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1 Παροχή Κοινωφελούς Εργασίας.

2 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επι-
τροπή της παρ. 1γ του άρθρου 3 του ν. 3148/2003 
της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 
(Ε.Λ.Τ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 56169 (1)
Παροχή Κοινωφελούς Εργασίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 81 και την παρ. 1 του 

άρθρου 104 Α του ν. 4619/2019 «Κύρωση του Ποινικού 
Κώδικα» (Α’ 95), ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4637/2019 
«Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποι-
νικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις» (Α’ 180) και με 
τον ν. 4855/2021 «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 215).

2. Τον ν. 4620/2019 «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας» (Α’ 96).

3. Την παρ. 1 του άρθρου 25 του Συντάγματος.
4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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.

6. Το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-

ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α’ 134).

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

8. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α’ 168).

9. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του 
π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμ-
ματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το άρθρο 1 του 
π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση 
και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100)».

10. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7).

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

12. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

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

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

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

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

17. Tην υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

18. Την υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα» (Β’ 2607), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.05.2022 
(Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού.
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19. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.1197/21-01-2021 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση δι-
καιώματος υπογραφής ’’Με εντολή Υπουργού’’ στους 
Γενικούς Γραμματείς και την Υπηρεσιακή Γραμματέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών» (Β’ 245).

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα σε βάρος 
του Ε.Φ.1017.206.0000000 και του ΑΛΕ 2190301005, 
ύψους δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
#15.600,00# (€) μηνιαίως, όπως προσδιορίζεται από τις 
υπ’ αρ. 42165/7.9.2022/44881/22.9.2022 εισηγήσεις του 
στοιχείου ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 34 
του ν. 4484/2017, της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και 
Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Παροχή Κοινωφελούς Εργασίας

Η κοινωφελής εργασία παρέχεται από τον καταδικασθέ-
ντα χωρίς αμοιβή. Εξυπηρετεί κοινωνικούς, πολιτιστικούς 
και επιστημονικούς σκοπούς, πραγματοποιείται δε προς 
όφελος της κοινότητας που υπέστη την εγκληματική 
προσβολή. Η επιλογή της παροχής Κοινωφελούς Εργα-
σίας καθώς και η διάρκειά της (αριθμός ωρών παροχής 
της) διέπονται από την αρχή της αναλογικότητας (παρ. 1 
του άρθρου 25 Συντάγματος). Στην απόφαση ορίζεται η 
μέγιστη διάρκεια παροχής της Κοινωφελούς Εργασίας 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) 
μήνες (παρ. 2 του άρθρου 81 Π.Κ.). Επιπλέον, καθορίζε-
ται και η χρηματική ποινή που θα πρέπει να αποτίσει ο 
καταδικασθείς, αν δεν παρέχει με συνέπεια την Κοινω-
φελή Εργασία. Τέσσερις (4) ώρες Κοινωφελούς Εργασί-
ας αντιστοιχούν προς μια ημερήσια μονάδα χρηματικής 
ποινής (παρ. 4 του άρθρου 81 ΠΚ). Κατά την επιμέτρηση 
της ποινής της παροχής Κοινωφελούς Εργασίας λαμβά-
νονται υπόψη και η ηλικία, η κατάσταση της υγείας του 
υπαιτίου, καθώς και οι επαγγελματικές και κοινωνικές 
του υποχρεώσεις (παρ. 1 του άρθρου 81 ΠΚ). Σε κάθε 
περίπτωση η διάρκεια της Κοινωφελούς Εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες ώρες, ούτε 
να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των τριών ετών (παρ. 1 του 
άρθρου 104Α Π.Κ).

Με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση ορίζονται 
οι Φορείς - Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή Μη Κερδοσκοπικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου- στους οποίους παρέχεται Κοινωφελής Εργασία. 
Με την ίδια απόφαση ορίζονται επίσης η οργάνωση της 
παροχής Κοινωφελούς Εργασίας, η διαδικασία επιλογής, 
ανάθεσης και επίβλεψης της σχετικής εργασίας και κάθε 
άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 2 
Γνωστοποίηση της απόφασης 
για την παροχή Κοινωφελούς Εργασίας

Μόλις καταστεί εκτελεστή η απόφαση που επιβάλλει 
Κοινωφελή Εργασία, αποστέλλεται από τον αρμόδιο Ει-
σαγγελέα, με κάθε πρόσφορο μέσο, στην Υπηρεσία Επι-

μελητών Κοινωνικής Αρωγής (εφεξής Υ.Ε.Κ.Α.) του τόπου 
κατοικίας του καταδικασθέντος, όπως αυτός προκύπτει 
από την απόφαση ή το απόσπασμα της. Ο καταδικασθείς 
οφείλει να εμφανιστεί αυτοπροσώπως στην Υ.Ε.Κ.Α. του 
τόπου κατοικίας του, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημε-
ρών από τη δημοσίευση της απόφασης, στην περίπτωση 
που παρέστη αυτοπροσώπως ή εκπροσωπήθηκε από 
συνήγορο, ή από την επίδοσή της, στην περίπτωση που 
δικάστηκε ερήμην. Σε περίπτωση που μετά την έναρξη 
παροχής της Κοινωφελούς Εργασίας, μεταβληθεί ο τόπος 
κατοικίας του καταδικασθέντος, η Υ.Ε.Κ.Α. υποβάλλει νέα 
πρόταση προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας. Σε περίπτωση μη 
εμφάνισης του καταδικασθέντος, η Υ.Ε.Κ.Α. ενημερώνει 
άμεσα τον Εισαγγελέα του Δικαστηρίου που εξέδωσε 
την απόφαση.

