
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Ελληνι-
κού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, κα-
θορισμός κίνησης αυτού και δημιουργία λογα-
ριασμού στο σχέδιο λογαριασμών.

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 15323/624/06-09-2010 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’  1398), όπως 
ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ.2/34103/ΔΛΤΠ-Α’ (1)
Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Ελληνι-

κού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, κα-

θορισμός κίνησης αυτού και δημιουργία λογα-

ριασμού στο σχέδιο λογαριασμών. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 69Α, 69Β, 71 και 156 του 

ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημό-
σιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 και της περ. α’ της παρ. 7 του 
άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 287), όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 178 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημο-
σιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

3. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα-
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 151), όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 3965/2011 (Α’ 113).

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 112).

5. Το άρθρο 91Α του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

6. Το π.δ. 185/2009 περί «ανασύστασης του Υπουργεί-
ου Οικονομικών» (Α’ 213).

7. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

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

10. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

11. Την υπ’ αρ. 2/22377/0025/03-06-2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Παροχή της εγγύησης 
του Ελ. Δημοσίου στην Ε.Ε. ύψους 342.618.750,00 ευρώ 
στο πλαίσιο του κανονισμού 2020/672 του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου 
προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων 
ανεργίας σε κατάσταση ανάγκης (SURE) λόγω της επι-
δημικής έκρηξης της νόσου COVID-19» (Β’ 2167).

12. Την υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

13. Την παρ. 2 του άρθρου 10 του Κανονισμού του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 2020/672 
σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής 
στήριξης για το μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής 
έκρηξης της COVID-19.

14. Την ανάγκη θέσπισης ευρωπαϊκού μέσου προσω-
ρινής ενίσχυσης για τον μετριασμό των κινδύνων ανερ-
γίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της 
επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19.

15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος, Νο 23/201350 με τίτλο «Ε.Δ. - Χρημα-
τοδοτική συνδρομή από το πρόγραμμα SURE» και ΙΒΑΝ: 
GR6701000230000000000201350 υπό τον Ενιαίο Λογα-
ριασμό Θησαυροφυλακίου.

2. Ο ανωτέρω τραπεζικός λογαριασμός:
- Πιστώνεται: α) με την κατάθεση ποσών από την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή που αφορούν χρηματοδοτική συνδρομή 
με τη μορφή δανείου και β) με μεταφορά ποσών, από 
το λογαριασμό Νο 200, υπο-λογαριασμός Νο 200610 
με ΙΒΑΝ: GR65 0100 0230 0000 0000 0200 610 και τίτλο 
«Εισπράξεις από δανεισμό Ε.Δ.» που αφορούν ποσά της 
χρηματοδοτικής συνδρομής του προγράμματος SURE 
που δεν χρησιμοποιήθηκαν.

- Χρεώνεται: με τη μεταφορά ποσών στο λογαριασμό 
Νο 200, υπο-λογαριασμός Νο 200610 με ΙΒΑΝ: GR65 
0100 0230 0000 0000 0200 610, με εντολές της Διεύ-
θυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού 
(ΔΛΤΠ), ύστερα από αίτημα της Διεύθυνσης Προϋπολο-
γισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ). Το αίτημα σχετίζε-
ται με μέτρα που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων 
της έκτακτης περίστασης που προκλήθηκε από την επι-
δημική έκρηξη του COVID-19.

3. Τα ποσά που κατατίθενται από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή αποτελούν πιστωτικά έσοδα και εμφανίζονται, από 
τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
υπό τον οικείο Αριθμό Λογαριασμού Εσόδου (ΑΛΕ).

4. Η μεταφορά των ποσών από το λογαριασμό Νο 
23/201350 με τίτλο «Ε.Δ. - Χρηματοδοτική συνδρομή 
από το πρόγραμμα SURE» στον λογαριασμό Νο 200, 
υπο-λογαριασμό Νο 200610 με ΙΒΑΝ: GR65 0100 0230 
0000 0000 0200 610 και τανάπαλιν αποτελεί κίνηση 
κεφαλαίων από τραπεζικό λογαριασμό διαθεσίμων σε 
τραπεζικό λογαριασμό διαθεσίμων και με την έκδοση 
των σχετικών εντολών ενημερώνονται οι οικείοι λογα-
ριασμοί της λογιστικής.

