταφέρθηκε η χωρική αρμοδιότητα της 
Τοπικής Διεύθυνσης ΣΤ’ ΚΤ Αθηνών, στις Τοπικές Διευ-
θύνσεις Δ’ ΚΤ Αθήνας και Ε’ ΒΤ Αθήνας

3. Την υπ’  αρ. 69/Συν.  6η/10-02-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΦΙ-
46ΜΑΠΣ-2ΩΛ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του e-ΕΦΚΑ.

4. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Φορέα στην 
περιοχή της ΠΥΣΥ Αττικής.

5. Το γεγονός, ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπο-
λογισμό του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Την ανάκληση της υπ’ αρ. 531760/21.12.2021 (Β’ 6581) 
απόφασης του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και την επαναφορά 
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και 
της 5ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων 
στη χωρική αρμοδιότητα της Τοπικής Διεύθυνσης ΣΤ’ 
ΚΤ Αθήνας με έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022

Ο Διοικητής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 97244 (3)
Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 59679/12-3-2020 δια-

πιστωτικής πράξης του Διοικητή του Ηλεκτρο-

νικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(e-Ε.Φ.Κ.Α.) «Υπαγωγή των Περιφερειακών Υπη-

ρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) 

του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) στην έννοια της “χω-

ριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως 

υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας 

ή ορισμένων κατηγοριών αυτών” παρ. 2, εδάφ. β 

του άρθρου 6 του ν. 4412/2016» (Β’ 831). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-

λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85),

β) του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α΄ 8),

γ) του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και 
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43),

δ) της υπό στοιχεία Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/16.5.2017 
απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-

σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κανονισμός Οικονομι-
κής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Β’ 1720),

ε) του ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147) και ιδίως της παρ. 2 
του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του 
ν. 4468/2017 (Α΄ 61),

στ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο δια-
δίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),

ζ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/εε)-
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), και ειδι-
κότερα των άρθρων 24, 25, 26, 65, 66, 67, 68 και 69Γ και

η) της υπ’ αρ. 75555/289/6-7-2017 κοινής υπουργι-
κής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην 
έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρ-
τήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας 
ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, 
εδάφιο β’ του ν. 4412/2016» (Β’ 2336).

2. Την υπ’  αρ. 88/συν. 7η/28-2-2020 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α. «Μεταβίβαση 
της άσκησης αρμοδιοτήτων του Διατάκτη του Ε.Φ.Κ.Α» 
(Β’ 829).

3. Την υπ’ αρ. 59679/12-3-2020 διαπιστωτική πράξη 
του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) «Υπαγωγή των Περιφερεια-
κών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) 
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) στην έννοια της “χωριστής επιχειρησι-
ακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη 
συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών” 
παρ. 2, εδάφ. β του άρθρου 6 του ν. 4412/2016» (Β’ 831).

4. Τις υπ’  αρ. 63504/17-3-2020 (Β’  1221), 92497/ 
20.5.2020 (Β’ 2153), 233157/29-9-2020 (Β’ 4422), 316376/ 
30-11-2020 (Β’ 5419), 339747/18-12-2020 (Β’ 5688) και 
95149/17-3-2021 (Β’ 1244) αποφάσεις του Διοικητή του 
e-Ε.Φ.Κ.Α., με τις οποίες συμπληρώθηκε η ανωτέρω, 
υπ’ αρ. 59679/12-3-2020 (Β’ 831) διαπιστωτική πράξη.

5. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των περιφερεια-
κών υπηρεσιών του Φορέα.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Φορέα, διαπιστώνουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 59679/12-3-2020 (Β’ 831) 
διαπιστωτική πράξη, όπως συμπληρώθηκε με τις υπ’ αρ. 
63504/17-3-2020 (Β’ 1221), 92497/20-5-2020 (Β’ 2153), 
233157/29-9-2020 (Β’ 4422), 316376/30.11.2020 (Β’ 5419), 
339747/18-12-2020 (Β’  5688) και 95149/17-3-2021 
(Β’ 1244) πράξεις, ως εξής:

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, στην παρ. Β, στον πίνακα, στον οποίο 
αναγράφεται το είδος των συμβάσεων, βάσει των Κωδι-
κών Αριθμών Εξόδων (Κ.Α.Ε.) και των κωδικών του κοι-
νού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (C.P.V.):

Α. Προστίθενται στο τέλος, τριάντα επτά νέες περιπτώ-
σεις ως ακολούθως:
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1 1439 31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος

2 1899 31430000-9 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές

3 1899 31440000-2 Μπαταρίες

4 1413 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό

5 9745 31711310-9 Συστήματα καταγραφής χρόνου παρουσίας

6 9744 32543000-1 Τηλεφωνικά κέντρα

7 9744 32552310-3 Ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα

8 1413 39515400-9 έως 
Σκίαστρα (με όλες τις υποομάδες που αφορούν στόρια, περσίδες 
κ.λπ. για εσωτερικούς χώρους)

9 1413 39522120-4 Τέντες

10 1413 39522130-7 Σκίαστρα (αφορούν εξωτερικούς χώρους)

11 1899 42923110-6 Ζυγαριές

12 1429 44411100-5 Κρουνοί

13 1413 44411300-7 Νιπτήρες

14 1413 44411700-1
Καθίσματα λεκανών τουαλέτας, καλύμματα λεκανών τουαλέτας, 
λεκάνες τουαλέτας, λεκάνες και καζανάκια αποχωρητηρίου

15 1899 44422000-4 Γραμματοκιβώτια

16 1899 44423200-3 Σκάλες

17 1899 44423400-5 έως 44423460-3
Σήματα και συναφή είδη, επιγραφές ονομάτων, επιγραφές 
διευθύνσεων

18 1413 44424000-8
Κουτιά και ταινίες υποδοχών μετρητών (μόνο ότι αφορά σε 
ηλεκτρολογικό/υδραυλικό υλικό)

19 1429 44521200-0 Λουκέτα κι αλυσίδες

20 1429 44522000-5 Πόρπες, μέρη κλειδαριών και κλειδιά

21 1429 44523000-2 Μεντεσέδες, συνδέσεις και εξαρτήματα

22 1429 44530000-4 έως 44532200-0
Συνδετήρες (ξυλόβιδες, παξιμάδια, βίδες, μπουλόνια, πριτσίνια 
ροδέλες κ.λπ.)

23 1353 44820000-4 Βερνίκια

24 1353 44830000-7 Μαστίχες, πληρωτικά, στόκος και διαλύτες

25 439 63712400-7 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης οχημάτων

26 439 79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης

27 863 98395000-8 Υπηρεσίες κλειθροποιού

28 419 79722000-1 Υπηρεσίες γραφολογίας

29 831 64120000-3 Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων (υπηρεσίες courier)

30 7111 39136000-4 Κρεμάστρες

31 7111 39122200-5 Βιβλιοθήκες

32 7111 39121100-7 Γραφεία

33 7111 39113700-4 Υποπόδια

34 7111 39111000-3 Καθίσματα

35 1899 31523000-8 Φωτεινές επιγραφές και πινακίδες

36 7112 42512000-8 Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις

37 7112 42512300-1 Συγκροτήματα Θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού

Β. Από τον α/α 42 που αφορά ΚΑΕ: 1381, CPV: 33140000-3, ιατρικά αναλώσιμα, διαγράφονται οι λέξεις «μόνο για 
είδη που αφορούν στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού covid 19, π.χ μάσκες, γάντια κ.λπ.» 