Άρθρο 3
Εκτέλεση της απόφασης 
παροχής Κοινωφελούς Εργασίας

Μόλις κοινοποιηθεί η δικαστική απόφαση στην Υ.Ε.Κ.Α. 
ή εμφανιστεί ο καταδικασθείς ενώπιον της υπηρεσίας, ο 
Επικεφαλής της Υπηρεσίας αναθέτει σε Επιμελητή Κοι-
νωνικής Αρωγής το χειρισμό της υπόθεσης. Ο τελευ-
ταίος καλεί με οποιοδήποτε μέσο τον καταδικασθέντα 
σε προσωπική συνέντευξη, κατά την οποία μεριμνά για 
τη λήψη του κοινωνικού ιστορικού και την αξιολόγηση 
των προσωπικών, οικονομικών και κοινωνικών χαρα-
κτηριστικών του.

Η εκτίμηση για την επιλογή του Φορέα και του είδους 
της παρεχόμενης εργασίας πρέπει να γίνεται με συστη-
ματική και εξατομικευμένη μελέτη ανά περίπτωση, συνε-
κτιμώμενων των διακινδυνεύσεων, των θετικών παραγό-
ντων και των αναγκών, των απαιτούμενων παρεμβάσεων 
και της ανταπόκρισης των καταδικασθέντων στις εν 
λόγω παρεμβάσεις. Η ακρίβεια και η καταλληλόλητα της 
εκτίμησης επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα, καθώς μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στη ζωή των 
καταδικασθέντων (π.χ. χρήση ουσιών, απασχόληση, προ-
σωπικές σχέσεις) που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά 
υπόψη. Η αδυναμία εξεύρεσης κατάλληλης εργασίας δεν 
μπορεί να οδηγήσει στη φυλάκιση του καταδικασθέντος, 
όταν το δικαστήριο επιβάλλει ως ενδεδειγμένη κύρω-
ση την παροχή Κοινωφελούς Εργασίας. Επίσης, κρίνεται 
σκόπιμο να εξηγείται στον καταδικασθέντα η αξία της 
εργασίας που αναλαμβάνει, προκειμένου να ανταποκρι-
θεί με μεγαλύτερη προθυμία και να κατανοήσει το είδος 
της προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο μέσω της 
παρεχόμενης εργασίας του. Αυτή η διαδικασία πρέπει 
να επαναλαμβάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής 
της Κοινωφελούς Εργασίας ώστε να εκτιμάται με ποιον 
τρόπο θα ολοκληρωθεί επιτυχώς η παροχή της.

Για την επιλογή του Φορέα και του είδους της παρε-
χόμενης Κοινωφελούς Εργασίας λαμβάνονται υπόψη 
ιδίως: α) ο τόπος διαμονής του παρέχοντος την εργασία, 
εκτός αν υπάρχει ειδικός λόγος απομάκρυνσής του από 
την περιοχή της κατοικίας του, β) η φύση, η βαρύτητα, 
οι συνθήκες τέλεσης της αξιόποινης πράξης και οι κίν-
δυνοι που μπορούν να προκύψουν, γ) η ηλικία, η κατά-
σταση της υγείας και οι οικογενειακές υποχρεώσεις του 
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καταδικασθέντος, δ) το επάγγελμα και οι δεξιότητές του, 
ε) η ύπαρξη στον Φορέα υπαλλήλων εκπαιδευμένων σε 
θέματα παροχής Κοινωφελούς Εργασίας, στ) ο σκοπός 
κάθε Φορέα και οι δυνατότητες απασχόλησης σε αυτόν.

Στη συνέχεια οι Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής προ-
βαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εύρε-
ση διαθέσιμων και κατάλληλων θέσεων στους Φορείς 
και την αξιοποίηση δυνατοτήτων απασχόλησης του συ-
γκεκριμένου καταδικασθέντος σε αυτές, προς όφελος 
του κοινού.

Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, υπο-
βάλλουν στον αρμόδιο Εισαγγελέα την αιτιολογημένη 
πρότασή τους για τον κατάλληλο Φορέα ή Φορείς, το 
είδος της εργασίας, την ακριβή θέση απασχόλησης και 
τον χρόνο έναρξης της παροχής. Ο Εισαγγελέας, μόλις 
παραλάβει την πρόταση της Υ.Ε.Κ.Α., εφόσον συμφωνεί, 
παραγγέλλει προς την Υ.Ε.Κ.Α. του τόπου παροχής της 
Κοινωφελούς Εργασίας την εκτέλεση της απόφασης, 
επιλέγοντας τον Φορέα και ορίζοντας τον χρόνο έναρ-
ξης της παροχής εντός χρονικού διαστήματος τριάντα 
(30) ημερών από την παραγγελία, εκτός αν συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι να οριστεί μεταγενέστερα.

Άρθρο 4 
Συμφωνητικό παροχής Κοινωφελούς Εργασίας

Μόλις παραλάβει την παραγγελία του αρμόδιου Ει-
σαγγελέα, η Υ.Ε.Κ.Α. δημιουργεί ατομικό φάκελο του 
καταδικασθέντος στον οποίο καταχωρούνται όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα. Η παραγγελία του Εισαγγελέα 
γνωστοποιείται στο Φορέα. Εάν χρειαστεί να διαβιβα-
στούν πληροφορίες ευαίσθητου χαρακτήρα (όπως κα-
τάσταση υγείας ή είδος του τελεσθέντος αδικήματος), 
απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση του καταδικασθέ-
ντος που αποδεικνύεται με τη λήψη σχετικής υπεύθυνης 
δήλωσής του.

