
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ρύθμιση θεμάτων του ειδικού λογαριασμού της 
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), για 
την αξιοποίηση των εσόδων της από τον Ευρω-
παϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυ-
τιλίας (EUROCONTROL).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/ 
861/14.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση 
παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρ-
θρου 36 του ν. 4508/2017, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.» (Β’ 3088).
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 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 4427/2016 «Σύσταση 

Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρε-
σίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 188).

2. Το άρθρο 32 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

3. Το άρθρο 127 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του 
ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών 
στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήρι-

ξης και εργασιακές ρυθμίσεις. Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’ 74).

4. Τα άρθρα 42 και 49 του ν. 4757/2020 «Σύσταση, λει-
τουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, 
ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’  240).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’  98), 
όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/317 της Επι-
τροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την καθι-
έρωση μηχανισμού επιδόσεων και συστήματος χρέωσης 
τελών στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (L 56).

8. Την υπ’ αρ. 47568/17-2-2022 κοινή υπουργική από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Κατανομή 
αναλογουσών πιστώσεων στην Αρχή Πολιτικής Αερο-
πορίας από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής, 
σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4757/2020 (Α’ 240) και 
διαχείριση αυτών» (Β’ 765).

9. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

10. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 
406/2022 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομι-
κών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

11. Την υπό στοιχεία Κ.Γ./Δ/ΥΠΑ 18784/21-7-2022 κοι-
νή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διαχείρι-
ση των ποσών που αποδίδονται ως τέλη Αεροναυτιλίας 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της 
Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL) και διαχείριση του ειδι-
κού λογαριασμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» 
(Β’ 3809).
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12. Το εκάστοτε ισχύον και εγκεκριμένο Σχέδιο Επιδό-
σεων με τις κατηγορίες δαπανών που δηλώθηκαν στη 
βάση κόστους των αντιστοίχων τελών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός του ειδικού λογαριασμού της ΕΜΥ

Σκοπός του ειδικού λογαριασμού της παρ. 6 του άρ-
θρου 65 του ν. 4427/2016, ο οποίος θα αναφέρεται στο 
εξής ως «ειδικός λογαριασμός», είναι η αξιοποίηση των 
εσόδων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της 
Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL), σύμφωνα με τις ανά-
γκες λειτουργίας, προσωπικού και επενδύσεων, για τον 
εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη, τη διάθεση υπηρεσιών 
μετεωρολογίας και την προαγωγή της ασφάλειας των 
πτήσεων και την αεροναυτιλία.

Άρθρο 2
Πόροι του ειδικού λογαριασμού

1. Ως πόροι του ειδικού λογαριασμού νοούνται τα 
ποσά που αντιστοιχούν στην ΕΜΥ από τα τέλη διαδρο-
μής και τερματικής περιοχής που της αποδίδονται από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αερο-
ναυτιλίας (EUROCONTROL).

2. Η αξιοποίηση των πόρων του ειδικού λογαριασμού 
πραγματοποιείται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση 
του κόστους λειτουργίας, προσωπικού και επενδύσεων 
που καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδέεται με υπηρεσίες αε-
ροναυτιλίας σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών 
διατάξεων του εθνικού και ενωσιακού δικαίου. Ειδικότε-
ρα, τα εισπραττόμενα ποσά διατίθενται για την ανάκτη-
ση δαπανών που συμπεριελήφθησαν στη δηλωθείσα 
βάση κόστους για τον υπολογισμό των αντίστοιχων 
τελών διαδρομής ή/και τερματικής περιοχής, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις των σχετικών διατάξεων του εθνικού 
και ενωσιακού δικαίου, καθώς και του Εκτελεστικού Κα-
νονισμού (ΕΕ) 317/2019.

3. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) είναι ο αρ-
μόδιος φορέας για την απόδοση και πίστωση στον ειδικό 
λογαριασμό της ΕΜΥ των ποσών που της αντιστοιχούν 
από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής, δυνάμει 
των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων. Από το σύνο-
λο των ποσών που μεταφέρονται από τον Οργανισμό 
EUROCONTROL σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού 
της ΥΠΑ 234378/8, μεταφέρεται με εντολή Διοικητή ΥΠΑ 
σε πίστωση ειδικού λογαριασμού της Εθνικής Μετεωρο-
λογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) που τηρείται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, το καθορισθέν και εγκεκριμένο από την ΑΠΑ 
ποσό, σύμφωνα με τους πίνακες αναφοράς κόστους που 
δημοσιεύονται τον μήνα Νοέμβριο κάθε έτους και των 
εφαρμοστέων τιμών μονάδας. Ειδικότερα το καθορισθέν 
και εγκεκριμένο από την ΑΠΑ ποσό που πιστώνεται στον 
ειδικό λογαριασμό της ΕΜΥ, υπολογίζεται σε μηνιαία 
βάση και μεταφέρεται από τον ειδικό λογαριασμό της 
ΥΠΑ σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού της ΕΜΥ με 
εντολή του διοικητή ΥΠΑ, την πρώτη εργάσιμη ημέρα 
του επόμενου μήνα.

Άρθρο 3
Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ειδικού 
λογαριασμού

1. Η διοίκηση και η διαχείριση του ειδικού λογαριασμού 
πραγματοποιείται από τα όργανα της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται 
στην παρούσα απόφαση και είναι ανεξάρτητη από τη διοί-
κηση και διαχείριση των οικονομικών υπηρεσιών της ΕΜΥ.

2. Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ειδικού 
λογαριασμού είναι: 

α. Η Επιτροπή Διοίκησης του ειδικού λογαριασμού
β. Η Ταμειακή Επιτροπή του ειδικού λογαριασμού
γ. Η Γραμματεία του ειδικού λογαριασμού
3. Για την οικονομική και λογιστική παρακολούθη-

ση των πόρων και δαπανών του ειδικού λογαριασμού 
συστήνεται, στο πλαίσιο της Γραμματείας, διαχείριση 
χρηματικού με τον τίτλο «Ειδική Κεντρική Διαχείριση 
Χρηματικού του ειδικού λογαριασμού της ΕΜΥ».

Άρθρο 4
Επιτροπή Διοίκησης του ειδικού λογαριασμού

1. Η Επιτροπή Διοίκησης του ειδικού λογαριασμού, που 
στο εξής θα αναφέρεται ως «Επιτροπή», αποτελείται από 
πέντε μέλη ως εξής:

α. Διοικητής της ΕΜΥ ως πρόεδρος.
β. Υποδιοικητής της ΕΜΥ ως μόνιμο μέλος της, ο οποί-

ος θα αντικαθιστά τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας 
του.

γ. Εκ περιτροπής και κυκλικά με ετήσια θητεία που 
αρχίζει στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, οι διευ-
θυντές των διευθύνσεων της ΕΜΥ.

2. Η Επιτροπή συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο ή 
εκτάκτως ύστερα από απόφαση του προέδρου της. Η 
λειτουργία της Επιτροπής, καθώς και οι διαδικασίες λή-
ψης αποφάσεων διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία 
περί συλλογικών οργάνων.

3. Η Επιτροπή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Εγκρίνει προτάσεις χρηματοδότησης από τα έσοδα 

του ειδικού λογαριασμού. Οι προτάσεις χρηματοδότη-
σης πρέπει να βρίσκονται σε συμφωνία με τα εν ισχύ 
εγκεκριμένα από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) 
Σχέδια Επιδόσεων κατά το μέρος που αφορά την ΕΜΥ.

β. Εγκρίνει συμβάσεις προμηθειών και παρακολουθεί την 
ορθή υλοποίηση των προμηθειών και των λοιπών δραστη-
ριοτήτων καθώς και της πληρωμής των σχετικών δαπανών.

γ. Εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και 
απολογισμό κίνησης του ειδικού λογαριασμού και πα-
ρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση προς την ιεραρχία του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

δ. Εποπτεύει το έργο της Γραμματείας του ειδικού λο-
γαριασμού.

Άρθρο 5
Ταμειακή Επιτροπή του ειδικού λογαριασμού

1. Η Ταμειακή Επιτροπή του ειδικού λογαριασμού απο-
τελείται από τρία μέλη ως εξής:

α. Τον Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΜΥ ως 
πρόεδρο της Ταμειακής Επιτροπής του ειδικού λογα-
ριασμού,
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β. Τον Κεντρικό Διαχειριστή Χρηματικού της ΕΜΥ ως 
α’ μέλος και 

γ. Τον Μερικό Διαχειριστή Δαπανών της ΕΜΥ ως β’ 
μέλος.

