
 

 

 

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση του προϋπολογισμού, έτους 2023, του 
εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών φορέα εκτός Γενικής Κυβέρνησης 
«Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)».

2 Ειδικός τύπος απόδειξης των κοινοποιήσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 178 παρ. 1 του ν. 4820/ 
2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και λοιπές λεπτο-
μέρειες για την εφαρμογή της ίδιας διάταξης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. ΔΠΔΑ/61058/ΤΕΕ (1)
Έγκριση του προϋπολογισμού, έτους 2023, του 

εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών φορέα εκτός Γενικής Κυβέρνησης 

«Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)». 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 7 και 8 του π.δ. 27-11/14-12-1926 «Περί 

κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου της Ελλάδος κειμένων διατάξεων» (Α’ 430), όπως 
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 1486/1984 
(Α’ 161),

β) του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 204), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τον ν. 369/1976 (Α’ 164),

γ) της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4024/2011 «Συντα-
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015» (Α’ 226),

δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκη-
σης» (Α’ 133) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 109, 
δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του ν.δ. 496/1974 (Α’ 204), όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 1 του ν. 369/1976, στην περίπτωση 
που δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός από τα αρμόδια 
όργανα, εκτελείται κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους σε 
ποσοστό έως και 50% επί των αντίστοιχων πιστώσεων 
του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού 
έτους και

ε) του ν. 5004/2022 «Κύρωση του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2023» (Α’  235).

2. Τα προεδρικά διατάγματα:
α) 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-

λάδας (Τ.Ε.Ε.)» (Α’ 17),
β) 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουρ-

γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
(Α’ 208) και ειδικότερα του άρθρου 4,

γ) 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών» (Α’ 151),

δ) 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιο-
τήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ε) 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α’ 121) και

στ) 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμ-
ματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

3. Τα υπ’ αρ. 33471/30.11.2022 και 337/04.01.2023 έγ-
γραφα του Τ.Ε.Ε., συνοδευόμενα από:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

24 Φεβρουαρίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1074

9505
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α) το υπό στοιχεία ΤΥΟΔΠΕ/690/16.11.2022 (Α.Δ.Α.: 
92Κ346Ψ842-ΚΟΡ) απόσπασμα πρακτικού της 39ης 
Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του 
Τ.Ε.Ε. την 15.11.2022, σχετικά με τον προϋπολογισμό, 
οικονομικού έτους 2023, με αναλυτικές οικονομικές κα-
ταστάσεις, τεκμηρίωση για κωδικούς εσόδων - εξόδων 
και συγκριτικά στοιχεία ετών 2019, 2020, 2021, 2022 και

β) το από 19.11.2022 απόσπασμα από τα πρακτικά της 
Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., 
σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για 
το οικονομικό έτος 2023.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, έτους 2023, σε συνδυασμό 

με το άρθρο 90 του κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), για το 
οικονομικό έτος 2023, όπως αυτός εγκρίθηκε με την 
από 19.11.2022 Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσω-
πείας του φορέα, του οποίου τα οικονομικά μεγέθη 
έχουν ως εξής:

Π.Δ.Ε. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΣΟΔΑ: 631.000.000,00 € 113.769.700,00 € 744.769.700,00 €

ΕΞΟΔΑ: 631.000.000,00 € 113.769.700,00 € 744.769.700,00 €
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. ΕΤΟΥΣ 2023 

ΕΣΟΔΑ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
2023 

0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  

0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.  

1000 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.  

1100 Φόροι.  

1190 Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους.  

1199 Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά.                              10.000,00   
  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1100 10.000,00 

1200 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.  

1290 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.  

1299 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα. 100.000,00   

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1200 100.000,00 
3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  

3200 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών.  

3290 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών.  

3295 Έσοδα από διαφημίσεις.                           50.000,00   

3299 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά.                           200.000,00   

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3200 250.000,00 

3300 Έσοδα από πώληση αγαθών.  

3330 Έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων και τίτλων.  

3331 Έσοδα από πώληση συγγραμμάτων και βιβλίων.                              10.000,00   

3332 Έσοδα από πώληση εντύπων και τίτλων.                                5.000,00   

3390 Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών ή παραχώρηση ακινήτων.  

3391 Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου για το Ν.Π.Δ.Δ. υλικού, λόγω 
φυσικής ή οικονομικής φθοράς.                              10.000,00   

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3300 25.000,00 

3400 Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.  

3410 Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.  

3412 Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά.                              30.000,00   

3419 Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας.                              50.000,00   

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3400 80.000,00 

3500 Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές 
περιπτώσεις. 

 

3510 Τόκοι κεφαλαίων.  

