
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 15357 
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88974/10-11-2021 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων «Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 

2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περι-

οχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και 

Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώ-

σεις της απολιγνιτοποίησης» (Β’ 5346).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 3693/2008 «Εναρμό-

νιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/
ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των 
ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των 
Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’  174).

2. Το άρθρο 20 του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών 
σχέσεων-Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας» (Α’  205).

3. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κι-
νήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών δια-
τάξεων» (Α’  70).

4. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’  131).

5. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
 (Α’  297) και άλλες διατάξεις» (Α’  265) και ιδίως το άρθρο 
28 αυτού.

6. Τον ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικο-
νομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» 
(Α’  205).

7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’  143).

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

9. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

10. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

11. Το άρθρο 60 του ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντι-
μετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης 
ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, 
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για 
την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προ-
σωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 178).

12. Τον 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).

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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).

14. Τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1304/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου.

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου 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 Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων/ΓΚΠΔ).
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16. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’  98) 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’  133).

17. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

18. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’  168).

19. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’  119).

20. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

22. Τo π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων (Α’  15).

23. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’  17).

24. Την υπ’  αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’  1867). 

25. Την υπό στοιχεία 53684/EΥΘΥ460/18-5-2015 από-
φαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας 
και Τουρισμού «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Δια-
χείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 3 
του ν. 4314/2014» (Β’  948).

26. Την υπό στοιχεία C(2014)/10128 final/17.12.2014 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 
(Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001).

27. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης με τίτλο: “Αντικατάσταση της υπ’  αρ. 110427/
EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης 
με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β’ 1822) υπουργικής από-
φασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμό-
τητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β’ 5968), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 32492/24.03.2020 
(Β΄ 1110) υπουργική απόφαση.

28. Την υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217(1)/08.12.2015 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και οικονομικών «Σύστημα δημοσιονο-
μικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρε-
ωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από 
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλο-
ποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του 
ν. 4314/2014» (Β’ 2784), όπως ισχύει.

29. Το εγκεκριμένο έγγραφο Εξειδίκευσης του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020.

30. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής έγκρισης 
των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑ-
ΔΕΔΒΜ 2014-2020.

31. Το υπ’ αρ. 25030/26-02-2021 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων.

32. Την υπό στοιχεία 88974/10-11-2021 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ειδικό 
Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, 
ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής 
Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από 
τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης» (Β’ 5346) όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 109721/21-11-2022 
(Β’  5944) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

33. Την υπό στοιχεία 2/85154/ΔΠΓΚ/4-3-2022 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ανα-
προσαρμογή ορίων της παρ.  1 του άρθρου 67 του 
ν. 4270/2014 - Καθορισμός δαπανών για τις οποίες 
δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του 
ν. 4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων.» (Β’ 1137).

34. Την υπ’ αρ. 59568/9-6-2022 απόφαση ένταξης για 
το «Πρόγραμμα προεργασίας για άνεργους νέους, ηλικί-
ας 18 έως 29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής 
Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από 
τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ 
5136160 (ΑΔΑ: 6Φ4Η46ΜΤΛΡ-ΙΧΠ).

35. Την υπ’ αρ. 3205/13-1-2023 «1η Τροποποίηση της 
Πράξης «Πρόγραμμα προεργασίας για ανέργους νέους, 
ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής 
Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις 
επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης»» με κωδικό ΟΠΣ 
5136160 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Αν-
θρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 
2014-2020» (ΑΔΑ: 6ΔΥ746ΜΤΛΡ-ΣΘΖ), που αφορά στην 
αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων από 2.000 σε 
3.000 άτομα με αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού 
από 14.000.000 ευρώ σε 22.400.000 ευρώ.

36. Την υπ’ αρ. 12342/9-2-2023 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκρισης 
ένταξης του έργου 2022ΣΕ33410008 στη ΣΑΕ334/1 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(ΑΔΑ:6Ζ234ΜΤΛΡ-ΕΑΑ).

