
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημοτι-
κών Σχολείων Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 
σχολικό έτος 2021-2022.

2 Διαδικασία και όροι μεταφοράς των πιστώσεων 
που εγγράφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων για την καταβολή πληρω-
μών παρόχων και την κάλυψη του κόστους του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, απαιτού-
μενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποί-
ησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες για 
την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απα-
σχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέ-
ρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών 
(ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων 
και άλλων φορέων».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5147 (1)
   Αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημο-

τικών Σχολείων Περιφέρειας Πελοποννήσου για 

το σχολικό έτος 2021-2022. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 11 του 

ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών 
ΤΕΙ και άλλες διατάξεις» (Α’ 147).

2. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

3. Τις διατάξεις του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των 
ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 78).

4. Τις διατάξεις του ν. 2986/2002 «Οργάνωση των Περι-
φερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 4).

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4521/
2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 38).

6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4589/
2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 13).

7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 204 του ν. 4610/
2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, 
Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων» (Α’ 109).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

10. Την υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/
08-10-2002 απόφαση του Υπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Καθορι-
σμός των ειδικότερων καθηκόντων των προϊσταμένων 
των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδι-
ευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων 
των διδασκόντων» (Β’ 1340).

11. Την υπό στοιχεία Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 
υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου 
Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» (Β’ 1324).

12. Την υπό στοιχεία 130272/Δ1/05-08-2016 υπουρ-
γική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου 
Ολοήμερου Νηπιαγωγείου» (Β’ 2670).

13. Την υπό στοιχεία 83939/Δ1/19-05-2017 υπουργική 
απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Ολιγοθεσίων 
Δημοτικών Σχολείων» (Β’ 1800).

14. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 
(ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) υπουργική απόφαση «Τοποθέ-
τηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

15. Το υπό στοιχεία Φ.6/22511/Δ1/25/02/2021 έγγρα-
φο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Εγγραφές μαθητών/τριων στα Δημοτικά 
Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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16. Το υπό στοιχεία Φ.6/22510/Δ1/25-02-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία 
για το σχολικό έτος 2021-2022».

17. Το υπό στοιχεία Φ.7/51340/Δ1/10-05-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευ-
τικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022. Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου 
Προγράμματος - Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2021-2022».

18. Το υπό στοιχεία Φ.7/51308/Δ1/10-05-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαι-
δευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-2022 - Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου 
Προγράμματος».

19. Το υπ’ αρ. 3054/27-07-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας.
20. Το υπό στοιχεία Φ.2.1/3562/14-07-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Αρκαδίας.
21. Το υπό στοιχεία Φ.2/3183/15-07-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας.
22. Το υπ’ αρ. 4018/29-07-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας.
23. Το υπ’ αρ. 3509/29-07-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας.
24. Το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων.
25. Τις τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, αποφασίζουμε:
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας για το σχολικό έτος 2021-2022 των παρακάτω Νηπιαγωγείων και Δημοτικών 

Σχολείων ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ως ακολούθως:
Α. Νηπιαγωγεία:

Α/Α Δ/ΝΣΗ 
Α/ΘΜΙΑΣΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

Υ.ΠΑΙ.Θ. ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΛΙΤΣΑΣ 9020189 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 9233043 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 9030324 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

4 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ 9030251 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

5 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ 9521230 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

6 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΡΣΙΝΩΝ 9280250 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

7 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ 9280238 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

8 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 9280213 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

9 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΝΑΣ 9280183 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

10 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΙΚΑΣ 9300236 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

11 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΙΝΑΣ 9520603 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

12 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΝ 9300276 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

13 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ 9300264 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

14 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ 9300058 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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15 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΜΑ 9300221 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

16 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ 9360448 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

17 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 9521391 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

18 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 9360395 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Β. Δημοτικά Σχολεία:

Α/Α Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Υ.ΠΑΙ.Θ. ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 9030235 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