3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες.                              55.000,00   

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3500 55.000,00 
3900 Λοιπά έσοδα από την επιχειρηματική δράση του Ν.Π.Δ.Δ.  
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3910 Έσοδα από Ναούς που ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ., από πώληση Κρατικών 
λαχείων κ.λπ. 

 

3917 Έσοδα από διάθεση τεχνικών οδηγιών και λογισμικού.                              50.000,00   

3918 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (Τράπεζα Πληροφοριών).                           150.000,00   

3919 Έσοδα από τη λοιπή επιχειρηματική  δράση του Ν.Π.Δ.Δ. 1.400.000,00   

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3900 1.600.000,00 
4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.  

4200 Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα.  

4220 Παράβολα.  

4222 Παράβολα Εξέτασης από Επιτροπές.                           250.000,00   

4229 Λοιπά Παράβολα (Τίτλος Ευρωμηχανικού).                              50.000,00   
  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4200 300.000,00 

5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ.  

5100 Απολήψεις εξόδων που έγιναν.  

5110 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν.  

5111 Απόληψη εξόδων που έγιναν.                                5.000,00   

5112 Απόληψη πληρωμών που έγιναν για λογαριασμό τρίτων.                                1.000,00   

5113 Απόληψη εξόδων δικαστικών, διαγωνισμών, πλειστηριασμών κ.λπ.                              10.000,00   

5119 Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν.                              22.000,00   
  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5100 38.000,00 

5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων.  

5210 Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων και  Στρατιωτικών.  

5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.                                5.000,00   

5250 Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών.  

5252 Έσοδα υπέρ  Ο.Α.Ε.Δ.                              58.000,00   

5260 Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής υπαλλήλων και Στρατιωτικών.  

5266 Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).                           400.000,00   

5270 Έσοδα υπέρ ασφαλιστικών ταμείων (συνέχεια)  

5271 Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).                        1.900.000,00   

5290 
Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών, 
λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσικών 
προσώπων. 

 

5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου. 40.000.000,00   

5294α Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων.                           240.000,00   

5294β Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων.                      20.000.000,00   

5294γ Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων.                        7.500.000,00   

5294δ Εισπράξεις που έγιναν από διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου 
δηλώσεων αυθαιρέτων κ.λπ. 4.000.000,00 

5294ε 
Εισπράξεις που έγιναν από διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων 
αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων του Τμήματος Δ’ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ του ν. 4495/2017. 

1.600.000,00 
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5297 Έσοδα υπέρ του δημοσίου από φόρο Προστιθέμενης Αξίας                           700.000,00   
  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5200 76.403.000,00 

5400 Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες.  

5410 Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες.  

5411 Προϊόν Δωρεάς                                1.000,00   
  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5400 1.000,00 

5500 Επιστροφές Χρημάτων.  

5520 Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.  

5521 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, αποζημιώσεων, κ.λπ., που καταβλήθηκαν 
χωρίς να οφείλονται.                              10.000,00   

5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.                              11.000,00   

5590 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις.  

5599 Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων.                              50.000,00   
  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5500 71.000,00 

5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις.  

5680 Διάφορα Έσοδα.  

5681 Έσοδα από συνδρομές μελών. 6.700.000,00   

5685 Έσοδα από πραγματογνωμοσύνες.                           100.000,00   

5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά. 14.460.000,00   
  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5600 21.260.000,00 

6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.  

6100 Επιχορηγήσεις.  

6110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.  

6119 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για λοιπούς 
σκοπούς. 3.000.000,00 

6120 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα 
και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού. 

 

6129 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς από οργανισμούς εσωτερικού.                              40.000,00   
  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6100 3.040.000,00 

8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.  

8600 Λοιπά Έσοδα.  

8660 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις.  

8669 Διάφορα έσοδα. 10.536.700,00   
  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8600 10.536.700,00 

9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.  

9300 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για 
επενδύσεις. 

 

9370 Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων.  

9379 Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται 
ειδικά. 

   
600.000.000,00   

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9300 600.000.000,00 

9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.  

9910 Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

9919 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.    
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31.000.000,00   

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9900 31.000.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 
  

744.769.700,00  
1. Ο κωδικός 5294β (20.000.000,00 €) αφορά έσοδα από την είσπραξη του πόρου 6‰. 
2. Ο κωδικός 5294γ (7.500.000,00 €) αφορά έσοδα από τις επιδικαζόμενες αμοιβές μηχανικών. 
3. O κωδικός 5294δ (4.000.000,00 €) αφορά έσοδα από δειγματοληπτικό έλεγχο δηλώσεων αυθαιρέτων. 
4. Ο κωδικός 5294ε (1.600.000,00 €) αφορά έσοδα από επιβολή κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών. 
5. Ο κωδικός 9379 (600.000.000,00 €) αφορά έσοδα από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 
6. Ο κωδικός 9919 (31.000.000,00 €) αφορά έσοδα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 

ΕΞΟΔΑ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 2023 (ΕΥΡΩ) 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

0210 Βασικός μισθός  υπαλλήλων.   

