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περ. β), καθώς και το σύνολο των πόρων των περ. (γ) έως 
(η) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 αποδί-
δεται στη Δ.ΥΠ.Α. και διατίθεται για την εκπλήρωση των 
σκοπών της και, ιδίως: 

α) για τη διευθέτηση των ανειλημμένων υποχρεώσεων 
του καταργούμενου Ε.Λ.Ε.Κ.Π., 

β) για τους σκοπούς της υποπερ. (εε) της περ. (β) της 
παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013,

γ) για την εξυπηρέτηση λοιπών σκοπών και την άσκη-
ση συναφών αρμοδιοτήτων της Δ.ΥΠ.Α., 

δ) για την κάλυψη δαπανών αποζημίωσης που χορη-
γείται στο προσωπικό της Δ.ΥΠ.Α. για τη διενέργεια των 
ελέγχων προγραμμάτων και παροχών της.

5. Συστήνεται ειδικός λογαριασμός με την επωνυμία 
«Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματικής Κατάρτισης» 
(Ε.Λ.Ε.Κ.). Ο λογαριασμός αυτός συστήνεται σε νομικό 
πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύεται 
και λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε 
ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Ερ-
γασίας από τους κοινωνικούς εταίρους που συμβάλλο-
νται σε αυτήν. Κύριοι πόροι του λογαριασμού είναι οι 
προβλεπόμενοι στην περ. (δ) της παρ. 2 και την περ. (γ) 
της παρ. 3, οι οποίοι αποδίδονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. Με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., μετά 
από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου των Κοινωνικών 
Εταίρων, δύναται να αποφασίζεται ως πρόσθετος πόρος 
του Ε.Λ.Ε.Κ. μέρος του ποσού που καταβάλλεται σύμφω-
να με την παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235) 
για την κάλυψη της απώλειας εσόδων από τη μείωση των 
εσόδων που προκαλείται από την εφαρμογή της παρ. 
1 του άρθρου 31 του ν. 4756/2020, περί μείωσης των 
ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου. Η 
διαχείριση, λειτουργία και παρακολούθηση του λογαρια-
σμού γίνονται από το νομικό πρόσωπο της παρούσας 
που συνιστάται από τους κοινωνικούς εταίρους με τους 
εξής περιορισμούς:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) 
των ετησίων πόρων του λογαριασμού διατίθενται για 
την ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων σχετικών με 
την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και για κάθε άλλη 
πρωτοβουλία ή ενέργεια που εξυπηρετεί την ενίσχυση 
της επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης 
και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού 
δυναμικού. 

β) Το υπόλοιπο ποσό διατίθεται για: 
βα) την εν γένει κάλυψη υποδομών, ινστιτούτων ερευ-

νητικών και εκπαιδευτικών κέντρων, τα οποία έχουν 
ιδρυθεί ή ιδρύονται με τη συμμετοχή της Γ.Σ.Ε.Ε., του 
Σ.Ε.Β., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε., του Σ.Ε.Τ.Ε. και του 
Σ.Β.Β.Ε.,

ββ) την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Εθνι-
κής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.),

βγ) την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του συσταθέ-
ντος νομικού προσώπου.

6. Εάν η ίδρυση του νομικού προσώπου της παρ. 5 δεν 
έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 1η.1.2023, ο ειδικός λογαρια-
σμός του πρώτου εδαφίου συστήνεται στη Δ.ΥΠ.Α. και η 
διαχείρισή του γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δ.ΥΠ.Α., μετά από γνώμη του Συμβουλίου των Κοινωνι-
κών Εταίρων, μέχρι να αποκτήσει νομική προσωπικότητα 
το νομικό πρόσωπο, οπότε και ο λογαριασμός μεταφέ-
ρεται σε αυτό και η απόδοση των πόρων της περ. (δ) της 
παρ. 2 και της περ. (γ) της παρ. 3 γίνεται απευθείας από 
τον e-Ε.Φ.Κ.Α. προς αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ -
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 16
Ορισμοί

Στον παρόντα ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:
α) Αναζητών εργασία θεωρείται όποιος είναι ικανός και 

διαθέσιμος για εργασία, αναζητεί ενεργά εργασία και:
αα) Εισέρχεται στην αγορά εργασίας ή 
αβ) πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 

του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), ήτοι μετά από τη λύση ή τη λήξη 
της εργασιακής σχέσης του αναζητεί εργασία, αποδέχε-
ται να απασχοληθεί σε εργασία που του προσφέρεται 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. στον ευρύτερο 
επαγγελματικό του κλάδο, ή δέχεται να παρακολουθή-
σει προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή μετεκ-
παίδευσης και γενικά επωφελείται από κάθε περίπτωση 
δυνατότητας για απασχόληση κατά την έννοια της παρ. 
1 του άρθρου 3 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), ή 

