
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 21457/418 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 14237/20-9-2017 από-

φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόγραμμα επιχορή-

γησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 

ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών» (Β’ 3379).

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), όπως ισχύει.

2. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 258), όπως ισχύει.

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

4. 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), όπως ισχύει, και ιδίως 
το άρθρο 47 αυτού, όπως ισχύει.

5. Τον ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινω-
νική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» (Α’ 216).

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

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

8. 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).

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

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

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» (A’ 119),

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 υπ’ αρ. πρωτ. C (2014)/10128 final/17.12.2014 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-
2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει.

15. Τους Κανονισμούς υπ’ αρ. 1303/2013 και 1304/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου.

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτρο-
πής της 18-12-2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρ-
θρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L 352/24-12-2013).

17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 
(Β’ 3521) υπουργική απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επι-
λεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014- 2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία 
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πρά-
ξεων», όπως ισχύει.

18. Την υπ’ αρ. 126829/EΥΘΥ 1217 (1)/08.12.2015 «Σύ-
στημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 
ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για 
την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 
του ν. 4314/2014», όπως ισχύει.

19. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχε-
τικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέ-
ρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01).
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20. Την υπ’ αρ. 361/2003 Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003), όπως ισχύει.

21. Την υπ’ αρ. 11319/9-9-2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ορισμός του 
«ΟΑΕΔ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευ-
ση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 
(Β’ 3048).

22. Την υπ’ αρ. 14237/20-09-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί Προκή-
ρυξης πράξης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 
ετών» (Β’ 3379).

23. Την υπ’ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία Παρα-
κολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ 2.

24. Την υπ’ αρ. 2149/25-7-2017 απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ, με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
το Οργανόγραμμα του ΟΑΕΔ ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.

25. Την απόφαση Νο 11/30-09-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΑΔΑ: ΩΔΚΥ4653Ο7-Μ9Ρ).

26. Το εγκεκριμένο έγγραφο Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 σύμφωνα 
με τη 12η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, της 26ης Οκτωβρίου 2016.

27. Την υπ’ αρ. 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη 
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ:604Ω4653Ο7-ΥΔ9).

28. Την υπ’ αρ. 8217/ΕΥΚΕ100/23-01-2018 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στη λειτουρ-
γία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014- 2020».

29. Την υπ’ αρ. 13/2017 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: ΩΙΡ84691Ω2-ΕΑΞ).
30. Την από 24-1-2020 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση».
31. Την υπ’ αρ. 9160/ΕΥΚΕ/100/27-01-2020 σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 

ΕΣΠΑ.
32. Την υπ’ αρ. 998/04-02-2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
33. Την υπ’ αρ. οικ. 10497/575/03-03-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
34. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί με 

την υπ’ αρ. 14237/20-9-2017 υπουργική απόφαση (3379 Β’), αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 14237/20-9-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

με θέμα «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων, νέων ηλικίας 18-24 ετών» 
(Β’ 3379), ως ακολούθως:

1. Α) Ο πίνακας «Β. Δείκτες Αποτελέσματος», του άρθρου 2 τροποποιείται ως προς τον δείκτη CR11, ως εξής:

Ε.Π: 3 Α.Π.3 ΤΑΜΕΙΟ: ΠΑΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8ιιΥ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗ-
ΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

(για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ)
ΣΥΝΟΛΟ Α Γ

CR11

Συμμετέχοντες 
που εργάζονται 
εντός έξι μηνών 
από τη λήξη της

συμμετοχής
τους

Αριθμός Δεν εφαρμόζεται 

380 152 228

Έρευνα πεδίου με
αντιπροσωπευτικό δείγμα των 

συμμετεχόντων

Β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής:
«Η δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων ηλικίας 18-24 ετών» 

εντάσσεται στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23705Τεύχος B’ 2333/15.06.2020

ΕΔΒΜ) και χρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για 
την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)».

2. Α) Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 6 τροπο-
ποιείται ως εξής:

«Επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια επι-
λεξιμότητας, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα, δεν 
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο 
πρόγραμμα».

Β) Η τρίτη παράγραφος της περίπτωσης 5 του άρθρου 
6 τροποποιείται ως εξής:

«Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορ-
θής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότε-
ρα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της 
ηλεκτρονικής αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία. Επίσης, 
η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επι-
χείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τη μη υπα-
γωγή της στην παρούσα δράση. Η αίτηση συμμετοχής 
συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση 
και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφορι-
ακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ 
- ΟΑΕΔ - ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, της Γ.Γ.Π.Σ. και του ΕΦΚΑ καθώς και του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών 
τρίτων χωρών και των Ομογενών)».