2 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΣΤΡΟΥΣ 9521703 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 9030240 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

4 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 9521629 ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ

5 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ 9280121 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

6 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΙΚΑΣ 
ΒΟΙΩΝ 9300172 ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

7 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 9521714 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ

8 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΓΥΘΕΙΟΥ 9521280 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ

9 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 9360266 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 23 Αυγούστου 2021

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 1.3906 (2)
    Διαδικασία και όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμείο Παρακαταθη-

κών και Δανείων για την καταβολή πληρωμών παρόχων και την κάλυψη του κόστους του Ταμείου Παρα-

καταθηκών και Δανείων, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και 

λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων 

Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περι-

φερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 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).
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2. Τον ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020» (Α’ 265) και ιδίως την 
παρ. 12 του άρθρου 58 και την παρ. 4 του άρθρου 28.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 56, 77, 78, 79 και 
80 του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης 
και Εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

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

5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης (Α’ 192).

6. Την υπό στοιχεία 58994/ΕΥΘΥ/4-6-2019 (Β’ 2343) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Ανάπτυξης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλ-
ληλεγγύης - Οικονομικών - Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
περί της διάρθρωσης της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.

7. Το ν. 1608/1919 και το π.δ. 95/1996 «Οργανισμός του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Α’ 1).

8. Τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση 
πλαισίου λειτουργίας Τ.Π. και Δανείων».

9. Την υπ’ αρ. 2/23510/0094/30-03-2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Ταμείου Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
4 του ν. 3965/2011» (Β’ 1083).

10. Το ν. 2212/1952 (Α’ 266) και ειδικότερα το άρθρο 2 
αυτού, καθώς και τον ν. 2957/1954 (Α’ 486) και ειδικότερα 
το άρθρο 3 αυτού.

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).

Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

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

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάρ-
γηση του κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Συμβουλίου.

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και 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) 
υπ’ αρ. 1083/2006.

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) υπ’ αρ. 966/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευ-
ρατόμ) υπ’ αρ. 1605/2002 του Συμβουλίου.

17. Την C(2014)/10128 final/17.12.2014 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός 
CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει κάθε φορά.

18. Την υποπαρ. ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμο-
γής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 
(Α’ 107).

19. Την υπ’ αρ. 1476/06.03.2020 (ΑΔΑ: Ω21Ο46ΜΤΛΡ-
ΕΟΞ) Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ 47 και τίτλο «Προ-
ώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοι-
νωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της 
κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρε-
σίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

20. Την υπ’ αρ. 3042/22-06-2020 (ΑΔΑ:9Ω3Ω46ΜΤΛΡ-
ΥΕΥ) απόφαση ένταξης της πράξης «Προώθηση της 
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χα-
ρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 
Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Πε-
ριφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουρ-
γείων και άλλων φορέων».

21. Το γεγονός ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων αποτελεί αυτόνομο χρηματοπιστωτικό διαχειριστι-
κό οργανισμό (ΝΠΔΔ) υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Οικονομικών για την εξυπηρέτηση του δημόσιου και 
κοινωνικού συμφέροντος.

22. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποί-
ηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφα-
σης 46274/26.09.2014» (Β’ 2857).

23. Τα υπ’  αρ. 8292/23-1-2017 και 41458/6-4-2017 
έγγραφα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
σχετικά με τις νέες διαδικασίες χρηματοδοτήσεων και 
πληρωμής έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων (ΠΔΕ).

24. Την ανάγκη καθορισμού: α) της διαδικασίας και των 
όρων μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο 
ΠΔΕ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για 
την καταβολή πληρωμών παρόχων και την κάλυψη του 
κόστους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και 
β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών δημοσιονομικής 
τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπών λεπτομερειών 
για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχό-
λησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε Δήμους, 
Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερει-
ών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και 
άλλων φορέων».

25. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα-
πάνη που θα βαρύνει το ΠΔΕ και ειδικότερα την ΣΑΕ 
334/1 με προβλεπόμενο ποσό αυτό της απόφασης έντα-
ξης για την δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω 
προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμ-
βανομένης και της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες, 
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συνα-
φείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», 
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συνολικού προϋπολογισμού 199.254.700,00€, εκ των 
οποίων το ποσό των 26.910.000 € αφορά την κατάρτιση.

26. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

27. Το ν. 3861/2010 (Α’  112) σε συνδυασμό με τον 
ν. 4727/2020 και το ν. 3469/2006 (Α’ 131).

28. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 (Β’  1867) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακί-
ρη», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τα-

μείο), σύμφωνα με την υπ’  αρ. 1.908/23-02-2021 
(ΑΔΑ:6ΤΡΠ46ΜΤΛΚ-ΛΕΣ) «Προώθηση της απασχόλη-
σης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 
36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινω-
νικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, 
Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», της ΕΔ ΕΣΠΑ 
ΑπΚΟ, είναι ο αρμόδιος φορέας μέσω του δεσμευμένου 
τομέα του οποίου θα εκτελούνται όλες οι πληρωμές προς 
τους παρόχους που προβλέπονται στο πλαίσιο της ανω-
τέρω δράσης.

2. Για την υλοποίηση της δράσης θα ανοιχτεί στο Τα-
μείο ειδικός έντοκος λογαριασμός, με επιτόκιο που θα 
καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
(ΔΣ) του Ταμείου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Στον ανωτέρω λογαριασμό του έργου θα κατατίθε-
νται οι μεταφερόμενες πιστώσεις από τον τριτοβάθμιο 
λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που τηρείται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος σε επίπεδο Συλλογικής απόφα-
σης (ΣΑΕ 334/1). Οι ενδεχόμενες επιστροφές πληρωμών 
(αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά) βε-
βαιώνονται και εισπράττονται ως έσοδα του κρατικού 
προϋπολογισμού και εισάγονται στην κατηγορία των ει-
δικών εσόδων με ΚΑΕ 3941 «Έσοδα από καταλογισμούς 
σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου ή ποσά από καταλογισμούς» σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ 
1217/09-12-2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2784) 
«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 αρ. 22 
του ν. 4314/2014».

4. Οι τόκοι που πιθανόν να δημιουργηθούν από την 
παραμονή των πιστώσεων στον παραπάνω ειδικό λογα-
ριασμό του έργου, μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση 
της δράσης, με μέριμνα και υπόδειξη της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ 
για την παρακολούθηση της υλοποίησης της δράσης, 
κατατίθενται στον υφιστάμενο λογαριασμό αδιάθετων 
υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρεί-
ται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 2
1. Τα ποσά της δημόσιας χρηματοδότησης εγγράφο-

νται στο ΠΔΕ της (ΣΑΕ 334/1) και τα αντίστοιχα ποσά 
χρηματοδότησης προς τους παρόχους κατάρτισης, μετα-
βιβάζονται από τον λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε επίπεδο Συλ-
λογικής απόφασης (ΣΑΕ 334/1), στον ειδικό έντοκο λο-
γαριασμό που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας.

2. Η μεταφορά των ποσών αυτών θα γίνεται με «απευ-
θείας μεταφορά άνευ υπολόγου/διαχειριστή» από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, σε βάρος των πιστώσεων του 
τριτοβάθμιου λογαριασμού δημοσίων επενδύσεων του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που 
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε επίπεδο Συλλο-
γικής απόφασης (ΣΑΕ 334/1). Οι χρηματοδοτήσεις του 
λογαριασμού της ΣΑ πραγματοποιούνται με αποφάσεις 
(εντολές) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
προς την Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει των σχετικών αιτη-
μάτων ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, ανάλογα με την πορεία υλοποίη-
σης της δράσης και της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Η ενταλματοποίηση από την αρμόδια Υπηρεσία 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και 
η εμφάνιση των αντίστοιχων δαπανών στη δημόσια 
ληψοδοσία, αφορά στο συνολικό ποσό που μεταφέρε-
ται στο λογαριασμό του ΤΠ&Δ με την προσκόμιση των 
ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) απόφαση χρηματοδότησης της Συλλογικής από-
φασης (ΣΑ),