Μετά την επιλογή του Φορέα παροχής Κοινωφελούς 
Εργασίας συνάπτεται το Συμφωνητικό παροχής Κοινω-
φελούς Εργασίας μεταξύ του καταδικασθέντος και του 
Φορέα, το οποίο συνυπογράφει ως εκ τρίτου συμβαλ-
λόμενη και η Υ.Ε.Κ.Α. (του τόπου παροχής Κοινωφελούς 
Εργασίας), ήτοι ο Επιμελητής Κοινωνικής Αρωγής που 
ορίζεται υπεύθυνος για την επίβλεψη της εκτέλεσης της 
σχετικής εργασίας.

Στο Συμφωνητικό παροχής Κοινωφελούς Εργασίας πε-
ριλαμβάνονται: α) τα στοιχεία του Φορέα και του καταδι-
κασθέντος, β) το ακριβές αντικείμενο της εργασίας του, 
γ) η ακριβής διάρκεια και το διάστημα παροχής αυτής, 
δ) οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του καταδικασθέ-
ντος κατά την παροχή αυτής, ε) οι υποχρεώσεις των 
Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής και στ) το υπεύθυνο 
πρόσωπο -Επόπτης- που ορίσθηκε για την επίβλεψη της 
παροχής Κοινωφελούς Εργασίας από τον Φορέα στον 
οποίο ο καταδικασθείς θα παράσχει την εργασία του.

Οι διαδικασίες γίνονται σε γλώσσα που κατανοεί ο κα-
ταδικασθείς. Αν αυτός δεν είναι γνώστης της ελληνικής 
γλώσσας, ζητείται η συνδρομή κατάλληλου διερμηνέα. 
Στην πρώτη συνάντηση με τον Επιμελητή Κοινωνικής 
Αρωγής, ο καταδικασθείς ερωτάται αν γνωρίζει επαρ-
κώς την ελληνική γλώσσα και σε αρνητική απάντηση, 

αναφέρει ποία είναι η γλώσσα που κατανοεί, προκειμέ-
νου να υπάρξει πλήρης συνεργασία και εκτέλεση των 
καθηκόντων που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας. Σε 
περίπτωση που παρίσταται διερμηνέας κατά την κα-
τάρτιση της σύμβασης, γίνεται σχετική μνεία στο κεί-
μενό της και συνυπογράφεται από τον διερμηνέα. Το 
κόστος της διερμηνείας καλύπτεται από τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 
διαδικασία.

Άρθρο 5 
Επίβλεψη της παροχής Κοινωφελούς Εργασίας 
από την Υ.Ε.Κ.Α.

Η καθοδήγηση και επεξήγηση σχετικά με την εκτέλεση 
των καθηκόντων της Κοινωφελούς Εργασίας γίνεται από 
τους εκπροσώπους του Φορέα στον οποίο παρέχεται 
αυτή, ενώ η επίβλεψη και ο έλεγχος της συνεπούς εκτέ-
λεσής της γίνεται από την Υ.Ε.ΚΑ.

Η Υ.Ε.Κ.Α. συντονίζει τη διαδικασία επίβλεψης της συμ-
μόρφωσης του καταδικασθέντος με τους όρους και τις 
υποχρεώσεις που ορίστηκαν από το δικαστήριο και το 
σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας. Καθορίζει τα επί μέ-
ρους θέματα της παρεχόμενης εργασίας και επιμελείται 
του σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας για την παροχή 
Κοινωφελούς Εργασίας, ήτοι της σύμβασης συνεργασίας 
για την τοποθέτηση του καταδικασθέντος στον αντίστοι-
χο Φορέα.

Ο Επιμελητής Κοινωνικής Αρωγής συνεργάζεται στε-
νά με το υπεύθυνο πρόσωπο -Επόπτη- του επιλεγέντος 
Φορέα, ο οποίος θα ορίζεται ως το πρόσωπο επαφής 
σε κάθε Φορέα. Κατά την εφαρμογή του μέτρου, με την 
ευθύνη του Φορέα όπου παρέχεται η Κοινωφελής Ερ-
γασία, διαμορφώνεται κατάλληλο πλαίσιο στήριξης του 
παρέχοντος εντός του Φορέα, στον οποίο υλοποιείται η 
Κοινωφελής Εργασία. Ο Επιμελητής Κοινωνικής Αρωγής 
δύναται να αιτείται έγγραφα σχετικά με την κατάσταση 
της υγείας, την επαγγελματική και οικογενειακή κατάστα-
ση του καταδικασθέντος, τα πρόσωπα τα οποία εξαρτώ-
νται από αυτόν ή από τα οποία εξαρτάται ο ίδιος, καθώς 
και στοιχεία για τη διαμονή και τη στέγασή του και τα 
μέσα συντήρησής του. Τα στοιχεία αυτά επικαιροποιού-
νται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, δύναται 
να διοργανώνει συναντήσεις με τον καταδικασθέντα, σε 
περίπτωση δε, εισαγγελικής παραγγελίας για κοινωνική 
έρευνα, να μεταβαίνει απροειδοποίητα στην οικία του ή 
αλλού, ανάλογα με τις περιστάσεις. Επίσης, επισκέπτε-
ται τον παρέχοντα την Κοινωφελή Εργασία στον τόπο 
παροχής της τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα αλλά 
και εκτάκτως, κατά την κρίση του ή όταν τούτο κρίνεται 
χρήσιμο μετά από σχετικό αίτημα του Φορέα ή του κα-
ταδικασθέντος, σε περίπτωση που ανακύπτουν προβλή-
ματα κατά την παροχή της εργασίας. Τέλος, επιβλέπει το 
άτομο που παρέχει την Κοινωφελή Εργασία καθώς και 
την τήρηση των όρων παροχής της εργασίας αυτής και 
συνεργάζεται στενά με τους υπαλλήλους που έχει ορίσει 
ο Φορέας ως αρμόδιους για θέματα που αφορούν την 
Κοινωφελή Εργασία.

