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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 28011/635
Τροποποίηση της υπ’αρ. οικ. 28286/450/20-6-2017
(Β΄ 2307) κοινής απόφασης των Αναπληρωτών
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, όπως
ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 74 παρ. 6 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις
εργασιακές σχέσεις» (Α΄ 115), όπως ισχύει,
2. το άρθρο 8 του ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91),
3. το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101),
4. τον ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28),
5. τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87),
6. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 258),
7. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
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) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
9. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
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10. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(ΕΕ L 352 της 24. 12.2013 σ. 1 έως 8),
11. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
12. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),
13. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
14. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
15. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
16. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
17. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
18. την υπ’ αρ. 340/18-7-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
19. την υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20-6-2017 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων
και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου
βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, οι
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οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για
την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67
ετών», (Β΄ 2307), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
οικ.66837/1486/20-12-2018 (Β΄ 5764) κοινή απόφαση
του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
20. το υπ’ αρ. 24015/09-04-2020 έγγραφο του ΟΑΕΔ με
το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 2235/40/07-04-2020
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού,
21. την υπ’ αρ. 25342/23-4-2020 βεβαίωση δέσμευσης
πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
ΟΑΕΔ,
22. την υπ’ αρ. 15304/388/21-04-2020 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί
έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ:
Ω6Ψ446ΜΤΛΚ-8Η0),
23. την υπ’ αρ. 20561/1137/01-06-2020 εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
24. την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, την
ανάγκη αναδιαμόρφωσης των προϋπολογισθέντων
δαπανών του ΟΑΕΔ κατ' έτος και επέκτασης της υλοποίησης του προγράμματος έως το 2024, καθώς και την
ανάγκη ύπαρξης ανοιχτών προγραμμάτων προώθησης
της απασχόλησης,
25. το γεγονός ότι το υλοποιούμενο πρόγραμμα προσφέρει στους ωφελούμενούς του, μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας 55 έως 67 ετών που έχουν αποκοπεί από
την αγορά εργασίας, απασχόληση εξυπηρετώντας ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον,
26. το γεγονός ότι από την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους έως διακοσίων εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ
(209.600.000,00 €), η οποία κατανέμεται ως εξής:
α. Σε βάρος των προϋπολογισμών των δικαιούχων,
φορέων της γενικής κυβέρνησης, προκαλείται δαπάνη
ποσού έως πενήντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (52.400.000,00 €), η οποία στην παρούσα
φάση δε δύναται να επιμεριστεί, καθώς η πρόσκληση
προς τους δικαιούχους έπεται της δημοσίευσης της
παρούσας και δεν μπορούν να προσδιοριστούν εκ των
προτέρων οι δικαιούχοι και ο αριθμός των προσλαμβανομένων ανά δικαιούχο.
β. Σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ
2493), προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους έως τριάντα εφτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ
(37.200.000,00 €), πέραν της αρχικά προβλεπόμενης
στην υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β΄ 2307) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. Η συνολική δαπάνη αναμένεται να ανέλθει έως το ποσό των εκατόν
πενήντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ
(157.200.000,00 €) και η κατανομή αυτής κατ' έτος διαμορφώνεται ως εξής:
για το 2018:
2.470.000,00 €
για το 2019:
4.750.000,00 €
για το 2020: έως 20.000.000,00 €
για το 2021: έως 45.000.000,00 €
για το 2022: έως 50.000.000,00 €
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για το 2023: έως 30.000.000,00 €
για το 2024: έως 4.980.000,00 €, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.28286/450/20-6-2017
απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, εφεξής ως: «Πρόγραμμα επιχορήγησης για
την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67
ετών α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς
του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με
το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού
(Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) που
ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα», ως εξής:
Α. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 1
Στόχος του προγράμματος
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 10.000
θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) σε κάθε είδους
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα,
όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε από το άρθρο 51 του
ν. 1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική
δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) που ασκούν τακτικά
οικονομική δραστηριότητα.».
Β. Η παρ. 1 του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης -χρηματοδότηση
1.α. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος προβλέπεται να ανέλθει έως το ποσό των
διακοσίων εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων
ευρώ (209.600.000,00 €), εκ των οποίων ποσό ύψους έως
157.200.000,00 € καλύπτεται από τον προϋπολογισμό
του ΟΑΕΔ και ποσό ύψους έως 52.400.000,00 € καλύπτεται από τους προϋπολογισμούς της γενικής κυβέρνησης.
β. Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος,
η οποία καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ
(ΚΑΕ 2493), προβλέπεται να ανέλθει έως το ποσό των
157.200.000,00 € και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
για το 2018: έως 2.470.000,00 €
για το 2019: έως 4.750.000,00 €
για το 2020: έως 20.000.000,00 €
για το 2021: έως 45.000.000,00 €
για το 2022: έως 50.000.000,00 €
για το 2023: έως 30.000.000,00 €
για το 2024: έως 4.980.000,00 €.
γ. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή του