5. Για τη λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση των 
κινήσεων του τραπεζικού λογαριασμού Νο 23/201350 
με τίτλο «Ε.Δ. - Χρηματοδοτική συνδρομή από το πρό-
γραμμα SURE» δημιουργείται στο Σχέδιο Λογαριασμών 
του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης ο 
πεμπτοβάθμιος λογαριασμός 4.2.2.01.12 με τίτλο «ΤτΕ - 
Χρηματοδοτική συνδρομή από το πρόγραμμα SURE», 
υπό τον τεταρτοβάθμιο λογαριασμό λογιστικής 4.2.2.01 
με τίτλο «Μεταβιβάσιμες καταθέσεις εσωτερικού».

6. Η Τράπεζα της Ελλάδας, θα αποστέλλει αντίγραφα 
κινήσεων (extrait) των λογαριασμών στις αρμόδιες Υπη-
ρεσίες για τη σχετική ενημέρωσή τους και ειδικότερα:

- Νο 23/201350 με τίτλο «Ε.Δ.  - Χρηματοδοτική 
συνδρομή από το πρόγραμμα SURE» στη Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης-Τμήμα Α’, στον 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρ-
νησης - Τμήμα Β’.

- Νο 200610 με τίτλο «Εισπράξεις από δανεισμό Ε.Δ.» 
στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 
-Τμήμα Α’ και στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρ-
νησης-Τμήμα Β’, για τη διενέργεια των σχετικών εγγρα-
φών στη δημόσια ληψοδοσία.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   

Ι

 Αρ.Πρωτ.: οικ. 35128/896 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 15323/624/06-09-2010 

κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1398), όπως 

ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 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),

2. το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ 
και άλλες διατάξεις» (Α’  258),

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

4. τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις»,

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

6. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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. τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 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 
(L 352),

8. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’  145),

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

10. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’  181),

11. 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),
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12. το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’  121),

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

14. την υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299),

15. την υπ’ αρ. 15323/624/6-9-2010 κοινή υπουργική 
απόφαση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και 
γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 
10.000 δικαιούχων “επιταγής επανένταξης στην αγορά 
εργασίας” και καθορισμός του τύπου, της μορφής και 
του περιεχομένου της επιταγής επανένταξης στην αγορά 
εργασίας» (Β’ 1398), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
1573/86/27-1-2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 263), 
την υπ’ αρ. οικ. 4122/92/31-1-2017 κοινή υπουργική από-
φαση (Β’ 391) και την υπ’ αρ. οικ. 59968/1384/15-11-2018 
υπουργική απόφαση (Β’ 5402),

16. το υπ’ αρ. 29399/22-05-2020 έγγραφο του ΟΑΕΔ 
με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 2738/54/19-05-2020 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού,

17. την υπ’  αρ. 26412/707/6-7-2020 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί 
τροποποίησης της έγκρισης ανάληψης πολυετούς υπο-
χρέωσης (ΑΔΑ: 6ΩΟΤ46ΜΤΛΚ-7Ρ5),

18. την υπ’ αρ. 38558/1-7-2020 βεβαίωση δέσμευσης 
πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΟΑΕΔ,

19. την υπ’ αρ. 26977/1464/15-7-2020 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

20. την ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας υλοποίησης 
του προγράμματος, την ταχύτερη ένταξη των ανέργων 
στην αγορά εργασίας, την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλησης,

21. το γεγονός ότι για την υλοποίηση του προγράμ-
ματος προκαλείται, σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
(ΚΑΕ 2493), επιπλέον δαπάνη ύψους περίπου 39.293.000 
ευρώ από αυτή που είχε προβλεφθεί στην υπ’ αρ. οικ. 
4122/92/31-1- 2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 391), 
ήτοι 32.000.000 ευρώ. Η συνολική δαπάνη για το πρό-
γραμμα ανέρχεται έως το ποσό των εβδομήντα ενός εκα-
τομμυρίων διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ 
(71.293.000 €) και κατανέμεται σε ετήσια βάση, συνολικά 
και για τις δύο φάσεις του προγράμματος, ως εξής:

