
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση τροποποίησης της 140329/24.12.2018 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανά-
πτυξης με θέμα «Έγκριση των προϋπολογισμών 
έτους 2019 των πέντε (5) εντός Γενικής Κυβέρνη-
σης εποπτευομένων φορέων του Κεφαλαίου Α’ 
του ν.3429/2005 του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» ως προς τον προϋπολογισμό έτους 
2019 του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιό-
τητας (ΕΣΥΠ).

2 Καθορισμός κριτηρίων για την υπαγωγή των απα-
σχολούμενων κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις 
που συνδέονταν με την εταιρεία «Thomas Cook 
Group PLC» στη μείωση των απαιτούμενων ημε-
ρομισθίων για τη χορήγηση του τακτικού επιδό-
ματος ανεργίας.
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έτους 2019 των πέντε (5) εντός Γενικής Κυβέρνη-

σης εποπτευομένων φορέων του Κεφαλαίου Α΄

του ν.3429/2005 του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης» ως προς τον προϋπολογισμό έτους 

2019 του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιό-

τητας (ΕΣΥΠ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-

σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
και ιδίως το άρθρο 63 αυτού (ΦΕΚ 143 Α'), 

β) των άρθρων 7, 8 και 10 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 
Α') «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)», 
όπως ισχύει, 

γ) της υποπαρ. Γ.2., του άρθρου πρώτου του ν. 4254/
2014 (ΦΕΚ 85 Α') όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41, 
παρ. 2, του ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114 Α'), 

δ) της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α' 94) 
«Δαπάνες Μετακινουμένων Εντός και Εκτός Επικράτει-
ας», όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 43 του ν. 4484/
2017 (Α'110), 

ε) του Κεφ. Β' του ν. 4354/2015 (Α' 176), όπως ισχύει, 
στ) του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') 

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως έχει 
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του 
ν. 4127/2013 (ΦΕΚ 50 Α') και ισχύει, καθώς και του άρ-
θρου μόνου του ν. 4263/2014 (ΦΕΚ 117 Α') «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2015-2018», καθώς και του μέρους Ζ' του ν. 4472/2017 
(Α'74) «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2018-2021», 

ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98), όπως 
διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 119 
περ.22 του ν. 4622/2019, 

η) του π.δ. 81/2019 (Α' 119) «Σύσταση, συγχώνευση 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων, 

θ) του π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών», 
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ι) του π.δ. 84/2019 (Α' 123) «Σύσταση και Κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,

ια) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης», (Φ.Ε.Κ. 192 Α'),

ιβ) του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει, 

ιγ) του ν. 4584/2018 «Κύρωση του Κρατικού Προ-
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (ΦΕΚ 213 Α΄/ 
19.12.2018).

2. Την 140329 (ΦΕΚ 6048/Β΄/24.12.2018, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Έγκριση 
των προϋπολογισμών έτους 2019 των πέντε (5) εντός 
Γενικής Κυβέρνησης εποπτευομένων φορέων του Κεφ. 
Α' του ν.3429/2005 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανά-
πτυξης» (ΑΔΑ: Ω63Ζ465ΧΙ8-4ΕΘ).

3. Την 2/26549/ΔΠΓΚ, απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Αντικειμενικοί λό-

γοι, εξωγενείς παράγοντες και διαδικασία αναθεώ-
ρησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των φο-
ρέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 (ΦΕΚ 1288/τ. 
Β΄/12.04.2018).

4. Την ένταξη στο π.δ.Ε. οικονομικού έτους 2019, έρ-
γου, με κωδικό 2018ΣΕ02700004 της ΣΑΕ 027 και ονο-
μασία «Επιχορήγηση Εθνικού Συστήματος Υποδομών 
Ποιότητας (ΕΣΥΠ)» με ετήσια πίστωση για το 2019 ποσό 
ύψους 700.000,00 ευρώ.