αγ) είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, 
ασφαλισμένος ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που 
δεν ασκεί ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα κατά την παρ. 
1 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) ή είναι ελεύ-
θερος επαγγελματίας υπαγόμενος στην υποχρεωτική 
ασφάλιση του τέως Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθε-
ρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), του τέως Ενιαίου Ταμείου 
Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
(Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.) και του τέως Ενιαίου Ταμείου Ασφάλι-
σης Αυτοαπασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), ο οποίος έχει προ-
χωρήσει σε διακοπή επαγγέλματος, κατά την παρ. 2 του 
άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ή

αδ) είναι ήδη εργαζόμενος και επιθυμεί να αναζητήσει 
διαφορετική θέση είτε στην επιχείρηση που εργάζεται 
είτε σε άλλη επιχείρηση. 

Δεν θεωρούνται αναζητούντες εργασία όποιοι υπά-
γονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1545/1985, ήτοι 
όποιοι απασχολούνται ή ασκούν οποιοδήποτε ελευθέ-
ριο ή άλλο επάγγελμα ή είναι επιχειρηματίες ή η κύρια 
απασχόλησή τους είναι οι γεωργικές, δασικές ή κτηνο-
τροφικές εργασίες, εκτός από τους υπαγομένους στην 
ασφάλιση του τέως Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - 
Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), οι 
σύζυγοι ή τα παιδιά που απασχολούνται σε επιχείρηση 
ή εκμετάλλευση του ή της συζύγου, του πατέρα ή της 
μητέρας, οι μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχο-
λών, οι πρακτικά ασκούμενοι χωρίς σχέση εξαρτημένης 
εργασίας, όποιοι συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή 
από οποιοδήποτε συνταξιοδοτικό οργανισμό κύριας ή 
επικουρικής ασφάλισης, με εξαίρεση όσους λαμβάνουν 
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σύνταξη λόγω θανάτου, όποιοι υπηρετούν στις ένοπλες 
δυνάμεις, και όποιοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευ-
θερίας ή υποβάλλονται σε μέτρα ασφαλείας ή σε ποινικό 
σωφρονισμό με αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, 
μέσα σε σωφρονιστικά ή αναμορφωτικά ή θεραπευ-
τικά καταστήματα, καθώς και οι απασχολούμενοι στα 
προγράμματα προεργασίας και απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας της παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 3693/2008 
(Α΄ 174) περί του προγράμματος «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ» και του 
άρθρου 83 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), περί προγραμμά-
των απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε συνεργασία με 
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και Κοινωνικές Συνεται-
ριστικές Επιχειρήσεις.

β) Κατάλληλη θέση εργασίας: θέση εργασίας που αντι-
στοιχεί στην επαγγελματική ειδικότητα, τις γνώσεις, δεξι-
ότητες, ικανότητες, καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα, τους επαγγελματικούς στόχους και τον τόπο 
μόνιμης κατοικίας του αναζητούντος εργασία. 

Για τον προσδιορισμό της λαμβάνονται υπόψη οι γνώ-
σεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες, καθώς και τα τυπικά 
και ουσιαστικά προσόντα που ο αναζητών εργασία ήδη 
κατέχει ή πρόκειται να αποκτήσει δια της συμμετοχής σε 
προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτι-
σης, καθώς και η πιο πρόσφατη και παλαιότερη απασχό-
λησή του και οι αντίστοιχες αποδοχές του. 

γ) Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης: ψηφιακό αρχείο 
που υλοποιείται κατά τη διάρκεια της εξατομικευμένης 
προσέγγισης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
63 του ν. 4837/2021 (Α΄ 178), και καταρτίζεται κατά 
τη διαδικασία του άρθρου 17 του παρόντος. Σε αυτό 
αποτυπώνονται οι επαγγελματικοί στόχοι του αναζη-
τούντος εργασία και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να 
προχωρήσει, προκειμένου να εξεύρει κατάλληλη θέση 
εργασίας ή, αν αυτό καταστεί ανέφικτο, άλλη διαθέσιμη 
θέση εργασίας που προσιδιάζει, όσο είναι δυνατόν, στις 
ατομικές του ιδιότητες.

δ) Ψηφιακό Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλη-
σης (Δ.ΥΠ.Α.): ψηφιακό μητρώο, στο οποίο καταχωρίζο-
νται οι αναζητούντες εργασία για όσο χρόνο διατηρούν 
την ιδιότητα αυτή, πλην των αναζητούντων εργασία 
που είναι ήδη εργαζόμενοι της υποπερ. αδ) της περ. α) 
της παρ. 1, καθώς και η πλήρωση των εισοδηματικών 
κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 19 ως προϋπόθεση 
για την καταβολή επιπλέον επιδομάτων, παροχών και 
διευκολύνσεων. Εκτός από το Ψηφιακό Μητρώο αυτής 
της περίπτωσης, η Δ.ΥΠ.Α. τηρεί και άλλα Μητρώα που 
σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών της, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 3.