για το 2017: περίπου 3.727.000 ευρώ,
για το 2018: περίπου 2.630.000 ευρώ,
για το 2019: περίπου 936.000 ευρώ
για το 2020: έως 1.640.000 ευρώ,
για το 2021: έως 17.300.000 ευρώ,
για το 2022: έως 23.400.000 ευρώ και
για το 2023: έως 21.660.000 ευρώ, αποφασίζουμε;
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 15323/624/06-09-2010 

κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει εφεξής ως: 
«Πρόγραμμα μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε 

επιχορήγηση εργασίας μέσω της επιταγής επανένταξης 
στην αγορά εργασίας».

Α. Το άρθρο 1 του Κεφαλαίου Β’ αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος - Στόχος του 
προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ), 
Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης 
(Κοι.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 
που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη 
τη χώρα και προσλαμβάνουν δικαιούχους «επιταγής 
επανένταξης στην αγορά εργασίας», προκειμένου να 
επανενταχθούν ταχύτερα στην αγορά εργασίας με πλή-
ρες ωράριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά 
δύο (2) στάδια:

α) Το α’ στάδιο του προγράμματος περιλαμβάνει το 
χρονικό διάστημα που υπολείπεται της «επιταγής επα-
νένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου, από 
την ημερομηνία πρόσληψής του μέχρι τη λήξη ισχύος 
της επιταγής του.

Το διάστημα που υπολείπεται στον δικαιούχο «επιτα-
γής επανένταξης στην αγορά εργασίας» κατά την ημε-
ρομηνία υπόδειξής του, θα είναι τουλάχιστον το 50% της 
αρχικής εγκριθείσας επιδότησης ή της επιδότησης λόγω 
συνέχισης. Η εγκριθείσα επιδότηση (αρχική ή συνέχιση) 
θα είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας.

Το διάστημα που θα υπολείπεται στους δικαιούχους 
επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων κατά την ημερομη-
νία πρόσληψής τους, θα είναι τουλάχιστον μία (1) ημέρα 
επιδότηση, όπως αυτή ορίζεται στην «επιταγή επανέντα-
ξης στην αγορά εργασίας», του Κεφαλαίου Α’.

β) Το β’ στάδιο αφορά στο υπολειπόμενο χρονικό διά-
στημα μέχρι τη συμπλήρωση των 12 μηνών.».

Β. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Β’ αντι-
καθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης -χρηματοδότηση -επιλέξιμες 
περιοχές

1. Για το α’ στάδιο του προγράμματος δεν προκαλείται 
δαπάνη σχετικά με το μηνιαίο ποσό της επιταγής επανέ-
νταξης, καθώς ο ΚΑΕ 2493 του Ο.Α.Ε.Δ. τροφοδοτείται 
από τον ΚΑΕ 0651 του Ο.Α.Ε.Δ., στον οποίο έχει προβλε-
φθεί σχετική πίστωση.

2. Η συνολική δαπάνη για το πρόγραμμα ανέρχεται έως 
το ποσό των εβδομήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων 
ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (71.293.000 €) και κατα-
νέμεται σε ετήσια βάση, συνολικά και για τις δύο φάσεις 
του προγράμματος, ως εξής:

για το 2017: περίπου 3.727.000 ευρώ,
για το 2018: περίπου 2.630.000 ευρώ,
για το 2019: περίπου 936.000 ευρώ
για το 2020: έως 1.640.000 ευρώ,
για το 2021: έως 17.300.000 ευρώ,
για το 2022: έως 23.400.000 ευρώ και για το 2023: έως 

21.660.000 ευρώ.
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Ειδικότερα για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 προκα-
λείται δαπάνη ύψους περίπου 64.000.000 ευρώ, που αφο-
ρά το α’ και β’ στάδιο του προγράμματος. Συγκεκριμένα:

α) για το α’ στάδιο του προγράμματος, η δαπάνη που 
θα προκληθεί και αφορά το επιπλέον ποσό, ανέρχεται 
σε περίπου 14.000.000 ευρώ, ποσό το οποίο θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493), στον οποίο 
έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση.