Γ. Διαγράφεται η περίπτωση με α/α 52, που αφορά ΚΑΕ: 7111, CPV: 39130000-2, Έπιπλα γραφείων (μόνο για ΠΥΣΥ 
Κεντρικής Μακεδονίας-για το τηλεφωνικό κέντρο της Θεσσαλονίκης) και αλλάζει η αρίθμηση για τις επόμενες πε-
ριπτώσεις, από α/α 53-73, σε α/α 52-72.
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Κατόπιν των ανωτέρω ο πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:
Tο είδος των συμβάσεων, βάσει των Κωδικών Αριθμών Εξόδων (Κ.Α.Ε.) και των κωδικών του κοινού λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (C.P.V.), αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Κ.Α.Ε CPV Περιγραφή

1 1611 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης

2 1611 09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ

3 1611 09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη

4 1719 30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας

5 1719 30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές

6 0817 30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές (Μίσθωση)

7 0845 90919200-4 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων

8 1351 33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά

9 0881 50112000-3 Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων

10 9744 35121700-5 Συστήματα συναγερμού

11 9744 45312200-9 Εργασίες εγκατάστασης αντικλεπτικού συναγερμού

12 0881 34351000-2 Ελαστικά ελαφράς χρήσεως

13 0879 50700000-2
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 
(Συντήρηση εγκαταστάσεων ψύξης -θέρμανσης - κλιματισμού)

14 0815 60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

15 0889 50413200-5 Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Εξοπλισμού Πυρόσβεσης

16 0879 50750000-7 Υπηρεσίες Συντήρησης ανελκυστήρων

17 0845 90921000-9 Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης

18 0889 24951230-6 Υπηρεσίες Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων

19 0845 77314000-4 Υπηρεσίες συντήρησης (αποψίλωσης) οικοπέδων

20 0884 50334130-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων

21 0884 50334140-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών τηλεφωνίας

22 9744 32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων

23 1353 44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων

24 1353 44810000-1 Χρώματα επίχρισης

25 1353 44113330-7 Υλικά επίχρισης

26 0845 90670000-4 
Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές ή 
αγροτικές ζώνες

27 0879 50711000-2 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων κτιρίου

28 0879 50712000-9 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων κτιρίου

29
0863

και 0879
50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

30 1292 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

31 1423 39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης

32 9744 32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές (για προμήθεια)

33 1429 44520000-1 Κλειδαριές, κλειδιά και μεντεσέδες

34 7112 39717200-3 Συσκευές κλιματισμού

35 0887 50313100-3 Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

36 0887 50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

37 0887 50314000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών τηλεομοιοτυπίας

38 0879 50532300-6 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών

39 0879 45232221-7 Υποσταθμός μετασχηματιστών

40 1381 39830000-9 Προϊόντα Καθαρισμού
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41 1261 35121500-3 Σφραγίδες

42 1381 33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα

43 7111 44112300-1 Διαχωριστικά στοιχεία

44 1899 35821000-5 Σημαίες

45 1423 37823900-2 Χαρτί περιτυλίγματος

46 1423 44424200-0 Κολλητική ταινία

47 1423 44617100-9 Χαρτοκιβώτια

48 1293 30197641-1
Θερμογραφικό χαρτί (Μόνο για ρολά για τα συστήματα 
προτεραιότητας)

49 0439 71317200-5 Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας

50 0439 79711000-1 Υπηρεσίες παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού

51 1261 22457000-8 Κάρτες εισόδου

52 0824 60000000-8 Υπηρεσίες Μεταφορών (μόνο για ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας)

53 1779 32520000-4 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

54 1779 32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων (οπτικοακουστικό υλικό)

55 1413 44200000-2 Δομικά υλικά

56 1429 44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων

57 0879 51000000-9
Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης 
λογισμικού)

58 0879 51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

59 0815 60182000-7 Ενοικίαση οχημάτων επαγγελματικής χρήσης με οδηγό

60 1261 22817000-0 Ημερολόγια ή Προσωπικές Ατζέντες

61 7123 30213300-8 Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

62 1719 30192320-0 Μελανοταινίες εκτυπωτών

63 1719 30192113-6 Φύσιγγες μελάνης

64 1719 30125100-2 Φύσιγγες σκόνης τόνερ

65 1719 30124300-7 Κύλινδροι για μηχανήματα γραφείου

66 1719 30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών

67 1381 33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες

68 1381 33761000-2 Χαρτί υγείας

69 1381 33763000-6 Χάρτινες χειροπετσέτες

70 0887 50323000-5
Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών

71 1281 30124000-4
Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου (Μόνο για εξαρτήματα/
ανταλλακτικά που αφορούν επισκευές/συντηρήσεις εκτυπωτών 
και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων)