ε) Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α.: ψηφιακή κάρτα ή έντυπο 
σε άμεση ηλεκτρονική διασύνδεση με το Ψηφιακό επί-
δομα Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., το οποίο διαθέτει ο αναζητών 
εργασία που είναι εγγεγραμμένος σε αυτό, προκειμένου 
να επιβεβαιώνει την εγγραφή και παραμονή του στο Ψη-
φιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., καθώς και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 19, αν αυτές συντρέχουν.

στ) Επιδόματα και χρηματικές ενισχύσεις προς ανέρ-
γους: το επίδομα ανεργίας των άρθρων 3 έως 10 του 
ν. 1545/1985 και 14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197), 
το επίδομα ανεργίας ειδικών κατηγοριών επιδοτούμε-

νων ανέργων της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 
(Α΄ 185), το ειδικό εποχιακό βοήθημα του άρθρου 22 του 
ν. 1836/1989 (Α΄ 79), το επίδομα μακροχρονίως ανέργου 
της περ. ΙΙΙ της υποπαρ. 1. της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώ-
του του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και η ενίσχυση της παρ. 2 
του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). 

Άρθρο 17
Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης

1. Το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης υλοποιείται στο 
πλαίσιο της διαδικασίας της εξατομικευμένης προσέγ-
γισης του άρθρου 63 του ν. 4837/2021 (Α΄ 178) και κα-
ταρτίζεται επί προτυποποιημένης μορφής. Στο Ψηφιακό 
Ατομικό Σχέδιο Δράσης αποτυπώνονται οι επαγγελματι-
κοί στόχοι του αναζητούντος εργασία σε συνάρτηση με 
τη μέχρι τότε απασχόλησή του και τις αποδοχές του, τις 
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που ήδη κατέχει και 
αυτές που πρέπει να αποκτήσει, καθώς και τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα του, τον τόπο διαμονής και δρα-
στηριοποίησής του, την αναπηρία ή τη χρόνια πάθησή 
του και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η πρόσβασή του στην αγορά εργασίας. 
Περιλαμβάνει τις επιμέρους διαδοχικές ενέργειες, ιδίως 
τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τις ειδικές 
ενέργειες αναζήτησης εργασίας, οι οποίες συνοδεύονται 
από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, και αποσκοπούν 
στην εύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας ή, εάν αυτό 
είναι ανέφικτο, θέσης εργασίας που προσιδιάζει, όσο 
είναι δυνατόν, στις ατομικές ιδιότητες του αναζητούντος 
εργασία. Καταρτίζεται από τον εργασιακό σύμβουλο της 
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. σε συνεργα-
σία με τον αναζητούντα εργασία και συναποφασίζεται 
από αυτούς. Με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης 
εξειδικεύεται, κατά τρόπο δεσμευτικό, η συνεργασία 
μεταξύ του αναζητούντος εργασία και της Δ.ΥΠ.Α. και ο 
τρόπος ένταξης του αναζητούντος εργασία στην αγορά 
εργασίας. Μετά από την κατάρτισή του, η Δ.ΥΠ.Α. ανα-
ζητεί και προτείνει προς τον αναζητούντα εργασία θέ-
σεις εργασίας, προγράμματα και δράσεις συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης και παρέχει εξειδικευμένες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επαγγελματι-
κού προσανατολισμού προς αυτόν, σύμφωνα με τις περ. 
(β) και (γ) της παρ. 1 του άρθρου 20 με βάση το Ψηφιακό 
Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

2. Τρεις (3) μήνες μετά από την έκδοση της απόφασης 
της παρ. 3 του άρθρου 79, με την οποία ορίζονται το 
πρότυπο, η διαδικασία για την κατάρτιση και την ανα-
θεώρηση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης, η 
συχνότητα της αναθεώρησης του Ψηφιακού Ατομικού 
Σχεδίου Δράσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το ατομι-
κό σχέδιο δράσης συντάσσεται και αναθεωρείται μόνο 
ψηφιακά.

3. Η πρόσκληση προς τον αναζητούντα εργασία για 
την κατάρτιση του ψηφιακού ατομικού σχεδίου δράσης 
αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ των υποχρεώσεων 
του άρθρου 21 που εξειδικεύονται με την απόφαση της 
παρ. 4 του άρθρου 79.

4. Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του 
άρθρου 79, η Δ.ΥΠ.Α. εκκινεί τη διαδικασία για την κα-
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
 Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ  

Αναπληρώτρια Υπουργός 
Υγείας
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ  

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ  

Τουρισμού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ  

Επικρατείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  
Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


