
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 126821/28-12-2022 
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων «Προκήρυξη της δράσης: 
“Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων 
επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που 
ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές 
ομάδες όπως οι Ρομά”, στο πλαίσιο του Περιφε-
ρειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) 
Αττικής, της Προγραμματικής Περιόδου 2014-
2020» (Β’ 6876).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 4847/
Ν1/17-1-2023 απόφαση της Υφυπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 219).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Aριθμ. 17335 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 126821/28-12-2022 

απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων «Προκήρυξη της δράσης: “Πρόγραμ-

μα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβου-

λιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελ-

ματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε 

περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως 

οι Ρομά”, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχει-

ρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Αττικής, της 

Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» (Β’ 6876). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

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. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45).

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

4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 258).

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

6. 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 47 αυτού.

7. Τον ν. 4430/2016 «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικο-
νομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 205).

8. Τον ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δη-
μοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της 
προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 
αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 137) και συγκεκριμένα 
τα άρθρα 39 και 40.

9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’133).

10. 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).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρί-
ου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του 
Συμβουλίου.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) (O.J ΕΕ 
L 352/1 της 24.12.2013) της Επιτροπής της 18ης Δεκεμ-
βρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων).

15. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

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

18. 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).

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

20. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

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

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

23. Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του «Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (ΟΑΕΔ)» (Α’ 25).

24. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετι-
κά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρε-
ται στο άρθρο 107 παρ. 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01).

25. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της 

Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται 
να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές 
ενισχύσεις.

26. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ1217(1)/8-12-2015 
κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμ-
μάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014» 
(Β’ 2784).

27. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/EΥΘΥ/1020/ 
20.10.2016 (Β’  3521) υπουργικής απόφασης «Τρο-
ποποίηση και αντικατάσταση της υπ’  αρ. 81986/
ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης 
“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότη-
τας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», (Β’ 5968).

28. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-6-2020 από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Οικονομικών με θέμα: «Λειτουργία του Πληροφοριακού 
Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος 
Σημασίας» (Β’ 2417 και Β’ 3968).

29. Την υπό στοιχεία 3592/27-11-2020 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός του «Οργανισμού Απα-
σχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» ως Ενδιάμεσου 
Φορέα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 -2020. Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχεί-
ρισης για Πράξεις Προώθησης στην απασχόληση περι-
θωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά, του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020» 
(Β’  5337), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’  αρ. 583/
3-03-2022 (Β’ 1482) όμοια απόφαση.

30. Την υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του ΔΣ του 
ΟΑΕΔ περί «Νέου Κανονισμού Εκδίκασης Ενδικοφανών 
Προσφυγών του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708).

31. Την υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαση του ΔΣ του 
ΟΑΕΔ περί «Ορισμού μελών στις Επιτροπές Εκδίκα-
σης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ» 
(Β’ 883).

32. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου 
Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και ειδικό-
τερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων 
κρατικών ενισχύσεων.

33. Την υπό στοιχεία 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 
εγκύκλιο «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη 
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμμα-
τική περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ: 604Ω4653Ο7-ΥΔ9).

34. Την υπό στοιχεία 8217/ΕΥΚΕ 100/23-01-2018 εγκύ-
κλιο «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήμα-
τος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των 
διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στη λειτουργία 
αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενι-
σχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
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35. Την Έκθεση τεκμηρίωσης κατ’ αποκοπή ποσού, για 
τη δράση «Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών 
Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγ-
γελματιών (ΝΕΕ)», η οποία κοινοποιήθηκε στον ΟΑΕΔ 
(νυν Δ.ΥΠ.Α.) με το υπ’ αρ. 5231/18-01-2021 έγγραφο της 
Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

36. Την υπό στοιχεία 70737/1192 ΕΥΚΕ/13-7-2022 
σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενι-
σχύσεων (ΕΥΚΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

37. Την υπ’ αρ. 1877/18-7-2022 απόφαση του Προέ-
δρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙ-
ΚΗ» 2014-2020 περί έγκρισης από την Επιτροπή Παρακο-
λούθησης των αποτελεσμάτων της Γραπτής Διαδικασίας 
υπ’ αρ. 55 (ΑΔΑ: 9ΔΙΟ7ΛΤ-Ζ53).

38. Την υπό στοιχεία απόφαση του Υπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη της δράσης: 
“Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβου-
λιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικί-
ας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες 
κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά”, στο πλαίσιο του Περιφε-
ρειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Αττικής, 
της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.» (Β’ 6876).

39. Την υπ’ αρ. 423/7-02-2023 απόφαση του Δ.Σ. της 
Δ.ΥΠ.Α.

40. Την υπ’ αρ. 16432/14-02-2023 εισήγηση της Προ-
ϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων.

41. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη, πέραν αυτής που είχε 
προβλεφθεί με την υπό στοιχεία 126821/28-12-2022 
(Β’ 6876) υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 126821/28-12-2022 
υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της δράσης: «Πρό-
γραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 

απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 
20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες 
κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά», στο πλαίσιο του Πε-
ριφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) 
Αττικής, της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» 
(Β’ 6876), ως εξής:

Α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 τροπο-
ποιείται ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων, η οποία ορίζεται η 20η/3/2023 
και το εδάφιο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονι-
κής αίτησης για τις θέσεις του 1ου κύκλου ορίζεται η 
09/01/2023 και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία λήξης 
υποβολής ορίζεται η 20/3/2023 και ώρα 15:00.».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 126821/
28-12-2022 (Β’ 6876) υπουργική απόφαση. Η ισχύς της 
απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

Ι  

  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)
  Στην υπό στοιχεία 4847/Ν1/17-1-2023 απόφαση της 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσι-
εύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 219) στη 
σελίδα 2605, στη Β’ στήλη, στον δέκατο (10) στίχο εκ των 
κάτω, διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: «στην Κοινότητα Διστόμου» 
στο ορθό: «επί της Εθνικής Οδού 29 ‘Δίστομο Όσιος 

Λουκάς” στην Κοινότητα Στειρίου». 

 (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)   
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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,

*02008211702230004*
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