β) αντίγραφο του δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας 
της Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω απόφασης χρη-
ματοδότησης,

γ) αντίγραφο της «Εντολής μεταφοράς/πληρωμής» της 
αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, προς τον υπεύθυνο λογαριασμού που 
εκτελεί ηλεκτρονικά την μεταφορά/πληρωμή και

δ) την επιβεβαίωση με ηλεκτρονικό τρόπο από την 
ΤτΕ ότι μεταφέρθηκε η χρηματοδότηση στον ειδικό 
έντοκο λογαριασμό που προβλέπεται στο άρθρο 1 της 
παρούσας.

Άρθρο 3
1. Όλες οι πληρωμές προς τους παρόχους στο πλαίσιο 

της δράσης θα εκτελούνται από το Ταμείο. Τα χρήματα 
θα καταβάλλονται από το Ταμείο στους παρόχους κατό-
πιν εντολής της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, όπως αναλυτικά περι-
γράφεται παρακάτω, μέσω μεταφοράς του αντίστοιχου 
ποσού από το Ταμείο προς τους λογαριασμούς πιστωτι-
κών ιδρυμάτων που θα έχουν δηλώσει οι πάροχοι, στην 
ειδική ιστοσελίδα παρακολούθησης της δράσης.

2. Η επιταγή κατάρτισης μέσω της οποίας θα πληρωθεί 
ο πάροχος θα περιλαμβάνει το κόστος της κατάρτισης 
και της πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

3. Οι πληρωμές των παρόχων κατάρτισης δύνανται 
να πραγματοποιούνται για ένα ή περισσότερα τμήματα 
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κατάρτισης. Η πληρωμή περιλαμβάνει το κόστος της 
κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση, και πιστοποίησης 
γνώσεων και δεξιοτήτων). Οι πάροχοι υποβάλλουν στην 
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ τα κάτωθι δικαιολογητικά εντός προθε-
σμίας τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της 
υλοποίησης της κατάρτισης (περιλαμβανόμενης της 
πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων) του Τμήματος 
Κατάρτισης:

α. έκθεση υλοποίησης της κατάρτισης του τμήματος 
(μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής 
ιστοσελίδας της δράσης http://www.voucher.gov.gr),

β. ακριβές αντίγραφο (από τον πάροχο) των αποδεί-
ξεων παροχής υπηρεσιών, 

γ. αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και 
δ. αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
4. Αφού ελεγχθούν τα ανωτέρω, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ εκ-

δίδει «Πιστοποίηση - Εντολή πληρωμής παρόχου κατάρ-
τισης» η οποία παράγεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας. 
Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα αποστέλλει την εντολή σε έντυπη 
μορφή (και ηλεκτρονική μέσω της ειδικής ιστοσελίδας) 
στο Ταμείο που θα εκτελεί τις πληρωμές πιστώνοντας 
αμελλητί τα αντίστοιχα ποσά στον τραπεζικό λογαρια-
σμό που έχει δηλώσει ο πάροχος και τηρεί σε πιστωτι-
κό ίδρυμα για την συμμετοχή του στη δράση υπό την 
προϋπόθεση ύπαρξης αναγκαίων οικονομικών πόρων.

5. Η εντολή πληρωμής θα είναι σε επίπεδο τμήματος 
και θα περιλαμβάνει στοιχεία του παρόχου (επωνυμία 
παρόχου, IBAN) και το ποσό πληρωμής.

6. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ θα τηρεί την ως άνω Εντολή και σε 
έντυπη μορφή υπογεγραμμένη στο αρχείο της.