37. Την υπ’ αρ. 16/2021 Δημόσια Πρόσκληση της δρά-
σης: «Πρόγραμμα προεργασίας για ανέργους νέους, 
ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής 
Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις 
επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης».

38. Την υπ’ αρ. 325/31-1-2023 απόφαση του Δ.Σ. της 
Δ.ΥΠ.Α..

39. Την υπ’ αρ. 15177/10-2-2023 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

40. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη οκτώ εκατομμυρίων 
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τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (8.400.000,00€) πέραν των 
δεκατεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (14.000.000,00€) 
που είχε προβλεφθεί με τις υπό στοιχεία 88974/10-11-
2021 και 109721/21-11-2022 κοινές υπουργικές απο-
φάσεις. Το σύνολο της προκαλούμενης δαπάνης ήτοι 
είκοσι δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ 
(22.400.000€) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), 
μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων 
του Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της Πρόσβα-
σης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών» του Ε.Π. 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ-
παίδευση και Διά Βίου Μάθηση», έχει ενταχθεί στο Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Ε334/1), βαρύνει 
τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ 2493), είναι εντός 
των ορίων του προϋπολογισμού που τίθενται στο ισχύον 
Μ.Π.Δ.Σ. και ανακατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

- για το έτος 2022: 3.382.964,29 ευρώ
- για το έτος 2023: 19.017.035,71 ευρώ.
Αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 88974/10-11-

2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων «Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 
2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των 
Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου 
που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποί-
ησης» (Β’ 5346), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία 109721/21-11-2022 (Β’ 5944) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, ως εξής:

Α. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Σκοπός του προγράμματος

1. Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία 
τριών χιλιάδων (3.000) εγγεγραμμένων στα Μητρώα 
ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α. οι οποίοι κατοικούν σε 
περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μα-
κεδονίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου (στους 
Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, 
Οιχαλίας και Καλαμάτας), 18-29 ετών που βρίσκονται 
εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης, κατάρτισης και είναι 
απόφοιτοι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, σε 
εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού το-
μέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, στο 
πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης σύμφωνα με 
το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), σε 
κρίσιμους τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη, σε 
συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας βάσει των 
στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

2. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε α) ιδιωτικές επιχειρή-
σεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομί-
ας (Κ.ΑΛ.Ο) και σε β) επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς 
του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 
του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, και επιχειρήσεις 
της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθ-
μού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα 
σε περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και 
Πελοποννήσου (στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, 
Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας).

3. Η δράση αφορά στην προκήρυξη 3.000 θέσεων 
προεργασίας. Η έναρξη της υποβολής των αιτήσεων 
ορίζεται με Δημόσια Πρόσκληση μέχρι και την κάλυψη 
των κατανεμηθεισών θέσεων ή εξάντλησης του προϋ-
πολογισμού της δράσης.

Η έναρξη και λήξη υποβολής των αιτήσεων δημοσιεύο-
νται με δελτία τύπου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).».

Β. Στο άρθρο 2, η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε εί-

κοσι δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ 
(22.400.000€), βαρύνει το ΠΔΕ, ΣΑΕ 334/1 του Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο του 
ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και κατανέμεται σε ετήσια 
βάση ως εξής: για το έτος 2022: 3.382.964,29 ευρώ, για 
το έτος 2023: 19.017.035,71 ευρώ.».

Γ. Στο άρθρο 3, στην παρ. Β, στην υποπαράγραφο 1, 
το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

«Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 
3.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως είκοσι 
εννέα (29) ετών, απόφοιτοι οποιασδήποτε εκπαιδευτι-
κής βαθμίδας, οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ούτε απασχολούνται καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξή τους από τα αρμό-
δια ΚΠΑ2 και καθ’ όλη τη διάρκεια της προεργασίας. Οι 
άνεργοι πρέπει να είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών κατά 
την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας με τον 
πάροχο/επιχείρηση.».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 
88974/10-11-2021 κοινή υπουργική απόφαση.

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, 13 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Εργασίας
και Επενδύσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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