Η δαπάνη ύψους 14.000.000 ευρώ κατανέμεται σε 
ετήσια βάση ως εξής:

για το 2020: έως 500.000 ευρώ,
για το 2021: έως 4.300.000 ευρώ
για το 2022: έως 5.400.000 ευρώ και
για το 2023: έως 3.800.000 ευρώ.
β) για το β’ στάδιο του προγράμματος, θα προκληθεί 

δαπάνη ύψους περίπου 50.000.000 ευρώ και θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493), στον οποίο 
έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση.

Η δαπάνη ύψους 50.000.000 ευρώ κατανέμεται σε 
ετήσια βάση ως εξής:

για το 2020: έως 1.140.000 ευρώ,
για το 2021: έως 13.000.000 ευρώ
για το 2022: έως 18.000.000 ευρώ και
για το 2023: έως 17.860.000 ευρώ.».
Γ. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 4.1 του άρ-

θρου 4 του Κεφαλαίου Β’ αντικαθίστανται ως εξής:
«Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

Κοιν.Σ.Επ., Κοι.Σ.Π.Ε. και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα 
σε όλη τη χώρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρη-
σης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση 
του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν 
την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης 
(ημερολογιακά)».

Δ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5.1 του άρθρου 5 του 
Κεφαλαίου Β’ καταργείται.

Ε. Η παρ. 5.2 του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ αντικα-
θίσταται ως εξής:

«5.2. Ποσό επιχορήγησης
1. Α’ στάδιο
Ως μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, ορίζεται:
α) το μηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην «επιταγή 

επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου 
ανέργου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά και

β) το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του 
μηνιαίου ποσού της περ. α) από το 80% του μηνιαίου 
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Β’ στάδιο
Ως ποσό επιχορήγησης για το β’ στάδιο του προγράμ-

ματος ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% του 
μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

2. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των ωφε-
λουμένων του προγράμματος περιλαμβάνονται οι ακα-
θάριστες μηνιαίες αποδοχές, οι εργοδοτικές εισφορές και 
τα ποσά των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επι-
δόματος αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται. 
Το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης και για τα δύο στάδια του 
προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει τα 830 ευρώ.

Επιλέξιμη επίσης είναι η δαπάνη των Δώρων Χριστου-
γέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας, για τους μήνες 
που αυτά καταβάλλονται με ανώτατο ποσό επιχορήγη-
σης τα 830 ευρώ και τα 415 ευρώ, αντίστοιχα.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών 
το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης μειώνεται κατά 
1/25.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμένων 
θα ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των 830 ευρώ.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ενταγμένους δικαι-
ούχους, από τη δημοσίευση της παρούσας και μετά, με 
τους περιορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κεφα-
λαίου Β’, εφόσον καταβάλουν ή θα καταβάλουν ακαθά-
ριστες αποδοχές στους επιχορηγούμενους τουλάχιστον 
830 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραμμα θα συ-
νεχίζεται με βάση την αρχική τους ένταξη.».

ΣΤ. Το άρθρο 6 του Κεφαλαίου Β’ αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 6
Ανάρτηση κενών θέσεων - Έλεγχος 
προϋποθέσεων- Αναζήτηση/Υπόδειξη/
Πρόσληψη ανέργων - Υποβολή αιτήσεων - 
έγκριση

6.1. Ανάρτηση Κενών θέσεων
Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών του ΚΠΑ2 ανα-

λαμβάνει να ενημερώσει τους εργοδότες αρμοδιότη-
τας του ΚΠΑ2 για τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
προγράμματος.

