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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                         
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ, 
ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ 
ΚΑΙ ΕΝΣΑΞΗ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ 
Δ/ΝΗ ΕΝΣΑΞΗ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ 
ΣΜΗΜΑ Ι 

 
 

                          Ακινα,  23 / 12 /2020 
                          Α.Π. : οικ. 53178/1346 

 
 

ΑΠΟΦΑΗ 
 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 

  
ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
 ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 

 
ΘΕΜΑ: Σροποποίθςθ τθσ με αρικ. οικ. 55932/1016/2-12-2016 (Β’ 3888) κοινισ υπουργικισ 
απόφαςθσ, όπωσ ιςχφει, περί ειδικοφ προγράμματοσ απαςχόλθςθσ ανζργων ςτον δθμόςιο 
τομζα τθσ υγείασ ςφμφωνα με το άρκρο 64 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205)  
 
 

Ζχοντασ υπόψθ:  
1. Σο άρκρο 64 του ν. 4430/2016 «Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία και ανάπτυξθ των 

φορζων τθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α' 205), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 
2. Σο άρκρο 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκςυγχρονιςμό και τθν ανάπτυξθ και άλλεσ 

διατάξεισ» (Α’ 101). 
3. Σθν περίπτ. ικϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 και το τρίτο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 21 

του ν. 2190/1994 «φςταςθ ανεξάρτθτθσ αρχισ για τθν επιλογι προςωπικοφ και 
ρφκμιςθ κεμάτων διοίκθςθσ» (Α' 28). 

4. Σον ν. 2956/2001 «Αναδιάρκρωςθ του Ο.Α.Ε.Δ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 258). 
5. Σον ν. 3469/2006 «Εκνικό Συπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ 

διατάξεισ» (Αϋ131). 
6. Σο ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ112). 

7. Σον ν. 4144/2013 «Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν Κοινωνικι Αςφάλιςθ και 
ςτθν αγορά εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ» (Α’ 88). 
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8. Σον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 143).  

9. Σον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ 
Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Α’ 
133). 

10. Σον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 
τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ 
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 
Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία των Δεδομζνων) (EE L 119/4.5.2016, ςελ. 1-88), ωσ 
τζκθκε ςε εφαρμογι τθν 25θ Μαΐου 2018.  

11. Σθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του π.δ. 164/2004 «Ρυκμίςεισ για τουσ 
εργαηομζνουσ με ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου ςτο δθμόςιο τομζα» (Α’ 134). 

12. Tο άρκρο 90 του κϊδικα νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα, 
που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για 
τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα» (Αϋ 98), όπωσ ιςχφει και διατθρικθκε ςε 
ιςχφ με τθν παρ. 22 του άρκρου 119 του ν. 4622/2019 (Αϋ 133). 

13. τθν παρ. 2 του άρκρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 
διατάκτεσ» ( Α’ 145). 

14. Σο π.δ. 134/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» (Α’ 168). 

15. Σο π.δ. 141/2017 «Οργανιςμόσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν» (Αϋ 180).  
16. Σο π.δ. 142/2017 «Οργανιςμόσ του Τπουργείου Οικονομικϊν» (Αϋ 181). 
17. Σο π.δ. 147/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» (Αϋ 192). 
18. Σο π.δ. 81/2019 «φςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ Τπουργείων και 

κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ - Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ 
Τπουργείων» (Α’ 119). 

19. Σο π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν 
Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Α’ 121). 

20. Σο π.δ. 84/2019 «φςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν Γραμματειϊν και Ειδικϊν 
Γραμματειϊν/Ενιαίων Διοικθτικϊν Σομζων Τπουργείων» (Α’ 123). 

21. Το π.δ. 62/2020  «Διορισμός Αναπληρωτών Υποσργών και Υυσποσργών» (Α’ 155). 
22. Σθ με αρικμ. Τ 70/2020 Τ70/2020 απόφαςθ Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων 

ςτον Αναπλθρωτι Τπουργό Οικονομικϊν, Θεόδωρο κυλακάκθ» (Βϋ 4805). 
23. Σθ με αρικ. οικ. 55932/1016/2-12-2016 κοινι υπουργικι απόφαςθ με κζμα «Ειδικό 

πρόγραμμα απαςχόλθςθσ 4.000 μακροχρόνια ανζργων ςτο δθμόςιο τομζα τθσ υγείασ» 
(Βϋ 3888), όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τισ με αρικ. οικ. 56914/1033/8-12-2016 (Βϋ 3942), 
οικ. 29479/464/26-6-2017 (Βϋ 2195), οικ. 32026/500/7-7-2017 (Βϋ 2357), οικ. 546/11/4-
1-2018 (Βϋ 16), οικ. 2657/48/18-01-2019 (Βϋ 68) και οικ.3284/59/23-1-2020 (Βϋ 86) 
αποφάςεισ.  