7. Προς περαιτέρω επίσπευση των διαδικασιών υφί-
σταται η δυνατότητα άντλησης της εντολής ηλεκτρονικά 
μέσω διεπαφής από το Ταμείο. Σε περίπτωση διαφωνί-
ας υπερισχύει η αποσταλείσα από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ 
έντυπη εντολή.

8. Σε περίπτωση οφειλής του παρόχου προς τον ΕΦΚΑ 
που θα προκύπτει από την προσκόμιση της ασφαλιστι-
κής ενημερότητας, το ποσό θα παρακρατείται και θα 
αποδίδεται στον λογαριασμό του ΕΦΚΑ υπ’ αρ. 54900305 
στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΙΒΑΝ GR 79 0110 0400 
0000 0405 4900 305).

9. Σε περίπτωση οφειλής του παρόχου προς την φο-
ρολογική διοίκηση, στο αποδεικτικό ενημερότητας/βε-
βαίωση οφειλής που εκδίδεται με όρο παρακράτησης 
αναγράφεται ο κατά περίπτωση κωδικός, με τον οποίο 
αποδίδεται το αναγραφόμενο ποσό της παρακράτησης 
στους φορείς είσπραξης για λογαριασμό της φορολο-
γικής διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό 
στοιχεία Δ51123655ΕΞ 2013 απόφαση Υπουργού Οικο-
νομικών και στις ΠΟΛ 1274/2013, ΠΟΛ 1275/2013 και 
ΠΟΛ 1141/2016 του Γενικού Γραμματέα, όπως ισχύουν.

Άρθρο 4
1. Η καταβολή των πληρωμών από το Ταμείο προς 

τους παρόχους, πιστοποιείται από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ 
με έλεγχο των παρακάτω δικαιολογητικών:

α. αναλυτική κατάσταση καταβληθεισών πληρωμών 
από το Ταμείο,

β. αντίγραφα τραπεζικών αποδεικτικών συναλλαγής 
των ανωτέρω καταβληθεισών χρηματοδοτήσεων και

γ. αντίγραφο κίνησης του ειδικού έντοκου τραπεζικού 
λογαριασμού του Ταμείου που προβλέπεται στο άρθρο 
1 της παρούσας.

2. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ είναι υπεύθυνη για την πληρό-
τητα, νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών. Για 
τον σκοπό αυτό, δύναται να πραγματοποιεί δειγματο-
ληπτικό έλεγχο των δικαιολογητικών με βάση τα οποία 
έγινε η πραγματοποίηση των πληρωμών. Όταν έχουν 
καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως ποσά, αυτά ανα-
ζητούνται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 
1217/21-12-2015 (Β’ 2784) απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών 
«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 αρ. 22 
του ν. 4314/2014».

Άρθρο 5
1. Ως κόστος νοούνται αποκλειστικά οι προμήθειες 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που διενεργούνται 
από το Ταμείο στο πλαίσιο της πράξης και αφορούν 
κόστος αυτού για την παροχή των υπηρεσιών του στο 
πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, τα οποία δεν συνδέ-
ονται με την συνήθη και τρέχουσα δραστηριότητά του.

2. Το εν λόγω κόστος δύναται να συμψηφίζεται με πι-
στωτικούς τόκους που προκύπτουν από την διαχείριση 
του λογαριασμού της πράξης.

Άρθρο 6
1. Η εποπτεία και ο έλεγχος για την πιστοποίηση της 

τήρησης των όρων της παρούσας, την διασταύρωση των 
δηλούμενων πληροφοριών και στοιχείων και την εν γένει 
υλοποίηση της δράσης διενεργείται από την ΕΔ ΕΣΠΑ 
ΑπΚΟ δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4314/
2014 (Α’ 265).

2. Έλεγχος ασκείται και από τα αρμόδια όργανα του 
Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 7
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη-

μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης Υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων

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,