3. Α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7.1 του 
άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:

«Αρμόδιο όργανο για την έκδοση εγκριτικής ή απορ-
ριπτικής απόφασης της αίτησης των δικαιούχων επιχει-
ρήσεων είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας, 
μετά από εισήγηση του Γραφείου Απασχόλησης σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IΙI, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας».

Β) Οι περιπτώσεις α, β, γ, δ της παραγράφου 7.2 του 
άρθρου 7 τροποποιούνται ως εξής:

«α) η φορολογική ενημερότητα ή η βεβαίωση οφειλής 
που προσκομίζει ο δικαιούχος,

β) οι διαθέσιμες πληροφορίες του συστήματος TAXIS, 
οι οποίες αναζητούνται μέσω της Διεύθυνσης Μηχανο-
γράφησης,

γ) η Υπεύθυνη Δήλωση των δικαιούχων της ενίσχυσης 
του ν. 1599/1986 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας (de minimis) του Παραρτήματος IΙ 
της παρούσας,

δ) τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της Υπηρε-
σίας (ΚΠΑ2).

Τα ανωτέρω α) έως δ) ελέγχονται και κατά την πρώτη 
επιτόπια επαλήθευση».

Γ) Το πρώτο εδάφιο της προτελευταίας υποπαραγρά-
φου της παρ. 7.3 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:

«Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι 
και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή 
της ενίσχυσης του πρώτου διμήνου απασχόλησης, με 
ευθύνη του δικαιούχου».

Δ) Οι τρεις πρώτες υποπαράγραφοι της παρ. 7.4 του 
άρθρου 7 τροποποιούνται ως εξής:

«Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαι-
ούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, επι-
λύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης 

Ενδικοφανών Προσφυγών (απόφαση Δ.Σ.: 635/8-3-2016 
(Β’ 1708) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Οι ενστάσεις κατά απόρριψης της αίτησης χρημα-
τοδότησης, καταβολής ενίσχυσης, απένταξης κ.λπ., 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός της αποκλει-
στικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την 
κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδο-
θεί από το κάθε φορά αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας, 
πλην των περιπτώσεων των αντιρρήσεων κατά των προ-
τεινόμενων δημοσιονομικών διορθώσεων, όπου ισχύει 
η προθεσμία των 15 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 
6 - διαδικασία αντιρρήσεων της υπ’ αρ. 126829/ΕΥΘΥ 
1217/08.12.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 
ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 
22 του ν. 4314/2014» (Β’ 2784).

Οι ενστάσεις για την απόρριψη καταβολής επιχορή-
γησης, απένταξη της πράξης, πρόταση δημοσιονομικής 
διόρθωσης κ.λ.π. απευθύνονται στο Γραφείο Παρακο-
λούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της 
αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2)».

4. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 8 -
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

8.1 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Α) Υποβολή αίτησης για καταβολή ενίσχυσης
Εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχό-

λησης, η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση με τα σχετικά 
δικαιολογητικά μόνο με ηλεκτρονική μορφή μέσω του 
ΠΣΚΕ, για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Πα-
ρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης 
του αρμόδιου ΚΠΑ 2 όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατά-
στημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος υπάλληλος.

Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προ-
βλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, η ανωτέ-
ρω προθεσμία αναστέλλεται μέχρι την πλήρη αποκατά-
σταση της λειτουργίας τους.

Β) Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλει να υποβάλλει 

ηλεκτρονικά ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό με άλλο πρό-
σφορο μέσο (π.χ. κατάθεση στην Υπηρεσία ή email) είναι 
τα εξής:

i. Κατάσταση η οποία θα περιλαμβάνει τις τρέχουσες 
μισθολογικές καταστάσεις με την ανάλυση των εργοδο-
τικών εισφορών ως εξής:

• Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του 
προγράμματος,

• Α.Μ.Κ.Α επιχορηγουμένων,
• Α.Μ. ΕΦΚΑ επιχορηγουμένων,
• Την ημερομηνία πρόσληψής τους,
• Την ημερομηνία γέννησής τους,
• Τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
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• Το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιού-
ται ο εργαζόμενος, το οποίο δε θα είναι κατώτερο του 
προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίες (Σ.Σ.Ε.),

• Υπεύθυνη δήλωση με τις υπογραφές των επιχορηγου-
μένων ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό 
διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.

ii. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), του συνό-
λου του προσωπικού της επιχείρησης (έδρα και τυχόν 
υποκαταστήματα), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν 
και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που 
εμπεριέχονται είναι αληθή.

iii. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις 
που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών 
της προς το ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ, για να είναι δυνατή η 
καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθμιση να 
έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα (δηλαδή εντός δύο μηνών 
από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης) και στην 
απόφαση ρύθμισης να συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο 
χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί 
η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις της ρύθμισης κατα-
βάλλονται κανονικά. Σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν 
τηρείται, η αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης θα 
απορρίπτεται, με την έκδοση απόφασης παραγραφής 
από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ 2, με την οποία προβαίνει 
σε αναλογική μείωση του εγκριθέντος προϋπολογισμού 
κατά το ποσό που αναλογεί στο συγκεκριμένο δίμηνο.