0211.01 Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων. 2.900.000,00 

0212.01 Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων (Ι.Δ.Α.Χ.). 3.750.000,00 

0220 Γενικά τακτικά επιδόματα.   

0224.01 Επίδομα οικογενειακών βαρών μονίμων υπαλλήλων. 200.000,00 

0238.01 Επίδομα θέσης άρθρου 12 του ν. 1586/1986. 270.000,00 

0240 Ειδικά τακτικά επιδόματα.   

0245.01 Έξοδα παράστασης. 450.000,00 

0250 Ειδικά τακτικά επιδόματα.   

0253.01 Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών. 7.000,00 

0260 Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων.   

0261.01 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 250.000,00 

0261.02 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία παρελθόντων ετών. 20.000,00 

0264.01 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται 
και  ιδιώτες). 170.000,00 

0264.02 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται 
και ιδιώτες) παρελθόντων ετών. 20.000,00 

0268.01 Αποζημίωση μελών, γραμματέων, κ.λπ., επιτροπών. 160.000,00 

0268.02 Αποζημίωση μελών, γραμματέων, κ.λπ., επιτροπών παρελθόντων ετών. 25.000,00 
0269.01 Λοιπές πρόσθετες παροχές 15.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0200 8.237.000,00 
0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

0410 Με την ιδιότητα των ελεύθερων επαγγελματιών.   

0411.01 Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδική υπηρεσία με την ιδιότητα ελεύθερων 
επαγγελματιών. 250.000,00 

0411.02 Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδική υπηρεσία με την ιδιότητα ελεύθερων 
επαγγελματιών παρελθόντων ετών 50.000,00 

0420 Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου.   

0429.01 Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου, μηνιαία αποζημίωση 
ασκούμενων Δικηγόρων. 70.000,00 
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0429.02 Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου, μηνιαία αποζημίωση 
ασκούμενων Δικηγόρων παρελθόντων ετών. 10.000,00 

0430 Με την ιδιότητα νομικού προσώπου.   

0431.01 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών. 1.000.000,00 

0431.02 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών παρελθόντων ετών. 300.000,00 

0439.01 Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 500.000,00 

0439.02 Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 
παρελθόντων ετών. 35.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0400 2.215.000,00 

0500 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ,  ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ & ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

  

0540 Δαπάνες εκπαίδευσης  

0549.01 Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης. 15.000,00 

0549.02 Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης παρελθόντων ετών. 1.000,00 

0560 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση (συνέχεια).   

0561.01 

Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας:  
α. ιδιωτικού δικαίου και  
β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε 
υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό - 
συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην 
Δημοσίου. 

2.600.000,00 

0563.01 

Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση 
εργασίας:  
α. ιδιωτικού δικαίου και  
β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε 
υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην 
Δημοσίου. 

200.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0500 2.816.000,00 
0600 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ   

0630 Παροχές πρόνοιας.   

0631.01 Βοηθήματα (ν. 103/1975, κ.λπ.). 350.000,00 

0631.02 Βοηθήματα (ν. 103/1975, κ.λπ.) παρελθόντων ετών. 30.000,00 
  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0600 380.000,00 

0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ   

0710 Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό.   

0711.01 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας  στο 
εσωτερικό.  100.000,00 

0711.02 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στο 
εσωτερικό παρελθόντων ετών. 10.000,00 

0712.01 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση 
υπηρεσίας. 10.000,00 

0712.02 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση 
υπηρεσίας παρελθόντων ετών. 1.000,00 

0720 Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό.   

0721.01 Ημερησία αποζημίωση  μετακίνησης  υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας  
στο εσωτερικό. 5.000,00 
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0721.02 Ημερησία αποζημίωση  μετακίνησης  υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας  
στο εσωτερικό παρελθόντων ετών. 500,00 

0730 Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό.   

0731.01 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το  
εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα. 5.000,00 

0731.02 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το  
εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα παρελθόντων ετών. 500,00 

0732.01 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρεσίας  υπαλλήλων 
από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα. 2.000,00 

0732.02 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρεσίας  υπαλλήλων 
από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα παρελθόντων ετών. 500,00 

0770 Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν 
υπαλληλική ιδιότητα.   