προγράμματος και καλύπτεται από πόρους των δικαιούχων φορέων, εκτιμάται ότι θα ανέλθει έως το ποσό των
52.400.000,00 €».
Γ. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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«Οι δικαιούχοι της περίπτωσης α) της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, καθότι χρηματοδοτούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων που
εμπίπτουν στις ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, στο
πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας, οι οποίες δεν θεωρούνται οικονομικές.».
Δ. Η παρ. 1 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι
και προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
α) κάθε είδους Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.),
β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου
τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν οικονομική
δραστηριότητα,
γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου
και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του
ν. 3852/2010, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Δεν εντάσσονται:
α. Οι επιχειρήσεις πρώτου και δεύτερου βαθμού της
τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών) που
δεν ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.
β. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δημοσίου
χαρακτήρα και σκοπού, που «εξήλθαν» από τον δημόσιο
τομέα, με νομοθετική ρύθμιση, ή όσα ρητά εξαιρέθηκαν,
κατά τη σύστασή τους, από αυτόν.
γ. Οι ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου που εξ υπαρχής
δεν υπήχθησαν στο δημόσιο τομέα, καθώς και τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), που «εξήλθαν» από τον δημόσιο τομέα, αν και οι δημόσιες αρχές
ασκούν σε αυτές, άμεσα ή έμμεσα, καθοριστική επιρροή.
δ. Οι ανώνυμες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών γενικότερου οικονομικού συμφέροντος,
οι οποίες εξήλθαν από τον έλεγχο του Δημοσίου ή ουδέποτε υπήχθησαν σε αυτόν και δεν αποτελούν δημόσιες
επιχειρήσεις.
ε. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη δημόσιου
χαρακτήρα, αλλά κοινωφελούς σκοπού, καθώς και τα
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου διεθνούς χαρακτήρα (ελληνικοί φορείς διεθνούς χαρακτήρα), τα οποία
ασκούν έργο γενικότερης σημασίας και για τα οποία
εκδηλώνεται η άσκηση του δικαιώματος εποπτείας του
κράτους.
στ. Οι ακόλουθες δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, οι οποίες ευρίσκονται εκτός του δημοσίου τομέα,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 και το άρθρο 15
του ν. 3429/2005 (314 Α΄):
αα. Οι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρείες, εφόσον το Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα του
δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής.
ββ. Οι συνδεδεμένες, με τις εισηγμένες σε χρηματιστήριο επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες.
γγ. Οι ανώνυμες εταιρείες, για τις οποίες έχει εκδοθεί
απόφαση έναρξης διαδικασιών αποκρατικοποίησης.
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ζ. Επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί σε βάρος των
οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών
ενισχύσεων.
η. Οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται
ο Καν.1407/2013 (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
1 του Κανονισμού).
θ. Οι εποχικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιχορηγούμενων ως εποχικό προσωπικό τους.».
Ε. Η παρ. 1 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 5
Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων
1.α) Τα κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί
του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε
με βάση το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), που
ασκούν οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις
της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, που
ασκούν οικονομική δραστηριότητα και επιθυμούν να
ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλουν αποκλειστικά
με ηλεκτρονικό τρόπο, ως πιστοποιημένοι χρήστες των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του
Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), την «Αίτηση συμμετοχής
στο εν λόγω πρόγραμμα. Η αίτηση είναι αναρτημένη
στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).
Οι δυνητικά δικαιούχοι του άρθρου 4, οι οποίοι έχουν
υποχρέωση τήρησης του ν. 4270/2014, οφείλουν να έχουν
εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για
τα έτη κατά τα οποία προτίθενται να απασχολήσουν τους
ωφελούμενους. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αποστέλλουν συνημμένα και τις σχετικές αποφάσεις
του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση ανάληψης δέσμευσης της πίστωσης, ειδάλλως δεν είναι δυνατή η υπαγωγή
τους στο πρόγραμμα. Η δαπάνη αυτή, για τους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται
κατ' έτος εντός του τιθέμενου δημοσιονομικού στόχου.».
ΣΤ. Η παρ. 1 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 6
Ποσό και συνολική διάρκεια του προγράμματος
«1. Ποσό επιχορήγησης.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.
Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους
απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.
Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές
και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη. Οι αποδοχές
και η ασφάλιση των επιχορηγουμένων καθορίζονται από
την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ενταγμένους κατά
τη δημοσίευση της παρούσας δικαιούχους με τους περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 2.».
Ζ. Η παρ. 1 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:

29028

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

«Άρθρο 7
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησηςεπαληθεύσεις-υποβολή αντιρρήσεων
«1. Εντός των πρώτων ενενήντα (90) ημερών που ακολουθούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ.
του κάθε διμήνου απασχόλησης, ο δικαιούχος υποβάλλει
την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή. Οι δικαιούχοι που έχουν ενταχθεί
στο πρόγραμμα για τα υποκαταστήματά τους, υποβάλλουν την αίτηση για την καταβολή της επιχορήγησης
(για τα υποκαταστήματα) στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην
αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το υποκατάστημα που
απασχολείται ο επιχορηγούμενος.
Με τη Δημόσια Πρόσκληση ορίζεται ο τρόπος υποβολής της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών για
την καταβολή της επιχορήγησης.».

Τεύχος B’ 2855/13.07.2020

Η. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ.
οικ.28286/450/20-06-2017 (Β΄ 2307) κοινής απόφασης
των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, όπως ισχύει.
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών
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