Ο καταδικασθείς παρέχει την υπηρεσία του στο Φο-
ρέα μόνο σε βοηθητικές εργασίες και δεν επιτρέπεται 
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να εργάζεται πέραν του χρόνου που αναγράφεται στο 
άρθρο 4 της παρούσας ή να αναλαμβάνει καθήκοντα 
διαφορετικά από τα περιγραφόμενα στη συναφθείσα 
σύμβαση παροχής Κοινωφελούς Εργασίας. Ο παρέχων 
την Κοινωφελή Εργασία έχει δικαίωμα σε διαλείμματα 
για ολιγόλεπτη ανάπαυση, λήψη τροφής ή ικανοποίηση 
άλλων αναγκών του. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 
της εργασίας ο παρέχων οφείλει να τηρεί το ωράριό του, 
καθώς και τους κανονισμούς και τα μέτρα υγιεινής και 
ασφάλειας του Φορέα, στον οποίο παρέχει την εργασία 
του, τα οποία δεν υπολείπονται σε σχέση με αυτά που 
ισχύουν για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, να συνερ-
γάζεται με τους λοιπούς εργαζόμενους και να ακολουθεί 
τις εντολές και τις οδηγίες του Επόπτη. Σε περίπτωση 
ασθένειας ή άλλου σοβαρού κωλύματος, ο παρέχων, 
ενημερώνει τον Επόπτη, προκειμένου να αναπληρώσει 
μελλοντικά τις ώρες απουσίας του.

Στο πλαίσιο της παροχής Κοινωφελούς Εργασίας, δεν 
εκτελούνται εργασίες κατά τις νυκτερινές ώρες (μετά 
τις 21:00), τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις δημόσιες 
αργίες. Επίσης, απαγορεύεται η εκτέλεση εργασίας που 
λαμβάνει χώρα σε επιβλαβή ή επικίνδυνα περιβάλλοντα 
ή που ενέχει κινδύνους για την υγεία και τη σωματική 
ακεραιότητα των ατόμων.

Ο Φορέας εφαρμογής του μέτρου, μέσω του υπεύ-
θυνου προσώπου -Επόπτη-, ενημερώνει εγγράφως μία 
φορά το μήνα τον Επιμελητή Κοινωνικής Αρωγής σχετικά 
με την τήρηση των όρων εκ μέρους του παρέχοντος, 
αποστέλλοντας σχετικό παρουσιολόγιο.

Σε περίπτωση που η Κοινωφελής Εργασία παρέχεται 
σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο έκδοσης της από-
φασης, ο αρμόδιος Εισαγγελέας του τόπου παροχής της 
Κοινωφελούς Εργασίας εποπτεύει την παροχή, επιλύει 
τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα και εξετάζει αιτήματα 
του καταδικασθέντος. Επίσης, δύναται να παραγγείλει 
στην Υ.Ε.Κ.Α. τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας στην οι-
κία του καταδικασθέντος ή αλλού, εφόσον συντρέχουν 
λόγοι και εάν διαπιστώσει πλημμελή ή ελλιπή παροχή 
της Κοινωφελούς Εργασίας από υπαιτιότητα του κατα-
δικασθέντος, μπορεί να παραγγείλει στην Υ.Ε.Κ.Α. να συ-
ντάξει σχετική έκθεση και να ενημερώσει τον αρμόδιο 
Εισαγγελέα εκτέλεσης της απόφασης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ειδικά προσδιορι-
σμένους λόγους, ο Φορέας ή ο παρέχων την Κοινωφελή 
Εργασία, δικαιούνται να ζητήσουν εγγράφως από τον 
Επιμελητή την τροποποίηση των όρων του Συμφωνη-
τικού Κοινωφελούς Εργασίας. Η τροποποίηση πραγμα-
τοποιείται κατόπιν ενημέρωσης του αρμοδίου για την 
εκτέλεση της απόφασης, Εισαγγελέα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής Κοινωφελούς Ερ-
γασίας, οι καταδικασθέντες λαμβάνουν βοήθεια από 
την Υ.Ε.Κ.Α. υπό τη μορφή συντονισμένων παρεμβάσε-
ων που προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες τους, 
στον κίνδυνο υποτροπής και σε άλλα χαρακτηριστικά 
σε κάθε περίπτωση. Η βοήθεια αυτή μπορεί να έχει τη 
μορφή παραπομπής σε επαγγελματικά ή εκπαιδευτικά 
προγράμματα, προγράμματα κοινωνικής επανένταξης 
και συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού 
κ.λπ. Επίσης, σημαντική είναι η συνεργασία της Υπηρεσί-

ας Κοινωνικής Αρωγής με τους θεσμούς της κοινότητας, 
με τους οποίους συνάπτονται οι συμβάσεις παροχής Κοι-
νωφελούς Εργασίας.