0771.01 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων μη 
υπαλλήλων στο εσωτερικό, προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα.  225.000,00 

0771.02 
Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων μη 
υπαλλήλων στο εσωτερικό, προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 
παρελθόντων ετών. 

10.000,00 

0772.01 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή 
προσώπων, μη υπαλλήλων.  70.000,00 

0772.02 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή 
προσώπων, μη υπαλλήλων, παρελθόντων ετών. 5.000,00 

0780 Πληρωμές για αποστολή η μετακίνηση στο εξωτερικό προσώπων που δεν 
έχουν υπαλληλική ιδιότητα.   

0781.01 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στην αλλοδαπή ή μετακλητοί από την 
αλλοδαπή μη υπαλλήλων. 60.000,00 

0781.02 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στην αλλοδαπή ή μετακλητοί από την 
αλλοδαπή μη υπαλλήλων, παρελθόντων ετών. 15.000,00 

0782.01 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στην αλλοδαπή ή μετακλητοί από την 
αλλοδαπή μη υπαλλήλων. 10.000,00 

0782.02 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στην αλλοδαπή ή μετακλητοί από την 
αλλοδαπή μη υπαλλήλων παρελθόντων ετών. 5.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0700 534.500,00 
0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

0810 Μισθώματα.   

0813.01 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων. 2.000.000,00 

0813.02 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων παρελθόντων ετών. 200.000,00 

0820 Μεταφορές προσώπων και αγαθών.   

0829.01 Λοιπές μεταφορές. 150.000,00 

0829.02 Λοιπές μεταφορές παρελθόντων ετών. 1.000,00 

0830 Επικοινωνίες.   

0831.01 Ταχυδρομικά Τέλη. 300.000,00 

0831.02 Ταχυδρομικά Τέλη παρελθόντων ετών. 25.000,00 

0832.01 Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 300.000,00 

0832.02 Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού παρελθόντων 
ετών. 80.000,00 
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0840 Ύδρευση - Άρδευση, Φωτισμός και Καθαριότητα.   

0841.01 Ύδρευση και άρδευση. 50.000,00 

0841.02 Ύδρευση και άρδευση παρελθόντων ετών. 10.000,00 

0842.01 Φωτισμός. 500.000,00 

0842.02 Φωτισμός παρελθόντων ετών. 50.000,00 

0845.01 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. 500.000,00 

0845.02 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων παρελθόντων ετών. 100.000,00 

0850 Δημόσιες Σχέσεις.   

0851.01 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις. 500.000,00 

0851.02 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις παρελθόντων ετών. 80.000,00 

0856.01 Φιλοξενίες και δεξιώσεις. 50.000,00 

0856.02 Φιλοξενίες και δεξιώσεις παρελθόντων ετών. 5.000,00 

0857.01 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια. 250.000,00 

0857.02 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια παρελθόντων ετών. 30.000,00 

0860 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων.   

0863.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. 1.500.000,00 

0863.02 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων παρελθόντων ετών. 30.000,00 

0880 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.   

0888.01 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών. 20.000,00 

0889.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 1.500.000,00 

0889.02 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών. 50.000,00 

0890 Λοιπές δαπάνες.   

0891.01 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις. 15.000,00 

0892.01 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού 
εξοπλισμού κ.λπ. 250.000,00 

0892.02 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού 
εξοπλισμού κ.λπ., παρελθόντων ετών. 20.000,00 

0893.01 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. 600.000,00 

0893.02 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, παρελθόντων 
ετών. 50.000,00 

0894.01 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και 
συμβολαιογραφικά). 400.000,00 

0894.02 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και 
συμβολαιογραφικά) παρελθόντων ετών. 10.000,00 

0896.01 Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ. 100.000,00 

0896.02 Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ., παρελθόντων ετών. 5.000,00 
  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0800 9.731.000,00 

0900 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ   

0910 Φόροι-Τέλη.   

0911.01 Φόροι. 700.000,00 

0913.01 Φ.Π.Α. για συμψηφισμό. 350.000,00 

0920 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.   
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0929.01 Λοιπές δαπάνες ελέγχου και βεβαίωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά. 2.000,00 
  ΣΥΝΟΛΟ   Κ.Α.  0900 1.052.000,00 

1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ   

1200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ)   

1250 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά.   

1259.01 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων. 50.000,00 

1259.02 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 
παρελθόντων ετών. 1.000,00 

1260 Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά).   

1261.01 Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά. 25.000,00 

1261.02 Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 
παρελθόντων ετών. 3.000,00 

1290 Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και 
εκμεταλλεύσεων.   