Οι εργοδότες-πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρο-
νικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ:

α) αναρτούν την κενή θέση που επιθυμούν να καλύ-
ψουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Portal ΟΑΕΔ, και

β) δηλώνουν ότι επιθυμούν να ενταχθούν σε πρό-
γραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, επιλέγοντας ταυ-
τόχρονα το “Πρόγραμμα μετατροπής της επιδότησης 
ανεργίας σε επιχορήγηση εργασίας μέσω της επιταγής 
επανένταξης στην αγορά εργασίας” στο οποίο επιθυμούν 
να ενταχθούν.

Επιπρόσθετα επισυνάπτουν α) υπεύθυνη δήλωση των 
δικαιούχων της ενίσχυσης του ν. 1599/1986 σχετικά με 
τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de 
minimis) του Παραρτήματος Ι της παρούσας και για την 
εκκρεμότητα ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων η οποία 
επισυνάπτεται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτη-
σης στο ΠΣΚΕ ή προσκομίζεται στην Υπηρεσία κατά την 
υποβολή της εντολής κενής θέσης ή προσκομίζεται κατά 
την υποβολή της αίτησης υπαγωγής την αξιολόγηση, 
και β) την Α.Π.Δ. του τριμήνου που προηγείται της εντο-
λής κενής θέσης - Δήλωση προτίμησης, προκειμένου 
να ελεγχθεί η μείωση του προσωπικού της επιχείρησης 
καθώς και αντίγραφο εκτύπωσης των ενεργών ΚΑΔ μέσω 
του taxisnet από την Α.Α.Δ.Ε. (προσωποποιημένη πλη-
ροφόρηση), προκειμένου να ελεγχθεί η εξαιρούμενη 
δραστηριότητα.

Τα ανωτέρω θα εξειδικευτούν στη Δημόσια Πρόσκληση.
Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών σε επικοινωνία 

με την επιχείρηση ολοκληρώνει τη διαδικασία ανάρτη-
σης της κενής θέσης και ενημερώνει για την αναρτημένη 
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κενή θέση τόσο τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων όσο 
και τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης.

Η ανάρτηση της κενής θέσης - δήλωση προτίμησης 
“Προγράμματος μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε 
επιχορήγηση εργασίας μέσω της επιταγής επανένταξης 
στην αγορά εργασίας” στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
του ΟΑΕΔ συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για 
τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της επιχείρη-
σης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, 
του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ - e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ, 
καθώς και από το αρχείο του ΚΠΑ2.

6.2 Έλεγχος προϋποθέσεων
6.2.1. Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών, μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης της κενής θέ-
σης, ελέγχει και από το αρχείο του ΚΠΑ2 εάν η ενδιαφε-
ρόμενη επιχείρηση ανήκει στις εξαιρέσεις της παρ. 4.1 
του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας και ενη-
μερώνει το Γραφείο Απασχόλησης.

6.2.2. Το Γραφείο Απασχόλησης αυθημερόν προβαίνει 
σε διοικητικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει εάν 
η επιχείρηση πληροί την προϋπόθεση περί μη μείωσης 
του προσωπικού της στο τρίμηνο πριν την ημερομηνία 
ανάρτησης της κενής θέσης, αντλώντας στοιχεία από τα 
Πληροφοριακά Συστήματα του ΟΑΕΔ και του ΕΡΓΑΝΗ 
(ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ - e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων. Επιπλέον, προβαίνει και 
στον έλεγχο της σώρευσης και τήρησης κανόνων περί 
κρατικών ενισχύσεων μέσω του αρχείου του αρμόδιου 
ΚΠΑ2 αλλά και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (sorefsis) και οτιδήποτε 
άλλο κρίνεται απαραίτητο.

Κατόπιν ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, για 
το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου τον εργασια-
κό σύμβουλο εργοδοτών προκειμένου να ενημερώσει 
σχετικά την επιχείρηση για τη δυνατότητα πρόσληψης 
ανέργου στο πλαίσιο του προγράμματος. Παράλληλα, 
ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών ενημερώνει και 
τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων για να ξεκινήσει την 
αναζήτηση στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν πληροί τις προ-
ϋποθέσεις ώστε να προσλάβει ανέργους μέσω του πα-
ρόντος προγράμματος, ενημερώνεται εγγράφως από το 
Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 και δύναται να υποβάλ-
λει να υποβάλει ένσταση κατά του απαντητικού εγγρά-
φου του ΚΠΑ2 σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κεφαλαίου 
Β’ της παρούσας.

