
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    1.5714 
Ορισμός του εποπτευόμενου από το Υπουρ-

γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 

“ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” ως συμπράττοντα φορέα για την 

υποστήριξη της υλοποίησης των πράξεων συμ-

βουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης ανέρ-

γων από την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-

θέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οι-

κονομίας».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265), ως τροποποιήθηκε και ιδί-

ως την παρ. 12 του άρθρου 58 του ν. 4314/2014, όπως 
διαμορφώθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4389/2016 (Α’  94).

2. 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 (Α΄ 98).

3. 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).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

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

6. Την υπό στοιχεία 35565/Δ1.12010 (Υ.Ο.Δ.Δ. 550) 
απόφαση διορισμού στη θέση μετακλητού Γενικού Γραμ-
ματέας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων.

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

8. Tην υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

«Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).

9. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), που αφορά στον Οργανισμό 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

10. Το π.δ. 134/2017 (Α΄ 168), που αφορά στον Οργα-
νισμό Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
όπως τροποποιήθηκε.

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών δια-
τάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής 
και το Ευρωπαϊκό θάλασσας και Αλιείας και την κατάρ-
γηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006.

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση 
του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1081/2006 του Συμβουλίου.

13. Τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».

14. Τον Κανονισμό 1046/2018 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρ-
μόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) υπ’αρ. 1296/2013 
(ΕΕ) υπ’αρ. 1301/2013, (ΕΕ) υπ’αρ. 1303/2013, (ΕΕ) υπ’αρ. 
1304/2013, (ΕΕ) υπ’αρ. 1309/2013, (ΕΕ) υπ’αρ. 1316/2013, 
(ΕΕ) υπ’αρ. 223/2014, (ΕΕ) υπ’αρ. 283/2014 και της
υπό στοιχεία 541/2014/ΕΕ απόφασης και για την κατάρ-
γηση του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) υπ’αρ. 966/2012.

15. Τα άρθρα 22επ. του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαί-
σιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
“ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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16. Του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (Α΄ 143) 
όπως τροποποιήθηκε.

17. Του ν. 4763/2020 (Α΄ 254 - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
24-12-2020): Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτω-
ση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας 
πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης 
των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και 
άλλες διατάξεις.

18. Την υπ’ αρ. 79732/27-07-2020 εγκύκλιο «Πλαί-
σιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συ-
νεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» (ΑΔΑ: 
6ΨΠΨ46ΜΤΛΡΘΞΔ).

19. Την υπ’ αρ. 102768/01-10-2020 εγκύκλιο «Διευκρι-
νιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου 
υπ’ αρ. 79732/27-07-2020 “Πλαίσιο ποιοτικών προδια-
γραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρη-
ματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΣΕΚ)”» (ΑΔΑ: 60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ).

20. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 
υπουργική απόφαση (Β΄ 5968) «Τροποποίηση και αντικα-
τάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015» 
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - 
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρη-
ματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστά-
σεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης» (Β΄ 1822).

21. Την υπ’ αρ. 58994/18-06-2019 (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.

22. Το γεγονός ότι η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» 
υλοποιεί κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 
2014-2020 συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κα-
τάρτισης ανέργων.

23. Τις παρακάτω ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ:
i. 2124/16-04-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελ-
ματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας 
για άτομα άνω των 30 ετών στον αγροδιατροφικό κλά-
δο» (ΑΝΑΔ45, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:4095, ΑΔΑ 6ΜΙ246ΜΤΛΡ- 
ΩΞΔ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ii. 2125/16-04-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελ-
ματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασί-
ας για νέους έως 29 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο» 
(ΑΝΑΔ46, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:4098, ΑΔΑ 6Ρ6546ΜΤΛΡ- ΒΔΖ), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

iii. 2123/16-04-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» με τίτλο «Απόκτηση Δεξιοτήτων Ανέργων Γυ-
ναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητα 
τους σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας» (ΑΝΑΔ48, 
Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4233, ΑΔΑ 6ΝΧ746ΜΤΛΡ-ΙΕΠ), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει,

iv. 3952/04-09-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» με τίτλο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότη-
τες της Τουριστικής Βιομηχανίας» (ΑΝΑΔ53, Α/Α ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ:4505, ΑΔΑ 6ΦΘΚ46ΜΤΛΡ-ΒΥΓ), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει,

v. 97456/07-09-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» με τίτλο «Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης, 
Συμβουλευτικής, Πιστοποίησης ανέργων, στους τομείς 
δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας» (ΑΝΑΔ64, Α/Α 
ΟΠΣ ΕΣΠΑ:5079, ΑΔΑ 69ΛΝ46ΜΤΛΡ-Τ94),

vi. 97453/07-09-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ-
ΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση 
επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά 
εργασίας στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον 
Πολιτισμό» για άνεργους νέους 18 έως 29 ετών (ΑΝΑΔ63, 
Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:4987, ΑΔΑ 6Κ7Χ46ΜΤΛΡ-917),

vii. 97453/07-09-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ-
ΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμ-
βαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην 
αγορά εργασίας στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων 
στον Πολιτισμό» για άνεργους ηλικίας 30 ετών και άνω 
(ΑΝΑΔ63, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:4987, ΑΔΑ 6Κ7Χ46ΜΤΛΡ-917).