5. Το με αρ. 135374/27.12.2019 αίτημα του Εθνικού 
Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) για τροποποί-
ηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, ώστε 
να συμπεριληφθεί επιχορήγηση 700.000,00 ευρώ στον 
Λογαριασμό 74 Επιχορηγήσεις από π.δ.Ε. και τη σχετική 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα με 
αρ. ΔΕΣΥΠ/534-19/27.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΜΦΩΟΞΜΓ-Γ0Μ).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  "ΕΣΥΠ "

ΑΦΜ 998007857  
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2310569980 & 2102120420  
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

ποσά σε ευρώ (χ/δ) 

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2019

Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)  2.550.000
1. Πωλήσεις (=α+β)  639.000
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών 
αποθεμάτων και άχρηστου υλικού 70+71+72  
β) Πωλήσεις υπηρεσιών 73 639.000
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) 74 1.843.000
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού 74.96 914.000
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη 
υπογεγραμμένων ΣΑΕ) 41.10 ή 43.00* 929.000
ε) Ε.Ε. 43.04 ή 74.08  

Ι. Εγκρίνουμε την τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2019 του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας 
(ΕΣΥΠ) ώστε ο ισχύον εκτελούμενος προϋπολογισμός να περιλαμβάνει επιχορήγηση ύψους 700.000,00 ευρώ στον 
λογιστικό λογαριασμό 74 (Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ). Η εν λόγω επιχορήγηση ενσωματώνεται στο σημείο 2.δ «Εγκε-
κριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)» και προστίθεται στο ήδη εγκριθέν ποσό των 229.000,00 
ευρώ. Ειδικότερα η εξειδίκευση της τροποποίησης κατά λογαριασμό αποτυπώνεται στον πίνακα 7 που ακολουθεί 
και ο οποίος αντικαθιστά τον πίνακα 7 της εγκριτικής απόφασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο
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στ) Λοιπές

ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠO ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ

 

3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 75 60.000
4. Έσοδα Κεφαλαίων  (Τόκοι Πιστωτικοί) 76 ΠΛΗΝ 76.04 7.000
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων 78 ΠΛΗΝ 78.05  
6. Λοιπά Έσοδα 82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05) 1.000
ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)  2.941.000
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ) 60 ΠΛΗΝ 60.05 1.750.000
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.00 ΕΩΣ 60.01 1.406.000
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου 
και ημερομίσθιου προσωπικού 60.03 ΕΩΣ 60.04 344.000
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 60.02  
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 61 69.000
10. Παροχές Τρίτων 62 308.000
Εκ των οποίων Ηλεκτικό Ρεύμα -φωταέριο -Ύδρευση-
Τηλεπικοινωνίες 62.00 ΕΩΣ 62.03 116.000
 Εκ των οποίων Ενοίκια 62.04 4.000
Εκ των οποίων  Ασφάλιστρα 62.05 3.000
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 62.07 182.000
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου 
εισοδήματος χρήσης) 63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09 25.000
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης 54.08 (ή 88.08)+88.09  

12. Διάφορα Έξοδα 

60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ 53.01
+ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 
44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] KAI 67 και λοιπά 
έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες

483.000

Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε 
Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις) 64.06 (ή 67**)  
13. Τόκοι και συναφή έξοδα 65 ΚΑΙ 16.18 5.000
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο 
κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την 
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

  

14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04 2.000
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά 
μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη 
χρήση.

[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18 292.000

Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός [14]  
16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 
εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή 
συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάλωσης των 
αποθεμάτων.

[20-28] 7.000

ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ)  -391.000
*  Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων.  67**  Παροχές -Χορηγίες- 
Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογαριασμούς)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιγραφές Λογαριασμών  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2019

ΕΙΣΡΟΕΣ   
1.Εισπράξεις από δάνεια 45.00 έως 45.13               (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)  
2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, 
ομολόγων, κλπ.   

3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής 
ρύθμισης

  

ΕΚΡΟΕΣ   
4. Πληρωμές χρεολυσίων 45.00 έως 45.13                (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)  
5.Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.   
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6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την 
ειδική επιχορήγηση βάσει της  νομοθετικής 
ρύθμισης

  

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   
7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του 
φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β) 43  

α) Πληρωμές τόκων   
β) Πληρωμές χρεολυσίων   
8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών 
υποχρεώσεών σας   

9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών 
σας (πλην δανειακών)   

10.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια 
μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό   

11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  31/12/2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)   