Άρθρο 6 
Επίβλεψη της Κοινωφελούς Εργασίας 
από τον Φορέα

Ο Φορέας παροχής Κοινωφελούς Εργασίας σχηματίζει 
ατομικό φάκελο για κάθε καταδικασθέντα που παρέχει 
Κοινωφελή Εργασία, στον οποίο θα περιέχονται όλα 
τα σχετικά έγγραφα. Υπάλληλος του Φορέα ορίζεται 
ως υπεύθυνος για την καθοδήγηση και εξακρίβωση 
της επιμελούς εκτέλεσης των εργασιών που του έχουν 
ανατεθεί. Ο Φορέας παροχής Κοινωφελούς Εργασίας 
θα πρέπει: α) να λειτουργεί σύμφωνα με το περιεχόμε-
νο του Συμφωνητικού παροχής Κοινωφελούς Εργασίας, 
β) να εξασφαλίζει την εκτέλεση της εργασίας με σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας, της 
ηλικίας και της εργασιακής ιδιότητας του παρέχοντος 
την Κοινωφελή Εργασία, γ) να εξασφαλίζει την εφαρμογή 
των κανόνων ασφαλείας και υγείας και να εκπαιδεύει 
τον παρέχοντα στην τήρηση των σχετικών κανόνων και 
δ) να ενημερώνει άμεσα την Υ.Ε.Κ.Α. σε περίπτωση που 
προκύψουν λόγοι αναθεώρησης του Συμφωνητικού πα-
ροχής Κοινωφελούς Εργασίας καθώς και αν η εργασία 
δεν παρέχεται ή παρέχεται πλημμελώς.

Άρθρο 7
Συνέπειες μη τήρησης 
των υποχρεώσεων του Φορέα

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης ή άρ-
νησης του Φορέα σχετικά με την εκπλήρωση των καθη-
κόντων που του έχουν ανατεθεί ή μη τήρησης των προ-
βλεπόμενων υποχρεώσεων ή όρων του Συμφωνητικού 
παροχής Κοινωφελούς Εργασίας, δύναται με εισήγηση 
του αρμοδίου Εισαγγελέα, να επιβληθεί ως κύρωση η 
διαγραφή του από τον Πίνακα Φορέων υποδοχής ενηλί-
κων για παροχή Κοινωφελούς Εργασίας, με απόφαση της 
αρμόδιας Επιτροπής παρακολούθησης του θεσμού της 
Κοινωφελούς Εργασίας του άρθρου 15 της παρούσας.

Άρθρο 8 
Πιστοποιητικό υγείας

Πριν από την ανάθεση καθηκόντων και μετά την αρ-
χική αξιολόγηση του καταδικασθέντος, ανάλογα με την 
περίπτωση, ο τελευταίος υποβάλλει πιστοποιητικό υγεί-
ας από Δημόσιο Φορέα Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθ-
μιας υγείας ή από ιδιώτη ιατρό ειδικότητας παθολόγου 
ή γενικής ιατρικής και ψυχιάτρου, προκειμένου να επι-
λεγεί η κατάλληλη θέση στο Φορέα. Σε περίπτωση που 
μεταβληθεί η κατάσταση της υγείας του, υποχρεούται 
να ενημερώσει τον Επιμελητή Κοινωνικής Αρωγής, προ-
σκομίζοντας τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά.

Άρθρο 9 
Ολοκλήρωση της Κοινωφελούς Εργασίας

Μετά την ολοκλήρωση της Κοινωφελούς Εργασίας, η 
Υ.Ε.Κ.Α. υποβάλλει «αναφορά ολοκλήρωσης» στον Ει-
σαγγελέα του τόπου εκτέλεσης.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63317Τεύχος B’ 6259/12.12.2022

Άρθρο 10 
Μητρώο Κοινωφελούς Εργασίας

Σε κάθε Υ.Ε.Κ.Α. τηρείται ειδικό μητρώο (σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή) των ατόμων που εκτίουν την ποινή 
της παροχής Κοινωφελούς Εργασίας, στο οποίο κατα-
χωρούνται τα στοιχεία του καταδικασθέντος, το φύλο, 
η ηλικία του, η διεύθυνση κατοικίας, το επίπεδο εκπαί-
δευσης, η εθνικότητα και η υπηκοότητα, ο αριθμός και η 
ημερομηνία της δικαστικής απόφασης που επιβάλλει την 
παροχή Κοινωφελούς Εργασίας, το Δικαστήριο που την 
εξέδωσε, ο Φορέας παροχής Κοινωφελούς Εργασίας και 
τα στοιχεία του υπεύθυνου προσώπου -Επόπτη-, το σύ-
νολο των ωρών που επιβλήθηκαν, η θέση της εργασίας 
ή της δραστηριότητας, το όνομα του αρμόδιου για την 
επίβλεψη Επιμελητή Κοινωνικής Αρωγής, η ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της ποινής, η ημερομηνία έναρξης και λή-
ξης της Κοινωφελούς Εργασίας, η επιτυχής ολοκλήρωση 
ή η διακοπή/αντικατάσταση καθώς και η αιτία για την 
τελευταία και τέλος ο τρόπος κάλυψης της ασφαλιστικής 
εισφοράς κατά το επόμενο άρθρο.

Άρθρο 11 
Ασφαλιστική κάλυψη 
κατά του κινδύνου ατυχήματος

Οι συνθήκες εργασίας και απασχόλησης των καταδι-
κασθέντων που παρέχουν Κοινωφελή Εργασία θα είναι 
σύμφωνες με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς για την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Οι καταδικα-
σθέντες θα ασφαλίζονται για ατύχημα και τραυματισμό 
που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια παροχής Κοι-
νωφελούς Εργασίας. Για την εργασία τους υπάγονται 
στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. ως μισθωτοί κατά του 
κινδύνου του ατυχήματος. Η εισφορά για την ασφάλι-
σή τους ορίζεται σε 1% του μισθού άγαμου μισθωτού, 
όπως ισχύει κάθε φορά και βαρύνει το Υπουργείο Δι-
καιοσύνης.

