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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας.

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/
12.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα
οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων
των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β’ 2268).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 47166/1180
(1)
Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο έβδομο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75) που κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και, όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει με το άρθρο 9 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από
30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75) και άλλες διατάξεις» (Α’ 86),
2. τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από
την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’ 91),
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3. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ 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. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α’ 133),
6. 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) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
7. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
8. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
9. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
10. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
11. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
12. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168),
13. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181),
14. την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),
15. την υπ’ αρ. 24760/550/22-6-2020 απόφαση «Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας»
(Β’ 2484),
16. την υπ’ αρ. 37453/963/28-9-2020 απόφαση «Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόμα-
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τος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας»
(Β’ 4172),
17. την υπ’ αρ. 46340/1233/12-11-2020 απόφαση
έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΩΔ9246ΜΤΛΚ-ΦΡΑ),
18. τις υπ’ αρ. 6989/13-11-2020 (ΑΔΑ:ΩΣΓΦ4691Ω23Χ5), υπ’ αρ. 6990/13-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΘ74691Ω2ΖΧΑ), υπ’ αρ. 6991/13-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΥΔΠ4691Ω26ΘΤ), υπ’ αρ. 929/16- 11-2020(ΑΔΑ: 6ΥΖ44691Ω2-Ω7Λ),
υπ’ αρ. 927/16-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΦΖ4691Ω2-Ω07),
υπ’ αρ. 928/16-11-2020 (ΑΔΑ: 67ΛΩ4691Ω2-01Ο),
υπ’ αρ. 9985/13-11-2020 (ΑΔΑ: 616Φ4691Ω2- ΚΟΨ),
υπ’ αρ. 9986/13-11-2020 (ΑΔΑ: 9Η1Υ4691Ω2-ΔΩΙ),
υπ’ αρ. 9987/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΕΞ4691Ω2-ΒΗΛ),
υπ’ αρ. 10200/16-11-2020 (ΑΔΑ:Ω2ΛΑ4691Ω2-Λ86),
υπ’ αρ. 2769/16-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΝΟ4691Ω2-8ΡΧ),
υπ’ αρ. 2768/16-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΗΞ34691Ω2-Υ2Δ),
υπ’ αρ. 2767/16-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΣΦΟ4691Ω2-ΗΒΕ),
υπ’ αρ. 1233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 65Κ94691Ω2-ΟΕΛ),
υπ’ αρ. 14901/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΕΙ04691Ω2-ΒΡ2, υπ’ αρ.
1234/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΒΛ34691Ω2-7ΓΚ), υπ’ αρ.
14902/13-11-2020 (ΑΔΑ:99Μ84691Ω2-7ΕΘ), υπ’ αρ.
1235/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΗΞ74691Ω2-5ΥΑ), υπ’ αρ.
14903/13-11-2020 (ΑΔΑ: 94ΥΗ4691Ω2- Α6Ω), υπ’ αρ.
21489/13-11-2020 (ΑΔΑ:9ΛΜΤ4691Ω2-ΛΙΞ), υπ’ αρ.
21490/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΣΗ4691Ω2-ΥΔ3), υπ’ αρ.
21491/13-11-2020 (ΑΔΑ:ΩΨΙ24691Ω2-6ΒΡ) αποφάσεις
των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης,
19. την υπ’ αρ.71072/16-11-2020 βεβαίωση δέσμευσης
πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
ΟΑΕΔ,
20. την υπ’ αρ. 45982/2459/16-11-2020 εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
21. την ανάγκη στήριξης των ανέργων των οποίων
έληξε ή θα λήξει η τακτική επιδότηση ανεργίας τους
εντός των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου
και Δεκεμβρίου 2020 και οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα
από τις αρνητικές συνέπειες εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19,
22. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται συνολική δαπάνη ποσού ύψους έως ενενήντα επτά εκατομμυρίων ευρώ (97.000.000 €) σε βάρος
του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, η οποία καλύπτεται
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις ύψους 51.960.000
ευρώ στον ΚΑΕ 0651, 6.276.000 ευρώ στον ΚΑΕ 0652,
840.000 ευρώ στον ΚΑΕ 0655, 924.000 στον ΚΑΕ 0643
οικονομικού έτους 2020 και ύψους 32.042.000,00 ευρώ
στον ΚΑΕ 0651, 3.870.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0652,
518.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0655 και 569.800,00 ευρώ
στον ΚΑΕ 0643 για το οικονομικό έτος 2021, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του
επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος
ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε. Τ.Α.Π. -
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Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και
ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του
ΕΦΚΑ - τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ,
τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους
έληξε ή θα λήξει εντός του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου,
Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 και δεν έχουν επωφεληθεί της παράτασης του άρθρου έβδομου της από
20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π.