6.2.3. Ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων αναζητά 
εγγεγραμμένους ανέργους του ΚΠΑ2 σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας 
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.2. του Κεφαλαίου Β’ 
της παρούσας, ελέγχει και ενημερώνει σχετικά τον ερ-
γασιακό σύμβουλο εργοδοτών.

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι 
αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα 
μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 όπου ανήκει η 
έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμ-
φωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί 
κατά την ανάρτηση της κενής θέσης από τις επιχειρήσεις, 

σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν κατα-
γραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία 
της εξατομικευμένης προσέγγισης.

6.3. Αναζήτηση και υπόδειξη ανέργων
Ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων αναζητά εγγεγραμ-

μένους ανέργους του ΚΠΑ2 σύμφωνα με τις προδιαγρα-
φές της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας, όπως έχει 
επικαιροποιηθεί και αναλυθεί με τη συμβολή του εργα-
σιακού συμβούλου εργοδοτών. Σε περίπτωση εύρεσης 
από τον εργασιακό σύμβουλο των ανέργων περισσότε-
ρων του ενός προς υπόδειξη ανέργων με τα αιτούμενα 
χαρακτηριστικά, τότε προηγούνται οι άνεργοι με την 
ένδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου του Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ).

Ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ2, όπου ανήκει ο 
δικαιούχος, αναζητά έως πέντε (5) ανέργους σύμφωνα 
με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά για τη θέση ενημερώνο-
ντας σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους 
υπόλοιπους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι εφόσον ο δικαιούχος αιτηθεί για 
περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας ειδικότητας, ο 
εργασιακός σύμβουλος θα αναζητήσει για την κάθε 
επιπλέον θέση το 60% του αριθμού των ανέργων της 
αρχικής θέσης.

Κατόπιν ο εργασιακός σύμβουλος ενημερώνει όλους 
τους ανέργους, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ηλεκτρο-
νική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση καθώς και τη-
λεφωνική επικοινωνία.

Επισημαίνεται ότι, η έκδοση των συστατικών σημειω-
μάτων δύναται να υλοποιηθεί και ταυτοχρόνως, δηλαδή 
χωρίς να παρέλθει χρόνος μεταξύ αυτών. Σε περίπτωση 
που η έκδοση των συστατικών δεν υλοποιηθεί ταυτοχρό-
νως, υπάρχει δυνατότητα έκδοσης συστατικού με βάση 
τη σειρά προσέλευσης των υποψηφίων προς υπόδειξη 
στην Υπηρεσία.

Τα ανωτέρω θα εξειδικευτούν στη Δημόσια Πρόσκληση.
6.4. Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα
Μετά την πρόσληψη του ανέργου από την επιχείρη-

ση μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 
ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ- e-ΕΦΚΑ), η επιχείρηση υποβάλει εντός (30) 
ημερών, ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής - υπεύθυνη δή-
λωση στο πρόγραμμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας (portal) του ΟΑΕΔ. Στην ηλεκτρονική αίτηση, 
η επιχείρηση αναφέρει υποχρεωτικά, τον διευθύνοντα 
σύμβουλο ή τον διαχειριστή της επιχείρησης.

Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
ν. 1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμ-
βάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει 
την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της 
ηλεκτρονικής της αίτησης.

Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά 
πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα 
οριστούν στην οικεία πρόσκληση.

Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την 
επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον απο-
κλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμμετοχής 
συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και 
επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά 
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Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑ-
ΕΔ - e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ και από το αρχείο του ΚΠΑ2.

6.5. Έγκριση
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγω-

γής, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2, προβαίνει αμέσως στην 
έκδοση απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, εφόσον 
η επιχείρηση εξακολουθεί και πληροί τις προϋποθέσεις 
του προγράμματος.

Η εγκριτική απόφαση προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό 
των ατόμων, για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η 
επιχείρηση και κοινοποιείται στην επιχείρηση.