1292.01 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων. 20.000,00 

1292.02 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων παρελθόντων ετών. 2.000,00 
  ΣΥΝΟΛΟ   Κ.Α.  1200 101.000,00 

1300 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ   

1380 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού.   

1381.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. 200.000,00 

1381.02 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού παρελθόντων ετών. 2.000,00 
  ΣΥΝΟΛΟ   Κ.Α.  1300 202.000,00 

1400 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ   

1420 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων.   

1429.01 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων. 50.000,00 

1429.02 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων παρελθόντων ετών. 2.000,00 

1430 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού 
εξοπλισμού.   

1439.01 Λοιπές προμήθειες συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού 
εξοπλισμού. 150.000,00 

1439.02 Λοιπές προμήθειες συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού 
εξοπλισμού παρελθόντων ετών. 2.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ   Κ.Α.  1400 204.000,00 
1600 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  

1610 Προμήθεια υγρών - στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων 
ψύξης. 

 

1611.01 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών. 200,00 
  ΣΥΝΟΛΟ   Κ.Α.  1600 200,00 

1700 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

1710 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων.   

1719.01 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεως  βιβλιοδεσίας μη ειδικά κατονομαζόμενο. 5.000,00 

1730 Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικού.   
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1731.01 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού. 50.000,00 

1731.02 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού παρελθόντων ετών. 2.000,00 
  ΣΥΝΟΛΟ   Κ.Α.  1700 57.000,00 

1800 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ   

1890 Διάφορες προμήθειες.   

1899.01 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά. 100.000,00 

1899.02 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά παρελθόντων ετών. 2.000,00 
  ΣΥΝΟΛΟ   Κ.Α.  1800 102.000,00 

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ   

2400 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ   

2490 Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς.   

2499.01 Λοιπές επιχορηγήσεις, συνδρομές και εισφορές. 1.500.000,00 
  ΣΥΝΟΛΟ   Κ.Α.  2400 1.500.000,00 

2500 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   

2510 Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς του Εξωτερικού.   

2511.01 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε  οργανισμούς του εξωτερικού. 100.000,00 

2511.02 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε  οργανισμούς του εξωτερικού παρελθόντων 
ετών. 30.000,00 

2520 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου του 
Εσωτερικού.   

2529.01 Επιχορηγήσεις, ενισχύσεις και συνδρομές σε  οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου 
εσωτερικού (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 1486/1984). 400.000,00 

2529.02 Επιχορηγήσεις, ενισχύσεις και συνδρομές σε  οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου 
εσωτερικού (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 1486/1984), παρελθόντων ετών. 50.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ   Κ.Α.  2500 580.000,00 
3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ   

3100 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ   

3190 Επιστροφές από λοιπές περιπτώσεις.   

3199.01 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά. 350.000,00 

3199.02 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 
παρελθόντων ετών. 20.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3100 370.000,00 
3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ   

3310 Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των 
εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά.   

3311.01 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό. 5.000,00 

3350 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν για 
αυτούς.   

3352.01 Απόδοση στον ΟΑΕΔ  των εισπράξεων που έγιναν για αυτό. 58.000,00 

3360 Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων 
που έγιναν γι' αυτά.   

3366.01 Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτό. 400.000,00 
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3371.01 Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των 
εισπράξεων που έγιναν για αυτόν. 1.900.000,00 

3390 
Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, 
Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠΔΔ, Ειδικών 
Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων. 

  

3391.01 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου. 40.000.000,00 

3394.01α Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων. 240.000,00 

3394.01β Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων. 20.000.000,00 

3394.01γ Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων. 7.500.000,00 

3394.01δ Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν από διαδικασίες δειγματοληπτικού 
ελέγχου δηλώσεων αυθαιρέτων. 4.000.000,00 

3394.01ε 
Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν από διαδικασίες εντοπισμού και 
επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων του Τμήματος Δ’ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ του ν. 4495/2017. 

1.600.000,00 

3394.02 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων 
παρελθόντων ετών. 40.000,00 

3397.01 Απόδοση στο Δημόσιο του Φ.Π.Α. 700.000,00 
  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3300 76.443.000,00 

7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ   

7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ   

7110 Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών.   

7111.01 Προμήθεια επίπλων. 40.000,00 

7112.01 Προμήθεια ηλεκτρικών  συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων. 25.000,00 

7120 Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού υπηρεσιών.   

7123.01 Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού & λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. 4.000.000,00 

7123.02 Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού & λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 
παρελθόντων ετών. 20.000,00 

7127.01 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου. 10.000,00 

7129.01 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου. 10.000,00 
  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7100 4.105.000,00 

9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   

9100 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

9170 Εκτέλεση έργων.  

