
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. 62412 
Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συντα-

ξιούχους e-ΕΦΚΑ -πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2022-

2023. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. της περ. η), της παρ. 4 του άρθρου 34, του ν. 4144/

2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνι-
κή Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατά-
ξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88),

2. τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 «Νέο 
Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις 
στις εργασιακές σχέσεις» (Α’ 115).

3. του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 143), 

4. του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση 
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση 
των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού 
δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’  75),

5. του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και 
άλλες διατάξεις» (Α’  258),

6. του άρθρου 90 του π.δ. 63/22-4-2005 (Α’ 98) «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 113),

7. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

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

9. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

10. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

11. του άρθρου 16 του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), 

12. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

14. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για το τρέχον 
έτος με ΑΔΑ: ΩΑΖ94691Ω2-ΘΝΔ, 6ΑΣΡ4691Ω2-Γ0Χ, ΩΜ-
0Ξ4691Ω2-Χ89, ΨΡΠ14691Ω2-5ΙΣ, ΨΚΝ14691Ω2-ΨΥ7, 
6ΕΟ14691Ω2-Τ2Η, ΨΞΨΜ4691Ω2-ΝΙΖ, Ω3ΦΧ4691Ω2-
ΞΧΚ και την υπ’ αρ. 446811 βεβαίωση της ΔΥΠΑ σχετικά 
με την ανάληψη δαπάνης για το έτος 2023.

15. Τα αριθ. πρωτ. 306035/9-5-2022 και 385263/
25.5.2022 έγγραφα της ΔΥΠΑ, με τα οποία διαβιβάστη-
καν η αρ. 2456/57/3-5-2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΥΠΑ 
και η 2766/68/24-5-2022 τροποποίησή της.

16. Την υπ’ αρ. 54299/08-06-22 εισήγηση του προϊστα-
μένου της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης προκαλείται για το έτος 2022 δαπάνη ύψους 
1.000.000,00 € και για το έτος 2023 δαπάνη ύψους 
2.000.000,00 € κατ’ ανώτατο όριο σε βάρος του προϋ-
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