24. Το γεγονός ότι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογι-
στών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (εφεξής Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟ-
ΦΑΝΤΟΣ) συνιστά Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται 
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
εξειδικεύεται, όπως προκύπτει από τις καταστατικές 
του διατάξεις των περ. α, ββ, β, ε, ηη, ιδ, στ, παρ. 1, του 
άρθρου 23 του ως άνω 15 σχετικού νόμου), σε θέματα 
αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, 
παροχής υπηρεσιών κατάρτισης και διαρκούς επιμόρ-
φωσης, σχεδιασμού, διοίκησης, λειτουργίας και ανάπτυ-
ξης δικτύων και ψηφιακών υποδομών πανελλαδικής εμ-
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βέλειας, διεξαγωγής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας 
στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, 
καθώς και στις κοινωνικές, οικονομικές και άλλες επι-
πτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στο χώρο της εκπαί-
δευσης, ενθάρρυνσης και προώθησης της καινοτομίας 
στην εκπαίδευση.

25. Το γεγονός ότι το Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 23, του ως άνω 15 σχετικού 
νόμου, αναλαμβάνει καθήκοντα φορέα υλοποίησης, με 
δυνατότητα εκτέλεσης έργων με ίδια μέσα ή ενδιάμεσου 
φορέα σε αντίστοιχες συγχρηματοδοτούμενες πράξεις 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

26. Το γεγονός ότι το Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 30, του ως άνω 15 σχετικού νό-
μου, λαμβάνει επιχορηγήσεις από άσκηση καθηκόντων 
δικαιούχου ή συνδικαιούχου, σε συγχρηματοδοτούμενες 
πράξεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

27. Το γεγονός ότι η «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική 
Κατάρτιση» είναι η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμι-
κού που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει 
ήδη υπάρχουσες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι 
οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας τυπικής και μη 
τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή από επαγγελματική εμπει-
ρία, με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας, τη δια-
σφάλιση της εργασίας, καθώς και την επαγγελματική και 
προσωπική ανέλιξη.

28. Το γεγονός ότι τα Κ.Δ.Β.Μ. αποτελούν φορείς παρο-
χής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης που 
παρέχουν σε ενήλικες: α) συνεχιζόμενη επαγγελματική 
κατάρτιση, β) επανειδίκευση (reskilling), γ) αναβάθμιση 
δεξιοτήτων (upskilling), δ) γενική εκπαίδευση ενηλίκων 
και ε) συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολι-
σμό. Μπορεί να ανήκουν στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό 
τομέα.

29. Το υπ’ αρ. 68665/18-06-2021 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματέως Εργασίας και του Γεν. Γραμμ. ΕΣΠΑ και ΤΣ, 
σχετικά με: «Πλαίσιο κατευθύνσεων για την υλοποίη-
ση και αξιολόγηση για ένταξη έργων συμβουλευτικής/
κατάρτισης/πιστοποίησης ανέργων, με δικαιούχο την 
ΑΠΚΟ σε σύμπραξη με άλλους φορείς, στο πλαίσιο του 
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» και ιδίως κατά το μέρος που αναφέρεται 
στις αρμοδιότητες της ΕΔ ΑΠΚΟ.

30. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

31. Την υπ’ αρ. 74268/15318/04-10-2021 Εισηγητική 
έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
αποφασίζουμε:

1. Το εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ορίζεται ως συμπράττων 
φορέας της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Το-
μέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (ΕΔ ΕΣΠΑ 

ΑπΚΟ) για την υποστήριξη υλοποίησης των παρακάτω 
πράξεων και ειδικότερα την υποστήριξη στην καταβολή 
των εκπαιδευτικών επιδομάτων στους ωφελούμενους:

- «Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυ-
νάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα 
άνω των 30 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο».

- «Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυ-
νάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους 
έως 29 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο».

- «Απόκτηση Δεξιοτήτων Ανέργων Γυναικών έως 29 
ετών με στόχο την απασχολησιμότητα τους σε επιλεγ-
μένους τομείς της Οικονομίας».

- «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέρ-
γων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής 
Βιομηχανίας».

- «Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης, Συμβουλευτικής, 
Πιστοποίησης ανέργων, στους τομείς δραστηριότητας 
της Γαλάζιας Οικονομίας».

- «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής εν-
δυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στην 
Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Πολιτισμό» για 
άνεργους νέους 18 έως 29 ετών.

- «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής εν-
δυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στην 
Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον Πολιτισμό» για 
άνεργους ηλικίας  30 ετών και άνω.

2. Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων πράξεων ο 
Συμπράττων φορέας Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» θα αναλά-
βει την υλοποίηση διακριτών υποέργων, σύμφωνα με 
όσα ειδικότερα θα ορισθούν για το σκοπό αυτό στην 
Προγραμματική Συμφωνία που θα συναφθεί με την ΕΔ 
ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.

3. Το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» οφείλει να συμμορφώνεται 
πλήρως με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προ-
στασίας προσωπικών δεδομένων. Οι ειδικότεροι ρόλοι 
και αρμοδιότητες σχετικά με την επεξεργασία των προ-
σωπικών δεδομένων θα καθοριστούν στην Προγραμμα-
τική Συμφωνία που θα υπογραφεί μεταξύ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑ-
ΝΤΟΣ και ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσίευ-
σής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Ανάπτυξης  Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Παιδείας Εργασίας και
και Θρησκευμάτων Κοινωνικών Υποθέσεων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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*02062722812210004*

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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