
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 2/45619/
ΔΛΤΠ/05-02-2021 απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λειτουργί-
ας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προ-
γραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνη-
σης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α 
του ν. 4270/2014, όπως ισχύει» (Β΄ 604).

2 Όροι και προϋποθέσεις στέγασης και σίτισης μα-
θητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και 
Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών (Π.ΕΠΑΣ) 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. οικ. 2/121715/ΔΛΤΠ (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 2/45619/

ΔΛΤΠ/05-02-2021 απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λειτουργί-

ας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προ-

γραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνη-

σης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α 

του ν. 4270/2014, όπως ισχύει» (Β΄ 604).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-

ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
80 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105) και τροποποιήθηκε με τον 
ν. 4638/2019 (Α΄ 181) και τον ν. 4764/2020 (Α΄ 256),

β) των άρθρων 21, 24, 25 και 30 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν, 
κατά περίπτωση, με τα άρθρα 82, 83, 84 και 85 του 
ν. 4549/2018 (Α΄ 105).

γ) των άρθρων 46 και 47 του π.δ. 142/2017 «Οργα-
νισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως αντι-
καταστάθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 του ν. 4549/2018 
(Α΄ 105) και

δ) της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 «Περιο-
ρισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρα-
τικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105).

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

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

4. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805).

5. Την υπό στοιχεία οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/05-02-2021
(Β΄ 604) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι-
κών «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών 
και ταμειακός προγραμματισμός των φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 
69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει» (Β΄ 604).

6. Το γεγονός ότι από τη λειτουργία του Συστήματος 
Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου προέκυψε η ανάγκη 
περαιτέρω βελτίωσης της λειτουργίας του.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/ 
05-02-2021 (Β΄ 604) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών, ως εξής:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:
«Οι επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού 

καταβάλλονται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογα-
ριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς 
στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικά τα ποσά των Κεντρι-
κών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται στους ΟΤΑ 
Α’ και Β’ βαθμού, βάσει των σχετικών αποφάσεων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, δύνανται να αποδίδονται με 
μεταφορά από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσω-
τερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που 
τηρούν οι εν λόγω Φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων».

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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«Ειδικά για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και για τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, οι κάθε είδους αμοιβές του 
προηγούμενου εδαφίου, δύναται να καταβάλλονται μέσω του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:
«Η εφαρμογή των υποχρεώσεων της παρ. 2 δρομολογείται με τη σταδιακή ένταξη των Φορέων στη νέα διαδικασία, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμ-
ματισμού και Ενιαία Αρχή Πληρωμής) και τη συνδρομή της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων. Η προθεσμία εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022».

4. Η παρ. 2 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:
«Ο ταμειακός προγραμματισμός καθίσταται υποχρεωτικός για όλους τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καλύ-

πτει τον ετήσιο εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους και αναλύεται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση».
5. Η παρ. 3 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:
«Ο ταμειακός προγραμματισμός είναι κυλιόμενος στη βάση του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 

Φορέα και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με τα απολογιστικά στοιχεία και την επικαιροποίηση των προβλέψεων».
6. Η παρ. 1 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:
«Υποχρέωση υποβολής πινάκων ταμειακού προγραμματισμού στην εποπτεύουσα ΓΔΟΥ και το ΓΛΚ έχουν οι Φορείς, 

που κατά το προηγούμενο του έτους αναφοράς, έτος, το ύψος του προϋπολογισμού των δαπανών ή των εσόδων 
τους υπερβαίνει το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ».