(Α’ 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020
(Α’ 86) και, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9
του ν. 4684/2020 (Α’ 86), καθώς και των υπ’ αρ. οικ.
24760/550/22-6-2020 και υπ’ αρ. οικ. 37453/963/
28-9-2020 (Β’ 4172) κοινών υπουργικών αποφάσεων,
παρατείνεται για δύο (2) μήνες.
2. Οι ημέρες επιδότησης του χρονικού διαστήματος
της παράτασης της παρ. 1 εξαιρούνται του περιορισμού
της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α’ 91). Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 2961/1954
(Α’ 197) και του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 47167/1181
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/
12.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού
τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β’ 2268).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 32 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από
13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από 01.05.2020
Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104), σε
συνδυασμό με το άρθρο 66 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις
για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων
του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του
άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της
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πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων
και άλλες διατάξεις» (Α’ 214).
2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
όπως ισχύουν.
5. Τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από
την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’ 91).
6. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες
διατάξεις» (Α’ 258).
7. Την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 219/1973 «Έλεγχος δαπανών Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών υπό εποπτεία»
(Α’ 200).
8. 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).
9. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), όπως
ισχύει.
10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168), όπως ισχύει.
11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.
12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
15. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
16. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.09.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Την υπ’ αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά
εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού
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τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β’ 2268), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. οικ. 33294/817/19.8.2020
(Β’ 3472) όμοιά της.
18. Την υπ’ αρ. οικ.47110/2536/16.11.2020 εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
19. Την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων που απασχολούνται κατ’ επάγγελμα σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας καθώς και των οδηγών τουριστικών λεωφορείων,
για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο, οι οποίοι
ωστόσο, ένεκα των νέων οικονομικών συνθηκών που
αντιμετωπίζουν οι εν λόγω τουριστικές επιχειρήσεις,
πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες των
μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί στην υπ’ αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 (Β’ 2268)
κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα ανέλθει στο
ποσό έως των δεκαεννέα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι
τεσσάρων χιλιάδων και ογδόντα οκτώ (19.124.088,00)
ευρώ και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310989899,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων
εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά»
(Β’ 2268), όπως ισχύει, ως εξής:
Στο κεφάλαιο Α, μετά το άρθρο 3, προστίθεται άρθρο
3Α ως εξής:
«Άρθρο 3Α
Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον μήνα
Οκτώβριο
1. Οι εποχικά εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του
ν. 1346/1983 (Α’ 46) και την παρ. 5 του άρθρου 38 του
ν. 1836/1989 (Α’ 79), σε συνδυασμό με τους σχετικούς
όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε
ισχύ, σε επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων και μη κύριων
ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων καθώς
και σε επιχειρήσεις - εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού του
Κεφαλαίου Α της παρούσας για όλη την περίοδο από
1/6/2020 έως 30/9/2020 ή μέρος της περιόδου αυτής,
είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που
ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας έως και την 31η
Οκτωβρίου 2020.
2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού χορηγείται στους εργαζόμενους της παρ. 1 εφόσον κατά τον μήνα Οκτώβριο,
δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον
εργοδότη.
3. Για τη διαδικασία λήψης της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού από τους δικαιούχους, εφαρμόζεται η παρ. Β του
άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της παρούσας.
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4. Από την 1η Νοεμβρίου 2020, οι δικαιούχοι της παρ. 1
του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχουν απολυθεί
αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους και το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει σχετικό αρχείο στον ΟΑΕΔ για τους δικαιούχους τακτικής
επιδότησης ανεργίας.».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020
(Β’ 2268) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

Τεύχος B’ 5051/16.11.2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών
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