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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 8726/285
Τροποποίηση της υπ’αρ. οικ. 48222/1215/24.11.2020
κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση εφάπαξ
οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400)
ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους» (Β’ 5225).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1β του άρθρου 74 του ν. 3746/2009 «Ταμείο
Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική
ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (Α’ 27),
2. τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από
την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’ 91),
3. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες
διατάξεις» (Α’ 258),
4. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
5. το άρθρο 92 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της
Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων
νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 38), όπως ισχύει,
6. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α’ 133),
7. το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
8. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
9. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
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αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
10. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α’ 121),
11. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
12. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168),
13. το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
14. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
15. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
16. το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
17. την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),
18. την υπ’ αρ. οικ. 48222/1215/24-11-2020 κοινή
υπουργική απόφαση «Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής
ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους» (Β’ 5225),
19. τις υπ’ αρ. 234/10-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΨΚΒ4691Ω2-ΑΤΦ),
413/10-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΜΒ4691Ω2-ΦΩΕ), 162/10-2-2021
(ΑΔΑ: ΨΟΙΘ4691Ω2-3ΦΑ), 111/10-2-2021 (6ΟΤΩ4691Ω2ΩΔΛ), 242/10-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΨΜ4691Ω2-517), 147/
10-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΠΕ94691Ω2-2ΨΤ), 236/10-2-2021
(ΑΔΑ: 6ΤΦΞ4691Ω2-2Ε2) αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ περί έγκρισης δέσμευσης
πίστωσης,
20. την υπ’ αρ. 8610/10-2-2021 βεβαίωση δέσμευσης
πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
ΟΑΕΔ,
21. την υπ’ αρ. οικ. 6548/301/19-02-2021 εισήγηση
(ορθή επανάληψη) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων,
22. το γεγονός ότι οι μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι
δεν λαμβάνουν το επίδομα των μακροχρονίως ανέργων
πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις στην αγορά ερ-
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γασίας του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης υπόψη
της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας,
23. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν της προβλεφθείσας
στην υπ’ αρ. 4822248222/1215/24-11-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 5225), αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 48222/1215/
24.11.2020 (Β’ 5225) κοινής υπουργικής απόφασης, ως
εξής:
Η παρ. 5 του άρθρου 2 αντικαθίσταται και αναριθμείται
σε 4, ως ακολούθως:
«4. Η καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης
ολοκληρώνεται την 30-4-2021».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 48222/1215/
24-11-2020 (Β’ 5225) κοινή υπουργική απόφαση.

Τεύχος B’ 772/26.02.2021

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
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