7. Η περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 8 διαγράφεται.
8. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 8, προστίθεται παρ. 5, ως εξής:
«5. Το ΓΛΚ δύναται, εφόσον συντρέχουν λόγοι, να ζητήσει από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, στοιχεία 

ταμειακού προγραμματισμού (προβλέψεις ή απολογιστικά) για χρονική περίοδο μικρότερη του μήνα».
9. Η παρ. 5 του άρθρου 8 αναριθμείται σε 6.
10. Το άρθρο 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

1. Οι διατάξεις που προβλέπουν την υποβολή του πίνακα με τα στοιχεία του ταμειακού προγραμματισμού, στην 
εποπτεύουσα ΓΔΟΥ και το ΓΛΚ, ισχύουν πιλοτικά μόνο για τους Φορείς που αναφέρονται στο επικαιροποιημένο 
Παράρτημα της παρούσας. Η ημερομηνία πρώτης υποβολής του πίνακα ταμειακού προγραμματισμού για το οικο-
νομικό έτος 2022, θα καθοριστεί με τις οδηγίες του ΓΛΚ.

2. Οι λοιπές διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται από όλους τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης».
11. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ επικαιροποιείται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α/Α ΑΦΜ ΦΟΡΕΑ ΦΟΡΕΑΣ
1 997604027 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ
2 090038188 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)

3 099019314 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ,
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

4 090016645 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)
5 090016657 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.)
6 090016633 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ.)
7 997673346 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε
8 999984076 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε
9 090016762 ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)

10 997379692 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΕΩΝ
11 997072577 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)
12 090016713 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)
13 090017680 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ)
14 090010376 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)
15 090037978 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)
16 997687965 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
17 997875116 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
18 997824337 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
19 997612598 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Α/Α ΑΦΜ ΦΟΡΕΑ ΦΟΡΕΑΣ
20 997579388 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
21 998037420 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
22 997476074 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)
23 997170000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
24 090003350 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
25 997003848 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
26 099338405 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (πρώην ΕΤΕΡΠΣ)
27 090012197 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

28 998146360 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)

29 090010364 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.)
30 997478553 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
31 090157872 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ)
32 094325955 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
33 094449128 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
34 094440109 ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε
35 997476340 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε
36 090167877 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
37 094537454 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ(ΕΤΑΔ) Α.Ε
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στην υπό στοιχεία οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/05-02-2021 (Β΄ 604) απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 107112 (2)
Όροι και προϋποθέσεις στέγασης και σίτισης μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και Πειραμα-

τικών Επαγγελματικών Σχολών (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του ν. 709/1977 «Περί καθιερώσεως κινήτρων επαγγελματικής κατάρτισης εργατικού δυναμικού 

και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α’ 282), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 2434/1996 
«Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις (Α’ 188).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τον ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσω-
μάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης 
των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 254).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 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).

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
7. Την υπ’ αρ. 49718/13-07-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Μετατροπή των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006, 
σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020» (Β’ 3078).
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8. Την υπ’ αρ. 82555/26-10-2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Ίδρυση και λειτουργία επτά (7) 
Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών (Π.ΕΠΑΣ) Μαθη-
τείας ΟΑΕΔ στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξε-
νίας» (Β’ 4959).

9. Την υπό στοιχεία ΦΒ7/108652/Κ3/06-09-2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθη-
τείας» (Β’ 4146).

10. Τις υπ’ αρ. 5825/129/05-11-2021 και 6603/145/
10-12-2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΟΑΕΔ.

11. Την υπ’ αρ. 106201/22-12-2021 εισήγηση του Προϊ-
σταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

12. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και προϋποθέ-
σεων χορήγησης επιδόματος στέγασης και σίτισης μαθη-
τευομένων Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑΣ) 
ΟΑΕΔ και των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών 
(Π.ΕΠΑΣ) ΟΑΕΔ.

13. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων σίτισης 
και στέγασης των μαθητευομένων των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και 
των Πειραματικών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ως εξής:

Άρθρο 1
Επίδομα Στέγασης

1. Επίδομα στέγασης δικαιούνται οι μαθητευόμενοι της 
Α’ και Β’ Τάξης των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και των Π.ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ, 
εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. Διαμένουν μόνιμα εκτός της πόλης που εδρεύει η 
Εκπαιδευτική Μονάδα της ΕΠΑΣ ή της Π.ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και 
είναι αδύνατη η καθημερινή μετακίνησή τους για την 
παρακολούθηση των μαθημάτων και τη συμμετοχή τους 
στο πρόγραμμα μάθησης στον εργασιακό χώρο.