Άρθρο 12 
Αποστολή στοιχείων - Αξιολόγηση Φορέων

Στο τέλος κάθε έτους οι Υ.Ε.Κ.Α. αποστέλλουν συγκε-
ντρωτικό πίνακα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
Μητρώο Κοινωφελούς Εργασίας στην Επιτροπή παρα-
κολούθησης του θεσμού της Κοινωφελούς Εργασίας του 
άρθρου 15 της παρούσας, καθώς και αξιολόγηση των 
Φορέων και τυχόν προτάσεις τους. Για την αξιολόγηση 
θα συμπληρώνεται ένα έντυπο, το οποίο θα χρησιμοποι-
ούν όλες οι Υ.Ε.Κ.Α. και θα σταλεί στις Υπηρεσίες με την 
έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 13 
Πίνακας Φορέων υποδοχής ενηλίκων 
για παροχή Κοινωφελούς Εργασίας

Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης δημιουργείται μια ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα 
περιλαμβάνει τους Φορείς που θα απασχολούν καταδι-
κασθέντες σε παροχή Κοινωφελούς Εργασίας, σύμφωνα 
με την δικαστική απόφαση.

Άρθρο 14
Περιγραφή και Λειτουργία Πλατφόρμας

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα είναι ενεργή μέσω διαδι-
κτύου, θα προσφέρει συνεχή πρόσβαση εβδομαδιαίως 
καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο και θα ενημερώνεται για τις 
θέσεις που έχουν καλυφθεί και για τις κενές που υπολεί-
πονται σε κάθε Φορέα.

14 i) Η πλατφόρμα αποτελείται από πέντε στήλες που 
αφορούν:

Α) την Περιφέρεια της Ελλάδος στην οποία ανήκει ο 
Φορέας, 

Β) το όνομα του Φορέα,
Γ) τη θέση εργασίας (π.χ. τομέας πρασίνου, καθαριό-

τητας κ.τ.λ.),
Δ) την περιγραφή της θέσης εργασίας (π.χ. συντήρηση 

πρασίνου πάρκων, μεταφορά υλικών κ.τ.λ.), όπως αυτή 
θα περιγράφεται επαρκώς από τον ίδιο τον Φορέα που 
έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του,

Ε) τη δυνατότητα δέσμευσης ή αποδέσμευσης ενερ-
γούς θέσης από έναν υπόχρεο. Η θέση αυτή, όταν 
επιλεγεί από τον Επιμελητή Κοινωνικής Αρωγής ή τον 
Εισαγγελέα Εκτέλεσης ή τον εξουσιοδοτημένο από αυ-
τόν δικαστικό υπάλληλο, θεωρείται «δεσμευμένη» για 
όλο το διάστημα έκτισης της ποινής και αποδεσμεύεται 
όταν ολοκληρωθεί ή διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο 
ο χρόνος παροχής της Κοινωφελούς Εργασίας στον 
συγκεκριμένο Φορέα. Με αυτή την στήλη, δύνανται να 
ενημερώνονται οι Εισαγγελείς Εκτέλεσης Ποινών και οι 
Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής ανά την επικράτεια, για 
τη διαθεσιμότητα των θέσεων σε πραγματικό χρόνο.

Στην αρχή του πίνακα, για μεγαλύτερη διευκόλυνση, 
λειτουργεί μηχανή πολλαπλής αναζήτησης, κατά Περι-
φέρεια, Δήμο και Φορέα, ούτως ώστε η πρόσβαση να 
γίνεται πιο εύκολη και γρήγορη από τον χρήστη.

14 ii) Δικαίωμα Πρόσβασης
Η πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα γίνεται με συ-

γκεκριμένους κωδικούς, που χορηγούνται στους Εισαγγε-
λείς Εκτέλεσης Ποινών και στους Επιμελητές Κοινωνικής 
Αρωγής, οι οποίοι δύνανται να εισέρχονται για να ενη-
μερώνονται για τις διαθέσιμες θέσεις και να επιλέγουν, 
δεσμεύοντας την θέση εκείνη που, σύμφωνα με την πρό-
ταση της Υ.Ε.Κ.Α, είναι κατάλληλη για τον συγκεκριμένο 
καταδικασθέντα σε παροχή Κοινωφελούς Εργασίας.

Μετά από την ολοκλήρωση της παροχής Κοινωφελούς 
Εργασίας ή μετά την διακοπή της, εισέρχονται, με την 
ίδια διαδικασία, για να αποδεσμεύσουν την συγκεκριμέ-
νη θέση προκειμένου να είναι διαθέσιμη σε κάθε άλλη 
περίπτωση.

Τα δεδομένα της ψηφιακής πλατφόρμας, μπορούν να 
εξαχθούν για να συγκεντρωθούν στατιστικά στοιχεία του 
τρέχοντος ή παρελθόντων ετών. Με τον τρόπο αυτό θα 
μπορούν να αξιολογηθούν τόσο οι ίδιοι οι Φορείς, όσο και 
η αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα των θέσεων 
που έχουν επιλεγεί για παροχή Κοινωφελούς Εργασίας.

14 iii) Φορείς που συμπεριλαμβάνονται
Μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

οι Φορείς του Δημόσιου τομέα, τα Νομικά Πρόσωπα Δη-
μοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Δήμοι και Περιφέρειες) καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα 
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Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι 
μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και οι φορείς κοινωνικής 
αλληλέγγυας οικονομίας, μπορούν να εκδηλώσουν εν-
διαφέρον ένταξης στην ψηφιακή πλατφόρμα, περιγρά-
φοντας επαρκώς το Τμήμα στο οποίο ανήκει η κάθε θέση 
που προσφέρουν και τη φύση της εργασίας (τις απαι-
τήσεις, το χρόνο περάτωσης της εργασίας, το ωράριο 
κ.τ.λ.), όπως αυτά θα αναφέρονται και στην εκάστοτε 
στήλη της πλατφόρμας.