24. Σθ με αρ. 5056/104/22-9-2020 απόφαςθ του Δ.. του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: ΩΡ94691Ω2-ΝΜΟ) 
25. Σθ με αρικμ. 71803/19-11-2020 βεβαίωςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ 

Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Ο.Α.Ε.Δ. 
26. Σο με αρικ. πρωτ. 52510/81/15-11-2016 ζγγραφο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Μονάδασ 

Κρατικϊν Ενιςχφςεων του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ, ςφμφωνα με το οποίο το πρόγραμμα δεν εγείρει κζμα κρατικϊν 
ενιςχφςεων. 

27. Σθ με αρικ. πρωτ. 47003/1247/19-11-2020 απόφαςθ του Τπουργοφ Εργαςίασ και 
Κοινωνικϊν Τποκζςεων περί ζγκριςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: Ψ09Ψ46ΜΣΛΚ-
ΞΚ5). 

28. Σθ με αρικ. πρωτ. 47910/2610/20-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων. 

29. Σο γεγονόσ ότι το υλοποιοφμενο πρόγραμμα προωκεί τθν απαςχόλθςθ των 
ωφελουμζνων ςε εξειδικευμζνο πεδίο και ςτθρίηει τισ παροχζσ υγείασ προσ τουσ 
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πολίτεσ τθσ χϊρασ εξυπθρετϊντασ  λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, και ιδιαίτερα τθν  
ανάγκθ άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων  τθσ πανδθμίασ του COVID-19. 

30. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ προκαλείται επιπλζον δαπάνθ φψουσ 
ζωσ το ποςό των εξιντα εκατομμυρίων ευρϊ (60.000.000,00 €), πζραν αυτισ που ζχει 
προβλεφκεί με τθ με αρικμ. οικ. 55932/1016/2-12-2016 (Β’ 3888) κοινι υπουργικι 
απόφαςθ, όπωσ ιςχφει. Η εν λόγω δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 
2493) και κατανζμεται ςε ετιςια βάςθ ωσ εξισ:  
για το ζτοσ 2021: ζωσ  33.000,000,00 ευρϊ, 

για το ζτοσ 2022: ζωσ  25.000.000,00 ευρϊ, 

για το ζτοσ 2023: ζωσ    2.000.000,00 ευρϊ. 

 
 

Αποφαςίηουμε  
 
 
Σθν τροποποίθςθ τθσ με αρικ. οικ. 55932/1016/02-12-2016 (Β’ 3888) κοινισ υπουργικισ 
απόφαςθσ, όπωσ ιςχφει, ωσ εξισ: 
 
Μετά το τζταρτο εδάφιο τθσ παρ. 3 του άρκρου 4 προςτίκεται πζμπτο εδάφιο ωσ εξισ: 

«Η απαςχόλθςθ των ωφελουμζνων ςυνεχίηεται για άλλουσ δϊδεκα (12) μινεσ, επιπλζον τθσ 
χρονικισ διάρκειασ του προθγοφμενου εδαφίου, υπό τουσ ίδιουσ όρουσ και ςτισ ίδιεσ κζςεισ». 
 
Κατά τα λοιπά ιςχφει θ με αρικμ. οικ. 55932/1016/02-12-2016 (Β’3888) απόφαςθ, όπωσ ιςχφει. 
 
Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
Η ιςχφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Κυβερνιςεωσ. 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΤΛΑΚΑΚΗ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ 

 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
 
 

 
ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ 

 
 
 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 

 
 
 

ΠΤΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 

 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 

 
 
                     ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
1. Εκνικό Συπογραφείο (Για δθμοςίευςθ) 
2. ΟΑΕΔ – Διοίκθςθ 
   α. Γραφείο  κ. Διοικθτι 
   β. Δ/νςθ Α5 
 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο. κ. Τπουργοφ 
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματζωσ Εργαςίασ 
3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντι Εργαςιακϊν χζςεων 
Τγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία και Ζνταξθσ ςτθν Εργαςία 
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