Στην περίπτωση που η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παρα-
πάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται 
να τα διασταυρώσει και με την αρμόδια Υπηρεσία του 
ΕΦΚΑ ή του ΕΤΕΑΕΠ.

iv. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών ερ-
γασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα 
ΕΦΚΑ - Σ.ΕΠ.Ε. - ΟΑΕΔ (Έντυπο Ε4 - ετήσιος πίνακας κατά-
στασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της 
πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρό-
σληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού 
Νέας Πρόσληψης). Τα ανωτέρω έντυπα θα αναζητούνται 
αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ 2), 
στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΕΦΚΑ) 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

v. Αποδεικτικά καταβολής μισθοδοσίας (extrait τρα-
πεζών).

vi. αποδεικτικό υποβολής ΦΜΥ, όπου απαιτείται, και 
αντίστοιχα παραστατικά εξόφλησής του.

Οι τελικές πληρωμές των δικαιούχων καταβάλλονται 
με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολο-
γικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 32 του ν. 4314/2014.

Επισημαίνεται ότι ο Προϊστάμενος ή και ο υπάλληλος 
του Γραφείου Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης 
που ελέγχει την αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιο-
λογητικά, μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συ-
μπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων από τους 
δικαιούχους με σκοπό την καταβολή της επιχορήγησης.

8.2 - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ 
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Α) Παρακολούθηση πράξεων
Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η 

επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων, σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα και τους όρους υλοποίησης όπως 
έχουν οριστεί στην εγκριτική απόφαση.

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια υλοποί-
ησης του προγράμματος υποχρεούται στην υποβολή 
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενι-
σχύσεων (ΠΣΚΕ), όλων των στοιχείων που αφορούν το 
πρόγραμμα όπως είναι το αίτημα καταβολής της ενίσχυ-
σης, τυχόν τροποποιήσεις, εκτός από τα απογραφικά 
δελτία εισόδου και εξόδου, τα οποία έχει την υποχρέωση 
να καταχωρεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων 
γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Κάθε αίτημα καταβολής 
ενίσχυσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης - 
πιστοποίησης. Το αίτημα για καταβολή της ενίσχυσης 
υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του 
ΠΣΚΕ και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά όπως ανα-
φέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 8.1.1 του άρθρου 
8 της παρούσας. Οι επαληθεύσεις είναι επιτόπιες και δι-
οικητικές.

Β) Διενέργεια Επιτόπιας επαλήθευσης φυσικού και οι-
κονομικού αντικειμένου

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από 
υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο υποκατάστημα 
της επιχείρησης όπου θα απασχοληθεί ο επιχορηγού-
μενος υπάλληλος σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησης 
του προγράμματος.

Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον 
νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Δημόσια 
Πρόσκληση, η απόφαση ένταξης και τυχόν τροποποι-
ήσεις αυτής, το υποβληθέν αίτημα για καταβολή της 
ενίσχυσης.

Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται και κα-
ταχωρείται στο ΠΣΚΕ η Έκθεση Επαλήθευσης της Πράξης 
και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος ο οποίος έχει τη 
δυνατότητα να υποβάλλει αντιρρήσεις επί των αποτε-
λεσμάτων της έκθεσης εντός 30 ημερών.

Ειδικότερα:
1. Μετά την πρώτη υποβολή αιτήματος καταβολής της 

ενίσχυσης, πραγματοποιείται η πρώτη επιτόπια επαλή-
θευση κατά την οποία ελέγχονται και τα αναφερόμενα 
στην εγκριτική απόφαση.

Επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη επιτόπια επαλή-
θευση ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
της επιχείρησης σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας (de- minimis) (η οποία αποτελεί το 
παράρτημα ΙΙ της υπουργικής απόφασης) υπογεγραμ-
μένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Επίσης, θα ζητείται η 
προσκόμιση της φορολογικής ενημερότητας, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.2 του άρθρου 7.

