
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 109381/30-12-2021 
υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της δράσης: 
«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 
απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και 
άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρει-
ες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες» 
(Β’ 6372).

2 Καθορισμός τιμής διάθεσης αντιτύπων των εκλο-
γικών καταλόγων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 33107 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 109381/30-12-2021 

υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της δρά-

σης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων 

για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 

ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις 

γυναίκες» (Β’ 6372). 

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

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

5. 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.

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

7. 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.

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

9. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμο-
γής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγί-
ας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 137).

10. 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 κυβερνη-
τικά όργανα» (Α’  98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/
2019 (Α’ 133).

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

12. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α’ 168).

13. 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).

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

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

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

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

18. Τους Κανονισμούς υπ’ αρ. 1303/2013 και 1304/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

19. 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 
(OJ ΕΕ L 352/24-12-2013).

20. 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).

21. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχε-
τικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, όπως ανα-
φέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01).

22. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη 
διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβα-
στες κρατικές ενισχύσεις.

23. Την υπό στοιχεία C (2014)/10128 final/17.12.2014 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώ-
πινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 
2014-2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001).

24. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης “Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/EΥΘΥ/
1020/20.10.2016 (Β’  3521) υπουργικής απόφασης 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/
ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (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).

25. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-6-2020 από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστή-
ματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημα-
σίας» (Β’ 2417 και Β’ 3968).

26. Την υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217(1)/8-12-2015 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού «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 άρθρο 22 του ν. 4314/2014» 
(Β’ 2784).

27. Tην υπ’ αρ. 11319/9-9-2016 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί 
«Ορισμού του «ΟΑΕΔ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020». 
Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρα-
τικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση 2014-2020» (Β’ 3048).

28. Tην υπ’ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοι-
κήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία 
Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχό-
λησης στα ΚΠΑ 2.

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

30. Tην υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του ΔΣ του 
ΟΑΕΔ περί «Νέου Κανονισμού Εκδίκασης Ενδικοφανών 
Προσφυγών του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

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. Tην υπ’ αρ. Νο 11/30-09-2016 της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΑΔΑ: ΩΔΚΥ4653Ο7-
Μ9Ρ).

33. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων 
του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως εγκρίθηκαν με 
τη 12η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
ΕΠ (26-10-2016).

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

35. Το εγκεκριμένο έγγραφο εξειδίκευσης του ΕΠ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση 2014-2020», σύμφωνα με την 35η απόφα-
ση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ (21-02-2020).

36. Tην 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: 60ΝΩ4653Ο7-ΥΔ9).

37. Την υπό στοιχεία 8217/ΕΥΚΕ100/23-01-2018 
εγκύκλιο «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρ-
μογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στη 
λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων 
κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 
2014-2020».
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38. Το υπ’ αρ. 15738/05-02-2021 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων με θέμα: “Αναθεώρηση της Έκθεσης 
τεκμηρίωσης κλίμακας μοναδιαίου κόστους της δρά-
σης «Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 
απασχόληση ανέργων/ΝΘΕ (Νέες Θέσεις Εργασίας)» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης".

39. Το υπ’ αρ. 16581/11-2-2020 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων με θέμα: Εφαρμογή Κλίμακας 
Μοναδιαίου Κόστους για την αποζημίωση δαπανών 
της δράσης "Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρή-
σεων για την απασχόληση ανέργων/ΝΘΕ (Νέες Θέσεις 
Εργασίας)" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανά-
πτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθησης", προσαρμοσμένο στο άρθρο 48 του ν. 4670/
2020 (Α’ 43).

40. Την υπ’ αρ. 1575/20-04-2021 σύμφωνη γνώμη της 
ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθησης» της Ειδικής Γραμματείας Διαχεί-
ρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

41. Την υπ’ αρ. 848/50230/29-4-2021 σύμφωνη γνώμη 
της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων.

42. Την από 14-2-2022 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Διά Βίου Μάθησης» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρι-
σης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

43. Την υπό στοιχεία 109381/30-12-2021 απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Προκήρυξη της δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλι-
κίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες 
Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες»» 
(Β’ 6372).

44. Την υπ’ αρ. 1173/18/15-2-2022 απόφαση του ΔΣ 
του ΟΑΕΔ.

45. Την υπ’ αρ. 29212/28-3-2022 εισήγηση του Προ-
ϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών.

46. Την ανάγκη συντόμευσης του χρόνου της προκή-
ρυξης των επόμενων κύκλων της δράσης από την ημερο-
μηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης 
του προηγούμενου κύκλου, λόγω της αυξημένης ζήτη-
σης θέσεων εργασίας στις Περισσότερο Αναπτυγμένες 
Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας.

47. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που 
προβλέπεται στην υπ’ αρ. 109381/30-12-2021 (Β’ 6372) 
υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’  αρ. 109381/30-12-2021 
υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της δράσης:

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 
απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω 
στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της 
χώρας, με έμφαση στις γυναίκες»» (Β’ 6372), ως εξής:

Α. Η περίπτωση γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 
αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την 
πάροδο τουλάχιστον δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του 
προηγούμενου κύκλου. Οι ημερομηνίες έναρξης και λή-
ξης υποβολής αιτήσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα 
του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr) 
και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αρ.  
109381/30-12-2021 (Β’ 6372) υπουργική απόφαση.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 22556 (2)
Καθορισμός τιμής διάθεσης αντιτύπων των εκλο-

γικών καταλόγων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 23 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), όπως αντι-

καταστάθηκε από το άρθρο 53 του ν. 4648/2019 «Διευ-
κόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που 
βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίη-
ση εκλογικής διαδικασίας» (Α’ 205),

β) του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 89),

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

δ) του 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),

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

στ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180).

2. Τον σκοπό και τις ανάγκες τις οποίες εξυπηρετεί 
η χορήγηση αντιτύπων των εκλογικών καταλόγων σε 
ψηφιακή μορφή από το Υπουργείο Εσωτερικών, απο-
φασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την τιμή διάθεσης σε ψηφιακά μέσα 
(CD) των αντιτύπων των εκλογικών καταλόγων της Χώ-
ρας, που χορηγούνται από τη Διεύθυνση Εκλογών του 
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Υπουργείου Εσωτερικών στους δικαιούχους που ορί-
ζονται στην παρ. 2 του άρθρου 23 του π.δ. 26/2012, 
ως εξής:

- είκοσι (20) ευρώ (€) για τους καταλόγους ανά Δήμο,
- σαράντα (40) ευρώ (€) για τους καταλόγους ανά Πε-

ριφερειακή Ενότητα, και
- εξήντα (60) ευρώ (€) για τους καταλόγους ανά Πε-

ριφέρεια,
- ογδόντα (80) ευρώ (€) για τους καταλόγους όλης της 

επικράτειας.
2. Τα παραπάνω αντίτυπα εκλογικών καταλόγων δια-

τίθενται στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεως των ιδί-
ων ή νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων αυτών, 
η οποία συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του εκδιδό-
μενου για τον σκοπό αυτό ηλεκτρονικού παραβόλου 
υπέρ του δημοσίου.

3. Οι δικαιούχοι, με έγγραφη δήλωση τους προς τη 
Διεύθυνση Εκλογών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερι-
κών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών δηλώνουν ότι γνωρίζουν, αναλαμβάνουν 
και δεσμεύονται για τις υποχρεώσεις νόμιμης επεξερ-
γασίας των καταλόγων που προβλέπονται στο άρθρο 
23 του π.δ. 26/2012.

4. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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