Η επιχορήγηση ξεκινά από την ημερομηνία πρόσλη-
ψης του ανέργου.».

Ζ. To άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β’ τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 7
Επίλυση διαφορών - Διαδικασία ενστάσεων

1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δι-
καιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, 
επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικο-
φανών Προσφυγών υπ΄αρ. 635/8-3-2016 απόφαση Δ.Σ. 
ΟΑΕΔ Β’ 1708, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

2. Oι ενστάσεις υποβάλλονται, εντός της αποκλειστι-
κής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοι-
νοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί 
από το κάθε φορά αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα: α. οι ενστάσεις για την απόρριψη της 
αίτησης χρηματοδότησης απευθύνονται στο αρμόδιο 
ΚΠΑ2 που εξέδωσε τη σχετική απόφαση.

β. οι ενστάσεις για λόγους που αφορούν απόρριψη 
καταβολής επιχορήγησης, απένταξη της πράξης, προ-
τεινόμενη δημοσιονομική διόρθωση κ.λπ. απευθύνονται 
στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών 
Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

3. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν και με 
ηλεκτρονικό τρόπο, όπως ορίζεται στη Δημόσια Πρό-
σκληση.

4. Οι υποβαλλόμενες ενστάσεις με τα τυχόν προσκο-
μιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από τον Προ-
ϊστάμενο και τον κάθε φορά υπάλληλο του Γραφείου 
Απασχόλησης ή του Γραφείου Ενεργητικών Πολιτικών 
Απασχόλησης του ΚΠΑ2. Μετά τον σχετικό έλεγχο γίνεται 
εισήγηση η οποία αποστέλλεται στο αρμόδιο Τμήμα της 
αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού 
το οποίο θέτει το αίτημα της επιχείρησης υπόψη της Επι-
τροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.

5. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων, οι οποίες είναι 
επαρκώς τεκμηριωμένες και αναφέρουν αναλυτικά τις 
διατάξεις και τους όρους του προγράμματος που πα-

ραβιάστηκαν εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης 
Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε τρεις (3) μήνες από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης 
και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες.

6. Όπου δεν υφίσταται Γραφείο Απασχόλησης τη διαδι-
κασία διεκπεραιώνει το Γραφείο Ενεργητικών Πολιτικών 
Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 στο οποίο έχει υπο-
βληθεί η αίτηση υπαγωγής, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στο άρθρο 6 του Κεφαλαίου Β’.».

Η. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του Κεφαλαίου Β’ αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε διμήνου απα-
σχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση με τα σχε-
τικά δικαιολογητικά, για καταβολή της επιχορήγησης 
στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών 
Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 όπου ανήκει η έδρα ή 
το υποκατάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος 
υπάλληλος.

Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά δύνανται να 
υποβάλλονται με ηλεκτρονικό μέσα».

Θ. Η υποπερ. αζ. της περ. α. της παρ. 3 του άρθρου 8 
του Κεφαλαίου Β καταργείται.

Ι. Μετά την τρίτη παράγραφο της παρ. 9.1 του άρθρου 
9 του Κεφαλαίου Β’ προστίθεται τέταρτη παράγραφος 
ως εξής:

«Σε περίπτωση μείωσης του επιχορηγούμενου προ-
σωπικού κατά το α’ στάδιο του προγράμματος, λόγω 
οικειοθελούς αποχώρησης, η επιχορήγηση διακόπτε-
ται μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για 
τον εργοδότη. Η επιχορήγηση καταβάλλεται έως την 
τελευταία ημέρα απασχόλησης του επιχορηγούμενου 
προσωπικού».

ΙΑ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’  αρ. 
15323/624/06-09-2010 (Β’ 1398) κοινής υπουργικής από-
φασης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 1573/886/
27-1-2011 (Β’ 263) και 4122/92/31-1-2017 (Β’ 391) κοινές 
υπουργικές αποφάσεις και την υπ΄αρ. 59968/1384/15-
11-2018 (Β’ 5402) υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Oι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και 
Οικονομικών  Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   
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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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