72 1281 30230000-0
Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών (Μόνο για εξαρτήματα/
ανταλλακτικά που αφορούν επισκευές/συντηρήσεις Η/Υ)

73 1439 31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος

74 1899 31430000-9 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές

75 1899 31440000-2 Μπαταρίες

76 1413 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό

77 9745 31711310-9 Συστήματα Καταγραφής χρόνου παρουσίας

78 9744 32543000-1 Τηλεφωνικά κέντρα

79 9744 32552310-3 Ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα

80 1413 39515400-9 έως 39515440-1
Σκίαστρα(με όλες τις υποομάδες που αφορούν στόρια, περσίδες 
κ.λπ. για εσωτερικούς χώρους)

81 1413 39522120-4 Τέντες

82 1413 39522130-7 Σκίαστρα (αφορούν εξωτερικούς χώρους)
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83 1899 42923110-6 Ζυγαριές

84 1429 44411100-5 Κρουνοί

85 1413 44411300-7 Νιπτήρες

86 1413 44411700-1
Καθίσματα λεκανών τουαλέτας, καλύμματα λεκανών τουαλέτας, 
λεκάνες τουαλέτας, λεκάνες και καζανάκια αποχωρητηρίου

87 1899 44422000-4 Γραμματοκιβώτια

88 1899 44423200-3 Σκάλες

89 1899 44423400-5 έως 44423460-3
Σήματα και συναφή είδη, επιγραφές ονομάτων, επιγραφές 
διευθύνσεων

90 1413 44424000-8
Κουτιά και ταινίες υποδοχών μετρητών (μόνο ότι αφορά σε 
ηλεκτρολογικό/υδραυλικό υλικό)

91 1429 44521200-0 Λουκέτα κι αλυσίδες

92 1429 44522000-5 Πόρπες, μέρη κλειδαριών και κλειδιά

93 1429 44523000-2 Μεντεσέδες, συνδέσεις και εξαρτήματα

94 1429 44530000-4 έως 44532200-0
Συνδετήρες (ξυλόβιδες, παξιμάδια, βίδες, μπουλόνια, πριτσίνια 
ροδέλες κ.λπ.)

95 1353 44820000-4 Βερνίκια

96 1353 44830000-7 Μαστίχες, πληρωτικά, στόκος και διαλύτες

97 0439 63712400-7 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης οχημάτων

98 0439 79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης

99 0863 98395000-8 Υπηρεσίες κλειθροποιού

100 0419 79722000-1 Υπηρεσίες γραφολογίας

101 0831 64120000-3 Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων (υπηρεσίες courier)

102 7111 39136000-4 Κρεμάστρες

103 7111 39122200-5 Βιβλιοθήκες

104 7111 39121100-7 Γραφεία

105 7111 39113700-4 Υποπόδια

106 7111 39111000-3 Καθίσματα

107 1899 31523000-8 Φωτεινές επιγραφές και πινακίδες

108 7112 42512000-8 Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις

109 7112 42512300-1 Συγκροτήματα Θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 59679/12-3-2020 (Β’ 831) διαπιστωτική πράξη, όπως συμπληρώθηκε με τις υπ’ αρ. 
63504/17-3-2020 (Β’ 1221), 92497/20-5-2020 (Β’ 2153), 233157/29-9-2020 (Β’ 4422), 316376/30-11-2020 (Β’ 5419), 
339747/18-12-2020 (Β’ 5688) και 95149/17-3-2021 (Β’ 1244) πράξεις.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Μαρτίου 2022

Ο Διοικητής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ   
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*02012381703220008*

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,