2. Οι επόμενες επαληθεύσεις φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου (επιτόπιοι έλεγχοι) στις δικαιούχους επι-
χειρήσεις διενεργούνται εντός δύο (2) μηνών μετά την 
υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για καταβολή της 
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ενίσχυσης συνοδευόμενη με τα σχετικά δικαιολογητικά 
σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να διαπιστωθεί 
αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμματος, 
(λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του επιχορη-
γούμενου και μη προσωπικού κ.λπ.).

Ειδικότερα θα ελέγχονται τα εξής:
i. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες 

μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, 
συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δη-
λώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.

ii. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις 
που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών 
της προς τον ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ, για να είναι δυνατή η 
καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθμιση να 
προσκομισθεί στους ελεγκτές που διενεργούν τον επι-
τόπιο έλεγχο και στην απόφαση ρύθμισης να συμπερι-
λαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο 
ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις 
της ρύθμισης καταβάλλονται κανονικά. Εάν οι ελεγκτές 
κρίνουν ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω 
έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσουν και με την 
αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ ή του ΕΤΕΑΕΠ.

iii. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών ερ-
γασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε4 - ετήσιος πίνακας κατάστασης προ-
σωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης 
του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 
Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσλη-
ψης). Τα ανωτέρω έντυπα θα αναζητούνται αυτόματα 
από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ 2), στο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ) 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

iv. Αντίγραφο της Έντυπης Κατάστασης (Έντυπο Β) που 
υπέβαλε στο ΚΠΑ 2 για την πιστοποίηση του οικονομικού 
αντικειμένου.

v. Αποδεικτικά καταβολής μισθοδοσίας (extrait τρα-
πεζών).

vi. αποδεικτικό υποβολής ΦΜΥ, όπου απαιτείται, και 
αντίστοιχα παραστατικά εξόφλησής του.

Σε περίπτωση που κατά την επαλήθευση διαπιστώ-
νεται παρατυπία αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση 
επαλήθευσης που συμπληρώνεται από τους ελεγκτές 
με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων 
που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει 
τις αντιρρήσεις του, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από 
την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης Επαλήθευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 6 -διαδικασία αντιρρήσεων της 
υπ’ αρ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων 
και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προ-
ϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγ-
χρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
σύμφωνα με το άρθ. 22 του ν. 4314/2014». Σε περίπτωση 
που η επιχείρηση δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρ-
ρήσεις της, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας 
ΚΠΑ2 εκδίδει απορριπτική απόφαση η οποία κοινοποι-
είται στην επιχείρηση.

Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, 
προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των 
αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, δύναται να διενεργείται 
άμεσα συμπληρωματική επιτόπια επαλήθευση από το 
ίδιο όργανο που διενήργησε την αρχική επαλήθευση. 
Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέλευση 
άπρακτης της προθεσμίας υποβολής τους, η Έκθεση 
οριστικοποιείται.

3. Η τελευταία επιτόπια επαλήθευση θα πραγματο-
ποιείται τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του 
προγράμματος προκειμένου να προσκομίζεται και να 
εξετάζεται και η συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου 
Εξόδου.

4. Εφόσον διαπιστωθεί κατά τις επιτόπιες επαληθεύ-
σεις παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του προ-
γράμματος κατά τη διάρκεια υλοποίησής του θα εκδίδε-
ται σχετική απόφαση (ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση, 
παραγραφή κ.λπ.).

5. Επιτόπιες επαληθεύσεις μπορούν να διενεργούνται 
καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος κατά την κρίση 
της Υπηρεσίας.

6. Μετά τη διενέργεια των επιτόπιων επαληθεύσεων 
τα στοιχεία αυτών καταχωρούνται από τους αρμόδιους 
ελεγκτές που διενήργησαν τον έλεγχο στο ΠΣΚΕ. Κατόπιν 
ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας πιστοποιεί τον 
καταχωρημένο έλεγχο.

Η ανάθεση των επιτόπιων επαληθεύσεων σε ελεγκτές, 
γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα Διοικητι-
κών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσε-
ων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 1952/39/15.7.2016 απόφα-
ση του Δ.Σ, όπως ισχύει.

Γ. Διοικητική επαλήθευση
Μετά τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης, δι-

ενεργείται και διοικητική επαλήθευση από το Γραφείο 
Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών, η οποία κα-
ταχωρείται στο ΠΣΚΕ. Το πόρισμα του ελέγχου πιστο-
ποιείται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ2. Στη 
συνέχεια ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας προ-
βαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης.

Η έκθεση διοικητικής επαλήθευσης/πιστοποίησης 
καταχωρείται στο ΠΣΚΕ.