1 Διαθέσιμα (α+β+γ) 1.332.759
 α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 2.051
      Από πόρους του ΠΔΕ  
      Από λοιπούς πόρους 2.051
 β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 0
      Από πόρους του ΠΔΕ  
      Από λοιπούς πόρους  
 γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 1.330.708
       Από πόρους του ΠΔΕ 15.385
      Από λοιπούς πόρους 1.315.323
2 Χρεόγραφα (α+β+γ) 0
 α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και 

ομόλογα)
 

 β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)  
 γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων 

κεφαλαίων
 

3 Απαιτήσεις  
 α) από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και 

λοιπούς φορείς ΓΚ)
 

 β) από φορείς εκτός ΓΚ  
ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)   

4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 0
 α) Δάνεια εσωτερικού  
 β) Δάνεια εξωτερικού  
5 Λοιπές υποχρεώσεις 2.568.303
 α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και 

λοιπούς φορείς ΓΚ)
1.965.917

 β) σε φορείς εκτός ΓΚ 602.386

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του 
λογ/μού  60 58

 Αριθμός μόνιμου προσωπικού και ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου

55

 Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου

1

 Αριθμός προσωπικού με έμμισθη εντολή 2
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II. Ο πίνακας με τα βασικά οικονομικά μεγέθη πέντε (5) εντός Γενικής Κυβέρνησης εποπτευομένων φορέων του 
Κεφ. Α' του ν.3429/2005 του (πρώην) Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μεταβάλλεται ως προς το ΕΣΥΠ και 
διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι) 7.491.000 5.925.490 1.565.510
2. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.)

4.330.000 4.310.000 20.000

3. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΥΠ) 2.550.000 2.941.000 -391.000
4. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕ.Π.Ε) 2.570.000 2.542.000 28.000
5. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.)
1.861.000 1.856.000 5.000

ΣΥΝΟΛΟ 18.802.000 17.574.490 1.227.510
III. To αρνητικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα (ισοζύγιο) του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) 

μειώνεται κατά 700.000,00 ευρώ, δηλαδή από -1.091.000,00 σε -391.000,00 ευρώ.
IV. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. 140329/24.12.2018 εγκριτική απόφαση (ΑΔΑ: Ω63Ζ465ΧΙ8-4ΕΘ) όπως δημοσι-

εύθηκε στο ΦΕΚ 5048/τ. Β΄/31.12.2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Ι

  Αριθμ. 61462/978 (2)
Καθορισμός κριτηρίων για την υπαγωγή των 

απασχολούμενων κατά το έτος 2019 σε επιχει-

ρήσεις που συνδέονταν με την εταιρεία «Thomas 

Cook Group PLC» στη μείωση των απαιτούμενων 

ημερομισθίων για τη χορήγηση του τακτικού επι-

δόματος ανεργίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από 

την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α' 91) όπως συμπλη-
ρώθηκε με το αρθρ. 10 του ν. 4638/2019 «Κύρωση: α) 
της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. “Επείγουσα ρύθμιση για την 
απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου 
διαμονής” (Α' 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. “Κατεπεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και 
Υγείας” (Α' 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. “Κατεπεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας” 
(Α' 150) και άλλες διατάξεις» (Α' 181),

2. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες 
διατάξεις» (Α' 258), όπως ισχύει,

3. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), 
όπως ισχύει,

4. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α' 98),

5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των Κυβερνητι-
κών Οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α' 133),

6. 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),

7. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121),

8. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),

9. το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α' 157),

10. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α' 168),

11. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α' 181),

12. την 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β' 3051),

13. την Α.1447/2-12-2019 απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημόσιων Εξόδων (Β' 4462),

14. την οικ. 58677/20-12-2019 εισήγηση της Προϊστα-
μένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

15. τη103456/20-12-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ,
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16. το γεγονός ότι η πτώχευση της εταιρείας «Thomas 
Cook Group PLC» προκαλεί μείζονα προβλήματα τόσο 
στις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας όσο και στους 
εργαζόμενους σε αυτές,

17. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 4.050.000,00 € 
σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, η οποία θα 
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 
0651.00 «Επιδόματα ανεργίας» και κατανέμεται σε ετήσια 
βάση ως εξής:

για το 2019: έως 50.000,00 € 
για το 2020: έως 4.000.000,00 €, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των κριτηρίων για την υπαγωγή στη 