9179.01 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά. 400.000,00 

9179.02 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά παρελθόντων ετών. 30.000,00 
  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9100 430.000,00 

9300 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   

9370 Εκτέλεση έργων.   

9379.01 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά. 600.000.000,00 
  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9300 600.000.000,00 

9700 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ   

9730 Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά.   

9739.01 Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά. 70.000,00 
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9740 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.   

9749.01 Προμήθεια μηχανικού & λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν 
κατονομάζεται ειδικά. 10.000,00 

9760 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες.   

9761.01 Επιστημονικές μελέτες  και έρευνες. 4.000.000,00 

9761.02 Επιστημονικές μελέτες  και έρευνες παρελθόντων ετών. 500.000,00 
  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9700 4.580.000,00 

9800 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ  

9850 Αγορά αξιών.  

9852.01 Αγορά μετοχών. 100.000,00 
  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9800 100.000,00 

9900 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   

9910 Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

9919.01 Λοιποί σκοποί. Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης. 31.000.000,00 

9919.02 Λοιποί σκοποί. Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης παρελθόντων 
ετών. 30.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9900 31.030.000,00 
ΣΥΝΟΛΟ:  744.769.700,00 

1. Ο κωδικός 3394.01β (20.000.000,00 €) αφορά στην απόδοση και αναδρομικά από τον πόρο 6‰. 
2. Ο κωδικός 3394.01γ (7.500.000,00 €) αφορά στην απόδοση των εισπράξεων από τις επιδικαζόμενες αμοιβές 

μηχανικών. 
3. Ο κωδικός 3394.01δ (4.000.000,00 €) αφορά στην απόδοση των εισπράξεων που έγιναν από διαδικασίες 

δειγματοληπτικού ελέγχου δηλώσεων αυθαιρέτων. 
4. Ο κωδικός 3394.01ε (1.600.000 €) αφορά στην απόδοση των εισπράξεων που έγιναν από διαδικασίες εντοπισμού 

και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων του Τμήματος Δ’ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ του ν. 4495/2017. 

5. Ο κωδικός 9379.01 (600.000.000,00 €) αφορά εκτέλεση έργων από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων. 

6. Ο κωδικός 9919.01 (1.500.000,00 €) αφορά δαπάνες από την υλοποίηση έργων από πόρους Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων. 

7. Για τους κωδικούς: 
0711.01, 0711.02, 0712.01, 0712.02, 0721.01, 0721.02, 0731.01, 0731.02, 0732.01, 0732.02, 0771.01, 0771.02, 
0772.01, 0772.02, 0781.01, 0781.02, 0782.01, 0782.02, 0829.01, 0831.01, 0832.01, 0841.01, 0842.01, 0851.01, 
0856.01, 0857.01, 0863.01, 0888.01, 0889.01, 0891.01, 0892.01, 0893.01, 0896.01, 0929.01, 1259.01, 1261.01, 
1292.01, 1381.01, 1429.01, 1731.01, 1899.01, 2329.01, 3199.01, 7111.01, 7112.01, 7123.01, 7127.01, 7129.01, 
9739.01 και 9749.01, μπορούν να εκδίδονται εντάλματα προπληρωμής. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 23 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. απόφ. ΦΓ8/12682 (2)
Ειδικός τύπος απόδειξης των κοινοποιήσεων 

που προβλέπονται στο άρθρο 178 παρ. 1 του 

ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και λοι-

πές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ίδιας δι-

άταξης.

  ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

  Συνεδρίασε εξ αποστάσεως μέσω της διαδικτυακής 
δημόσιας υπηρεσίας e- presence.gov.gr, στις 22 Φεβρου-
αρίου 2023, με την ακόλουθη σύνθεση: Ιωάννης Σαρμάς, 
Πρόεδρος, Σωτηρία Ντούνη, Μαρία Βλαχάκη, Γεωργία 
Μαραγκού, Αγγελική Μαυρουδή, Κωνσταντίνος Κωστό-
πουλος, Μαρία Αθανασοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναίου, 
Ευαγγελία - Ελισάβετ Koυλουμπίνη και Βασιλική Ανδρε-
οπούλου, Αντιπρόεδροι, Γεώργιος Βοΐλης, Κωνσταντίνα 
Ζώη, Δημήτριος Πέππας, Δέσποινα Καββαδία - Κωνστα-
ντάρα, Γεωργία Τζομάκα, Θεολογία Γναρδέλλη, Βιργινία 
Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Βασιλική Σοφιανού, Αγ-
γελική Πανουτσακοπούλου, Δέσποινα Τζούμα, Δημήτριος 
Τσακανίκας, Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου, Κωνσταντίνος 
Παραθύρας, Ασημίνα Σακελλαρίου, Αργυρώ Μαυρομ-
μάτη, Ευαγγελία Σεραφή, Κωνσταντίνος Κρέπης, Γεωρ-
γία Παπαναγοπούλου, Νεκταρία Δουλιανάκη, Νικολέτα 
Ρένεση, Αικατερίνη Μποκώρου, Βασιλική Πέππα, Κων-
σταντίνα Σταμούλη, Δημήτριος Κοκοτσής, Ευφροσύνη 
Παπαδημητρίου, Χριστίνα Κούνα, Ιωάννα Ρούλια, Ιωάν-
νης Καλακίκος, Ιωάννης Βασιλόπουλος, Άννα Παπαπανα-
γιώτου, Ελένη Σκορδά και Νικόλαος Βόγκας, Σύμβουλοι 
(η Αντιπρόεδρος Άννα Λιγωμένου και οι Σύμβουλοι Ελένη 
Λυκεσά, Αγγελική Μυλωνά, Αντιγόνη Στίνη, Γρηγόριος 
Βαλληνδράς και Γεώργιος Παπαϊσιδώρου απουσίασαν 
δικαιολογημένα, ενώ η Σύμβουλος Ευαγγελία Πασπάτη 
αποχώρησε από τη διάσκεψη, σύμφωνα με τη διάταξη 
της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 4820/2021), με 
την παρουσία του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας Σταμα-
τίου Πουλή και της Γραμματέως Ελένης Αυγουστόγλου, 
Επιτρόπου στην Υπηρεσία Επιτρόπου "Γραμματεία" του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τη διάταξη της περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 178 

του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130), όπως η παρά-
γραφος αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του 
ν. 5016/2023 «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ρυθμίσεις 
για η λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 21), σύμφωνα με την οποία 
με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

«ορίζεται ο ειδικός τύπος απόδειξης των κοινοποιήσε-
ων στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος ή στον 
υπογράφοντα το δικόγραφο δικηγόρο ή στον αιτούντα, 
όπου αυτές προβλέπονται, καθώς και οι λοιπές λεπτομέ-
ρειες για την εφαρμογή του παρόντος».

2. Την εισήγηση των Συμβούλων Κωνσταντίνου Εφε-
ντάκη, Νεκταρίας Δουλιανάκη και Βασιλικής Πέππα, που 
διατυπώθηκε στα πρακτικά της 7ης Γενικής Συνεδρίασης 
της 22ας Φεβρουαρίου 2023 (Θέμα Α’) της πλήρους Ολο-
μέλειας του Δικαστηρίου.

3. Τη σύμφωνη γνώμη του παριστάμενου Γενικού Επι-
τρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Εγκρίνει την ακόλουθη κανονιστική απόφαση:
«Ειδικός τύπος απόδειξης των κοινοποιήσεων που 

προβλέπονται στο άρθρο 178 παρ. 1 του ν. 4820/2021 
“Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες 
ρυθμίσεις” (Α’ 130) και λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρ-
μογή της ίδιας διάταξης».

Άρθρο 1
Κοινοποίηση του σημειώματος του Παρέδρου

1. Το σημείωμα του Παρέδρου που προβλέπεται στις 
περ. γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4820/2021, 
αφού πρωτοκολληθεί από τη γραμματεία του Τμήματος, 
κοινοποιείται στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος 
ή στον υπογράφοντα την αίτηση ή στον ίδιο τον αιτούντα 
με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Με τηλεφωνική ειδοποίηση, όταν ο αριθμός τηλε-
φώνου των ανωτέρω έχει δηλωθεί από αυτούς σε έγγρα-
φο της δικογραφίας.

(β) Με την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την απο-
στολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση των ανωτέρω που έχει δηλωθεί από αυτούς 
σε έγγραφο της δικογραφίας ή ύστερα από τηλεφωνική 
επικοινωνία της γραμματείας με αυτούς.

(γ) Με παραλαβή του σημειώματος από τον πληρε-
ξούσιο δικηγόρο του αιτούντος ή τον υπογράφοντα την 
αίτηση ή τον διάδικο, όταν αυτοί προσέλθουν στη γραμ-
ματεία του Δικαστηρίου για να το παραλάβουν.

(δ) Με αποστολή συστημένης επιστολής στη διεύθυνση 
των ανωτέρω που έχει δηλωθεί από αυτούς σε έγγραφο 
της δικογραφίας, εφόσον μπορεί να επιβεβαιωθεί από 
τη γραμματεία η παραλαβή της επιστολής με απόδειξη 
παραλαβής ή βεβαίωση της ταχυδρομικής υπηρεσίας.