Σε περίπτωση αρνητικού πορίσματος της διοικητικής 
επαλήθευσης/πιστοποίησης είναι δυνατή η υποβολή εν-
στάσεων/αντιρρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 7.4 του άρθρου 7 της παρούσας.

Οι αναφερόμενοι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο 
πριν όσο και μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης 
για την καταβολή της ενίσχυσης εφόσον κρίνεται απα-
ραίτητο και οπωσδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα 
αναφοράς (8μηνο διάστημα προγράμματος).

Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί κατάσταση του επιχο-
ρηγούμενου και μη προσωπικού, η οποία αναζητείται 
από τους ελεγκτές.

Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται από 
υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 2/82850/0022/2013 
(487 ΥΟΔΔ).

Οι διοικητικές ή επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο ΣΔΕ, στην 
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με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων 
και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προ-
ϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγ-
χρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
σύμφωνα με το άρθ. 22 του ν. 4314/2014» και σύμφωνα 
προς τα άρθρα 21 του ν. 4314/2013 και 125 παρ. 4, 5, 6 
και 71 του Κανονισμού 1303/2013.

Επισημαίνεται ότι το άρθρο 29 Διοικητική συνδρομή 
Ο.Α.Ε.Δ. - Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 4144/2013 
ορίζει ότι:

«α. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές 
υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπη-
ρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να 
παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την 
παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και 
πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρ-
μοδιοτήτων του.

β. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διε-
νεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία 
δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη 
παρακώληση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής 
τους από το πρόγραμμα ή διακοπής της παροχής προς 
αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν 
ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που δι-
ενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ διατηρεί το δι-
καίωμα να πραγματοποιεί επαληθεύσεις στον ΟΑΕΔ ως 
προς την τήρηση των καθηκόντων του ως ΕΦΔ. Έλεγχοι 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς κανονι-
σμούς διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την 
Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) καθώς και τα αρμόδια όργανα της 
Ε.Ε.

8.3 - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2, ύστε-

ρα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των 
δικαιολογητικών για τη καταβολή της επιχορήγησης 
μετά τον σχετικό διοικητικό έλεγχο, αφού διαπιστώσει 
ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του πορίσματος της 
έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης και του διοικητικού 
ελέγχου, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής 
απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραγραφή της αξί-
ωσης για συγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης λόγω υπο-
βολής των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των 
δύο μηνών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, 
τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) 
με απόφασή του θα προβαίνει στη μη καταβολή του συ-
γκεκριμένου ποσού μειώνοντας αναλογικά τον εγκρι-
θέντα προϋπολογισμό κατά το ποσό που αναλογεί στο 

συγκεκριμένο δίμηνο.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας 

κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από αίτηση της 
επιχείρησης στο αρμόδιο ΚΠΑ2 και έκδοση σχετικής 
απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας 
(ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

Επισημαίνεται ότι η καταβολή του πρώτου και του τε-
λευταίου διμήνου συνδέεται με την συμπλήρωση των 
απογραφικών δελτίων εισόδου-εξόδου των επιχορηγου-
μένων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 7.3. της 
παρούσης υπουργικής απόφασης.

Σε κάθε περίπτωση η καταβολή της ενίσχυσης θα έπε-
ται της απόφασης ένταξης βάσει του ισχύοντος κανονι-
στικού πλαισίου».

5. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 9 τροποποιείται 
ως εξής:

«Στις περιπτώσεις που υπάρχει τροποποίηση του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου εκδίδεται τρο-
ποποιημένη εγκριτική απόφαση ή και τροποποιητική 
απόφαση ένταξης».

6. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 10
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

Μετά τη λήξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμέ-
νου, η οποία έχει καθοριστεί στην εγκριτική απόφαση, ο 
δικαιούχος υποβάλλει αίτημα ολοκλήρωσης ηλεκτρονι-
κά μέσω του ΠΣΚΕ.

Κατόπιν, συντάσσεται η τελική διοικητική επαλήθευση 
η οποία περιλαμβάνει συνολικό έλεγχο της Πράξης και 
έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλή-
ρωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας κοινοποιεί μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου τη βεβαίωση ολοκλήρωσης 
πράξης στον δικαιούχο».

7. Το πρώτο εδάφιο της τελευταίας υποπαραγράφου 
της παρ. 11.2. του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων δημο-
σιονομικής διόρθωσης είναι ο Προϊστάμενος του αρμό-
διου ΚΠΑ2 που ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημά 
της».

8. Η έκτη παράγραφος του άρθρου 13 απαλείφεται.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 14237/20-9-2017 υπουρ-

γική 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, 4 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός
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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