Άρθρο 15 
Επιτροπή παρακολούθησης 
θεσμού Κοινωφελούς Εργασίας

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης 
διαρκής Επιτροπή παρακολούθησης του θεσμού της Κοι-
νωφελούς Εργασίας.

2. Η Επιτροπή παρακολούθησης του θεσμού της Κοι-
νωφελούς Εργασίας είναι αρμόδια να επιλαμβάνεται 
κάθε ζητήματος, που αφορά τον έλεγχο εφαρμογής του 
θεσμού της Κοινωφελούς Εργασίας, στο πλαίσιο της πα-
ρούσας απόφασης.

3. Η Επιτροπή παρακολούθησης του θεσμού της Κοι-
νωφελούς Εργασίας αποτελείται από πέντε (5) μέλη και 
συγκροτείται από:

(α) τον Εισαγγελέα που προΐσταται του Τμήματος Εκτέ-
λεσης Ποινών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και 
σε περίπτωση κωλύματος από τον νόμιμο αναπληρωτή 
του, ως πρόεδρο,

(β) τον Προϊστάμενο της Υ.Ε.Κ.Α. Αθηνών ως μέλος και
(γ) δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δι-

οικητικού-Οικονομικού και έναν (1) διοικητικό υπάλληλο 
του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Κεντρικής Υπηρεσί-
ας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ορίζονται από την 
Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
ως μέλη.

4. Χρέη γραμματέα εκτελεί διοικητικός υπάλληλος της 
Υ.Ε.Κ.Α. Αθηνών, που ορίζεται από τον Προϊστάμενο αυτής.

Άρθρο 16 
Εκπαίδευση προσωπικού

Για την εκπαίδευση των Επιμελητών Κοινωνικής Αρω-
γής προβλέπεται ετήσια διοργάνωση σεμιναρίου, διάρ-
κειας μέχρι πέντε (5) ημερών. Σκοπός της εκπαίδευσης 
είναι η επιμόρφωση των Επιμελητών, η υιοθέτηση ενιαί-
ων διαδικασιών και κοινών πρακτικών, η αξιολόγηση του 
έργου που πραγματοποιείται και ο επαναπροσδιορισμός 
των στόχων κάθε Υπηρεσίας. Η εκπαίδευση πραγματο-
ποιείται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης σε συνεργασία 
με τους Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής.

Στην εκπαίδευση δύνανται να συμμετέχουν και οι Ει-
σαγγελείς Εκτέλεσης Ποινών, οι οποίοι εποπτεύουν το 
έργο των Υ.Ε.Κ.Α.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει τρεις μήνες 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας, με την ένταξη 
των φορέων υποδοχής ενηλίκων για την παροχή Κοινω-
φελούς Εργασίας σ’ αυτήν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Ι

     Αριθμ. απόφ. 228/2/18.11.2022 (2) 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική 
Επιτροπή της παρ. 1γ του άρθρου 3 του ν. 3148/
2003 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 
Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
ίδιου νόμου.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποί-

ησης και Ελέγχων, Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, 
προστασία ευρώ, επιχειρήσεις διαμεσολάβησης μετα-
φοράς κεφαλαίων» (Α’ 136), όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, 
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού 
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 163).

2. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

3. Τον ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’ 247).

4. Το ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 204).

5. Το π.δ. 74/2009 «Οργανισμός Επιτροπής Λογιστικής 
Τυποποίησης και Ελέγχων» (Α’ 94).

6. Την υπό στοιχεία 162928 ΕΞ 2022/8-11-2022 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1053) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,με 
την οποία διορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επι-
τροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).

7. Το γεγονός ότι για την εύρυθμη και ευέλικτη λειτουρ-
γία της Ε.Λ.Τ.Ε., είναι αναγκαία η χορήγηση αρμοδιότητας 
διοικητικού χαρακτήρα στην Εκτελεστική Επιτροπή της 
παρ. 1γ του άρθρου 3 του ν. 3148/2003 της Ε.Λ.Τ.Ε.

8. Την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει ομοφωνα:
Τη μεταβίβαση στην Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της 

παρ. 1γ του άρθρου 3 του ν. 3148/2003 των παρακάτω 
αρμοδιοτήτων, ως εξής:
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Α) Την έκδοση επιταγών και των εντολών μεταφοράς κε-
φαλαίων του Λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης ΝΠΔΔ 
της Ε.Λ.Τ.Ε. που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα, με αριθμό 
104/54005389 (IBAN GR6601101040000010454005389) 
και του Λογαριασμού διαθεσίμων κεφαλαίων ΝΠΔΔ της 
Ε.Λ.Τ.Ε. που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα με αριθμό 
104/58006417 (IBAN GR4601101040000010458006417), 
με την υπογραφή του Προέδρου και του Ά Αντιπροέ-
δρου του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., με αναπληρωτή αυτών, τον 
Β’ Αντιπρόεδρο.

Β) Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρω-
μών, από τον Πρόεδρο και τον Α’ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 
της Ε.Λ.Τ.Ε., με αναπληρωτή αυτών, τον Β’ Αντιπρόεδρο.

Γ) Εξουσιοδοτείται η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Λ.Τ.Ε. 
για τη διενέργεια των παρακάτω:

(i) Να βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων για τον 
υπολογισμό της εισφοράς του άρθρου 8 του ν. 3148/2003 
(Α’ 136) και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις, με την 
υποχρέωση τακτικής μηνιαίας ενημέρωσης του Δ.Σ.

(ii) Την κατάρτιση και υπογραφή καταστάσεων πλη-
ρωμών, που αφορούν μισθούς, αμοιβές, αποζημιώσεις, 
επιδόματα, και πάσης φύσεως αποδοχές, καθώς και 
εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ταμεία και 
φόρους εισοδήματος, των παρεχόντων τις υπηρεσίες 
τους στην Ε.Λ.Τ.Ε.