(ε) Με επίδοση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 66 έως 79 του ν 4700/2020 (Α’ 127).

2. Αν έχει οριστεί αντίκλητος, η κοινοποίηση του σημει-
ώματος μπορεί να γίνει αυτοτελώς σε αυτόν με οποιον-
δήποτε από τους τρόπους που αναφέρονται στην παρ. 1.

3. Ο γραμματέας του Τμήματος σημειώνει, με πράξη 
του στο εσωτερικό του εξωφύλλου του φακέλου της 
δικογραφίας, τον τρόπο και την ημερομηνία της κοινο-
ποίησης του σημειώματος και τον αριθμό πρωτοκόλλου 
αυτού. Η πράξη του γραμματέα φέρει την ημερομηνία 
σύνταξής της, την υπογραφή του γραμματέα και τη 
σφραγίδα της υπηρεσίας. Αντίγραφο του σημειώμα-
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τος προστίθεται στη δικογραφία. Αν η γραμματεία του 
Τμήματος πληροφορήθηκε την ηλεκτρονική διεύθυνση 
εκείνου προς τον οποίο διενεργήθηκε η κοινοποίηση 
ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με αυτόν, τούτο 
βεβαιώνεται επίσης στην πράξη του γραμματέα.

4. Η κοινοποίηση του σημειώματος του Παρέδρου στο 
Δημόσιο, τον e-ΕΦΚΑ και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια 
δημόσια αρχή, όπου προβλέπεται, διενεργείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 66 έως 79 του ν. 4700/2020.

Άρθρο 2
Κοινοποίηση της οριστικής
απόφασης του Παρέδρου

Η οριστική απόφαση του Παρέδρου που προβλέπεται 
στην περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 178 
του ν. 4820/2021 κοινοποιείται στους διαδίκους ή στους 
αντικλήτους, ή στους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, 
με επιμέλεια της γραμματείας του Τμήματος, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 66 έως 80 και 340 παρ. 1 
του ν. 4700/2020.

Άρθρο 3
Θέση στο αρχείο της αίτησης εισαγωγής της 
υπόθεσης για συζήτηση στο ακροατήριο

1. Αν, μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από 
την κατάθεση της αίτησης εκδίκασης της υπόθεσης στο 
ακροατήριο, δεν έχει προσκομισθεί στη γραμματεία του 
Τμήματος το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου 
που προβλέπεται στη διάταξη της περίπτωσης η’ της 
παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4820/2021, η γραμματεία 
του Τμήματος ενημερώνει εγγράφως τον Πρόεδρο του 
Τμήματος, ο οποίος διαπιστώνει, με σημείωμά του επί 
του εγγράφου της γραμματείας, το απαράδεκτο της αί-
τησης και διατάσσει τη θέση της στο αρχείο.

2. Παράβολο που κατατίθεται μετά την παρέλευση 
της ανωτέρω προθεσμίας δεν παραλαμβάνεται από τη 

γραμματεία. Αν αυτό, για οποιονδήποτε λόγο, παρα-
ληφθεί, επιστρέφεται σε αυτόν στο όνομα του οποίου 
εκδόθηκε εφόσον το ζητήσει, άλλως τοποθετείται εντός 
του φακέλου της αίτησης, πριν ή μετά τη θέση της στο 
αρχείο.

Άρθρο 4
Κλήτευση των διαδίκων στη συζήτηση της 
υπόθεσης στο ακροατήριο

Η κλήση για συζήτηση στο ακροατήριο, όταν, σύμ-
φωνα με τις περ. η και θ της παρ. 1 του άρθρου 178 του 
ν. 4820/2021, επιλαμβάνεται η τριμελής σύνθεση του 
Τμήματος, επιδίδεται στους διαδίκους με επιμέλεια της 
γραμματείας του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
66 έως 80 του ν. 4700/2020, το αργότερο οκτώ (8) πλή-
ρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση. Η κλήτευση μπορεί 
να γίνει και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 110 
παρ. 2 του ν. 4700/2020.

Άρθρο 5
Κοινοποίηση της απόφασης
της τριμελούς σύνθεσης του Τμήματος

Η απόφαση της τριμελούς σύνθεσης του Τμήματος 
που αποφαίνεται όπως ορίζεται στις περ. η’ και θ’ της παρ. 
1 του άρθρου 178 του ν. 4820/2021 κοινοποιείται στους 
διαδίκους ή στους αντικλήτους, ή στους πληρεξουσίους 
δικηγόρους τους, με επιμέλεια της γραμματείας του Τμή-
ματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 έως 80 
και 340 παρ. 1 του ν. 4700/2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2023

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ   
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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,