β. Δεν λειτουργεί Εκπαιδευτική Μονάδα ΕΠΑ.Σ/Π.ΕΠΑΣ 
με την ίδια ειδικότητα πλησιέστερα προς τον τόπο της 
μόνιμης κατοικίας τους.

γ. Δεν έχει κριθεί η φοίτησή τους ανεπαρκής, λόγω 
υπέρβασης του προβλεπόμενου από τις κείμενες δια-
τάξεις αριθμού των απουσιών, πάνω από μια φορά.

δ. Δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο από άλλη επαγγελμα-
τική σχολή μαθητείας του ΟΑΕΔ.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον συντρέχουν 
σοβαροί κοινωνικοί λόγοι, όπως διαπιστώνεται από τη 
σχετική έκθεση κοινωνικής έρευνας, δύναται να χορηγεί-
ται επίδομα στέγασης σε μαθητευόμενους της Α’ ή της 
Β’ Τάξης ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ή Π.ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, με απόφαση του 
Διοικητή του ΟΑΕΔ, κατά παρέκκλιση όλων των παρα-
πάνω προϋποθέσεων.

3. Το ύψος του επιδόματος στέγασης, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης του επιδόμα-
τος καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 2
Επίδομα σίτισης

1. Μαθητευόμενοι των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και των Π.ΕΠΑΣ 
ΟΑΕΔ που δικαιούνται επίδομα στέγασης, δικαιούνται 
και επίδομα σίτισης, εφόσον:

α. Δεν απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τα μαθήματα 
της σχολής τους.

β. Δεν έχουν υπερβεί το καθοριζόμενο από τις προ-
βλεπόμενες διατάξεις, όριο αδικαιολόγητων απουσιών.

γ. Δεν έχουν τοποθετηθεί σε επιχείρηση για την 
πραγματοποίηση του προγράμματος μάθησης στον 
χώρο εργασίας, λόγω υπαιτιότητας της Εκπαιδευτικής 
Μονάδας.

2. Οι μαθητευόμενοι της Α’ και Β’ τάξης των ΕΠΑΣ 
ΟΑΕΔ ή των Π.ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, που διαμένουν με την οι-
κογένειά τους και η μόνιμη κατοικία τους είναι εκτός 
πόλης που λειτουργεί η Εκπαιδευτική Μονάδα, εάν 
δεν εξυπηρετούνται συγκοινωνιακά, δικαιούνται σίτι-
ση αποκλειστικά και μόνο: α) για τις ημέρες παρουσίας 
τους στην Εκπαιδευτική Μονάδα για παρακολούθηση 
μαθημάτων β) για τις ημέρες παρουσίας τους στην επι-
χείρηση προκειμένου να συμμετέχουν σε πρόγραμμα 
μάθησης σε εργασιακό χώρο.

3. Σε περίπτωση που οι μαθητευόμενοι των εκπαιδευτι-
κών μονάδων δικαιούνται στέγαση, αλλά φιλοξενούνται, 
δικαιούνται επίδομα σίτισης.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που συντρέχουν σο-
βαροί κοινωνικοί λόγοι, δύναται να σιτίζονται μαθη-
τευόμενοι της Α’ και της Β’ τάξης των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ή των 
Π.ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, 
κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διευθυντή της 
σχολής, προς τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης, κατά παρέκκλιση των παραπάνω 
προϋποθέσεων.

5. Το ύψος του επιδόματος σίτισης και τα απαιτούμενα, 
κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία 
χορήγησης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του 
ΟΑΕΔ.

Άρθρο 3
Τελικές Διατάξεις

Οι μαθητευόμενοι που δικαιούνται και έλαβαν το επί-
δομα στέγασης - σίτισης στο πρώτο έτος φοίτησής τους 
στις ΕΠΑΣ/Π.ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, συνεχίζουν να 
έχουν το δικαίωμα λήψης αυτού του επιδόματος και 
στο δεύτερο έτος φοίτησης στις εν λόγω σχολές, μόνο 
εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια της πα-
ρούσας.

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, 23 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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