ρύθμιση της παρ. 7 του αρθρ. 4 του ν. 1545/1985 (Α' 91) 
όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του αρθρ. 10 του ν. 4638/
2019 (Α' 181), για τη χορήγηση της τακτικής επιδότησης 
ανεργίας στους ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί 
κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με 
την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC», ως εξής:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας με κατ' 
ελάχιστον 80 ημέρες εργασίας αντί 100 ημερών στην 
ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ κατά το κρίσιμο 
χρονικό διάστημα της περ. β της παρ. 2 του αρθρ. 4 του 
ν. 1545/1985, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 7 του αρθρ. 4 του ν. 1545/1985, είναι οι ασφα-
λισμένοι που πληρούν εκτός από τις γενικές προϋποθέ-
σεις που αφορούν στην τακτική επιδότηση ανεργίας, 
σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 σε επιχειρή-
σεις που συνδέονταν με την επιχείρηση «Thomas Cook 
Group PLC» κατά την έννοια της περ. ζ του αρθρ. 2 του 
ν. 4172/2013 (Α΄167) ή 

β. απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις, 
των οποίων η αξία των φορολογητέων εκροών κατά το 
διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 από την επιχείρηση 
«Thomas Cook Group PLC» υπερέβη σε ποσοστό είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%) τη συνολική αξία των εκροών του 
ίδιου διαστήματος, και

γ. Η εργασιακή τους σχέση είτε έληξε (σύμβαση ορι-
σμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από την επιχείρηση 
μετά την 23.9.2019.

2. Οι ημέρες εργασίας της παρ. 1 πρέπει να έχουν 
πραγματοποιηθεί στις επιχειρήσεις των περιπτώσεων 
α' ή και β'.

Άρθρο 2 
Δικαιολογητικά

Για την ένταξη στην επιδότηση σύμφωνα με τις παρ. 
7 του αρθρ. 4 και παρ. 10 του αρθρ. 6 του ν. 1545/1985, 
πλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις κείμενες περί τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας 
διατάξεις, οι ασφαλισμένοι οφείλουν να προσκομίζουν 
αντίστοιχα για κάθε περίπτωση α' ή και β' της παρ. 1 
του αρθρ. 1:

α. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των επιχειρή-
σεων στην οποία δηλώνεται η σύνδεσή τους με την επι-
χείρηση «Thomas Cook Group PLC» κατά την έννοια της 
παρ. ζ του αρθρ. 2 του ν. 4172/2013 (Α' 167),

β. i) απόφαση χορήγησης αναστολής καταβολής του 
Φ.Π.Α. του αρθρ. 7 του ν. 4638/2019 (Α΄181), από τον 
Προϊστάμενο της οικείας ΔΟΥ, σύμφωνα με τη με αριθμ. 
Α.1447/2-12-2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομι-
κών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων 
Εξόδων (Β' 4462),

ή β. ii) βεβαίωση από την επιχείρηση για το σύνολο των 
φορολογητέων εκροών της περιόδου από 01.01.2019 
έως 30.09.2019 και για το σύνολο των φορολογητέων 
εκροών από την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» 
για την ίδια περίοδο.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν 
τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά στους δι-
καιούχους για τον σκοπό της παρούσας.

Για τη διασταύρωση των αναφερόμενων στις υποβλη-
θείσες βεβαιώσεις της περίπτωσης β. ii) στοιχείων, η αρ-
μόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 προβαίνει σε δειγματοληπτικό 
έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% αυτών.

Άρθρο 3 
Διάρκεια και ύψος επιδότησης

Για τους δικαιούχους του αρθρ. 1 η διάρκεια της τα-
κτικής επιδότησης ανεργίας παρατείνεται κατά έναν (1) 
μήνα, ήτοι ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και πέντε (5) 
ημέρες, όπως προβλέπεται στην παρ. 10 του αρθρ. 6 του 
ν. 1545/1985 (Α' 91). Η παράταση ισχύει και για όσους 
δικαιούχους κατά τη δημοσίευση της παρούσας έχουν 
ήδη υποβάλει αίτηση ή έχουν υπαχθεί στην τακτική 
επιδότηση ανεργίας. Η σχετική δαπάνη δεν δύναται να 
υπερβεί τα 4.050.000€.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019 

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Τουρισμού

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
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*02049153112190008*

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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