(iii) Την πληρωμή των σχετικών παραστατικών που 
αφορούν τις μετακινήσεις του Προέδρου, των Αντιπροέ-
δρων, των Μελών και του Γραμματέα του Δ.Σ., καθώς και 
του πάσης φύσεως προσωπικού της Επιτροπής και των 
Συμβουλίων αυτής (Σ.ΛΟ.Τ, Σ.Π.Ε. και Πειθαρχικό), για 
υπηρεσιακούς λόγους, εντός και εκτός χώρας, εφόσον 
η μετακίνηση αυτή έχει εγκριθεί.

(iv) Την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων προμη-
θειών αγαθών, αναθέσεων εκτέλεσης έργων και παροχής 
υπηρεσιών της Ε.Λ.Τ.Ε., εφόσον η σχετική απόφαση έχει 
ληφθεί από το Δ.Σ.

(v) Την έγκριση πληρωμών, εφάπαξ ή περιοδικά, που 
αφορούν προμήθειες, υπηρεσίες και έργα, εφόσον η σχε-
τική δαπάνη έχει εγκριθεί, από το ΔΣ, και πληρούνται οι 
νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις.

(vi) Την έγκριση πληρωμών των πάσης φύσεως πάγιων 
εξόδων της Ε.Λ.Τ.Ε. όπως λογαριασμούς ηλεκτρισμού, 
ύδρευσης, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, δαπάνες 
μίσθωσης ακινήτου και έξοδα κοινοχρήστων, κτιρια-
κής, ηλεκτρολογικής και μηχανολογικής συντήρησης, 
στάθμευσης, εταιριών καθαριότητας και φύλαξης των 
γραφείων του κτιρίου της Ε.Λ.Τ.Ε., καθώς και την έγκριση 
προκαταβολών για ταχυδρομικά τέλη.

(vii) Την έκδοση αποφάσεων χορήγησης κανονικών 
αδειών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών στο πάσης φύ-
σεως προσωπικό της Επιτροπής.

(viii) Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης του 
προσωπικού της Επιτροπής.

(ix) Την έκδοση των αποφάσεων τοποθέτησης και με-
τακίνησης των υπαλλήλων της Ε.Λ.Τ.Ε. στις οργανικές 
μονάδες της.

(x) Την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλί-
ων για τη λειτουργία και το συντονισμό των υπηρεσιών 
της Ε.Λ.Τ.Ε.

(xi) Την απάντηση αιτημάτων ή αναφορών παραπόνων 
ή καταγγελιών πολιτών κατά πράξεων ή παραλείψεων 
υπηρεσιακών οργάνων.

Δ) Την έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, 
ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την κάλυψη 
μικροδαπανών στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Λ.Τ.Ε. 
Το ανωτέρω ποσό δύνανται να ανανεώνεται εφόσον 
πραγματοποιείται από τα τρία μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής απόδοση προηγούμενου λογαριασμού στο 
Δ.Σ. με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Ε) Στον Γραμματέα του ΔΣ της Ε.Λ.Τ.Ε. την έκδοση ακρι-
βών αντιγράφων ή ακριβών αποσπασμάτων των πρα-
κτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των αποφάσεων 
του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΣΤ) Την έγκριση σύμβασης για τη χρήση εκδόσεων IFAC.
Ζ) Την έγκριση μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στελεχών, εντε-
ταλμένων ελεγκτών και υπαλλήλων της ΕΛΤΕ στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό.

Η) Την έκδοση επιταγών και εντολών μεταφο-
ράς κεφαλαίων των Λογαριασμών της ΕΛΤΕ που 
τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με IBAN: 
GR0201000240000000026155196 (ταμειακής διαχεί-
ρισης) και IBAN: GR 6101000240000000250115106 
(αρ. μερ. 250115106 στο κοινό κεφάλαιο του ν. 2469/
1997) με την υπογραφή του Προέδρου και του Α’ Αντι-
προέδρου του ΔΣ της ΕΛΤΕ, με αναπληρωτή αυτών, τον 
Β’ Αντιπρόεδρο.

Θ) Την αρμοδιότητα διαπραγμάτευσης, κατάρτισης και 
υπογραφής συμβάσεων αγαθών, της εκτέλεσης έργων, 
της παροχής υπηρεσιών καθώς και της δυνατότητας 
διενέργειας των σχετικών δαπανών, μέχρι του ισχύο-
ντος για την απευθείας ανάθεση ποσού το οποίο σή-
μερα ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ 
(30.000 €), πλέον ΦΠΑ.

Ι) Την αρμοδιότητα διαπραγμάτευσης, έγκρισης, 
ανανέωσης, παράτασης, παύσης και υπογραφής πάσης 
φύσεως συνδρομών της ΕΛΤΕ μέχρι του ισχύοντος για 
την απευθείας ανάθεση ποσού το οποίο σήμερα ανέρ-
χεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €), 
πλέον ΦΠΑ.

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της 
και την έκδοση των σχετικών εγγράφων και αποφάσεων, 
απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και του Α’ Αντι-
προέδρου του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., με αναπληρωτή αυτών 
τον Β’ Αντιπρόεδρο.

Οι παραπάνω εξουσιοδοτημένοι να υπογράφουν υπο-
χρεούνται να τηρούν ενήμερο το Δ.Σ. για κάθε σοβαρό 
κατά την κρίση τους θέμα της αρμοδιότητάς τους και 
δύνανται να παραπέμπουν προς υπογραφή από το Δ.Σ., 
οποιοδήποτε θέμα θεωρούν ότι είναι γενικότερου ενδι-
αφέροντος.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02062591212220008*

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,