2. Η Ταμειακή Επιτροπή επιβλέπει την υλοποίηση των 
αποφάσεων της Επιτροπής Διοίκησης του Ειδικού Λογα-
ριασμού και την οικονομική, λογιστική και διαχειριστική 
λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού. Προς τούτο συ-
ντάσσει κάθε μήνα σχετική έκθεση για την ενημέρωση 
της Επιτροπής Διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού.

Άρθρο 6
Γραμματεία του ειδικού λογαριασμού

1. Η Γραμματεία του ειδικού λογαριασμού αποτελείται 
από πέντε μέλη ως εξής: 

α. Κατώτερος αξιωματικός ειδικότητας Οικονομικού 
ως προϊστάμενος της Γραμματείας του ειδικού λογαρια-
σμού,

β. Κατώτερος αξιωματικός ή υπαξιωματικός ειδικότη-
τας Οικονομικού ως υπόλογος κεντρικός διαχειριστής 
χρηματικού,

γ. Κατώτερος αξιωματικός ή υπαξιωματικός οποιασ-
δήποτε ειδικότητας, 

δ. Μόνιμος υπάλληλος ειδικότητας ΠΕ/Δ-Ο ή ΤΕ/Δ-Λ 
της ΕΜΥ και

ε. Μόνιμος υπάλληλος από το λοιπό προσωπικό της ΕΜΥ.
2. Το προσωπικό των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 ορί-

ζεται με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου 
Αεροπορίας ενώ το λοιπό προσωπικό της Γραμματείας 
με διαταγή του Διοικητή της ΕΜΥ.

3. Η Γραμματεία του ειδικού λογαριασμού έχει τις πα-
ρακάτω αρμοδιότητες:

α. Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Επιτρο-
πή ετήσιο προϋπολογισμό και οικονομικό απολογισμό 
κίνησης του ειδικού λογαριασμού.

β. Οργανώνει και παρακολουθεί τη λογιστική και δια-
χειριστική κίνηση των πόρων που διατίθενται για τις δα-
πάνες που καλύπτονται από τον ειδικό λογαριασμό, με-
ριμνά για την είσπραξη των εσόδων και προβαίνει στην 
πληρωμή των σχετικών δαπανών κατόπιν απόφασης της 
Επιτροπής και μετά από σχετικό έλεγχο των δικαιολογη-
τικών, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία 
και τα θεσμικά κείμενα της Πολεμικής Αεροπορίας.

γ. Εκδίδει σε βάρος του ειδικού λογαριασμού αποφά-
σεις ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του π.δ. 80/2016.

δ. Παρακολουθεί την οικονομική διαχείριση των δρα-
στηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από τον ειδικό 
λογαριασμό, που συμπεριλαμβάνει τον σχεδιασμό, την 
υπογραφή και την εκτέλεση προμηθειών και συμβάσε-
ων, τις μετακινήσεις προσωπικού και την καταβολή της 
αποζημίωσης στο προσωπικό.

ε. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή.

Άρθρο 7
Λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού

1. Οι πόροι του άρθρου 2, κατατίθενται στον ειδικό 
λογαριασμό, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και 
αποτελούν τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού.

2. Η κίνηση του ειδικού λογαριασμού, ο έλεγχος και οι 
εντολές πληρωμής σε βάρος του ειδικού λογαριασμού 
και υπέρ των δικαιούχων ενεργούνται από τη Γραμματεία 
του ειδικού λογαριασμού κατόπιν απόφασης της Επιτρο-
πής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Οι πληρωμές ποσών από τον ειδικό λογαριασμό και 
οι καταβολές αυτών στους δικαιούχους ενεργούνται από 
τον υπόλογο κεντρικό διαχειριστή χρηματικού με την έκ-
δοση επιταγών ή κατ’ εξαίρεση με μετρητά για ποσά που 
δεν υπερβαίνουν τα πεντακόσια ευρώ. Ειδικότερα, όσον 
αφορά στις μηνιαίες αποζημιώσεις που περιγράφονται 
στην παρ. 3 του άρθρου 8, καταβάλλονται από την Ενιαία 
Αρχή Πληρωμών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Για τον έλεγχο της κίνησης του ειδικού λογαριασμού 
τηρούνται, με μέριμνα του υπόλογου κεντρικού διαχει-
ριστή χρηματικού, τα απαιτούμενα λογιστικά βιβλία και 
στοιχεία σύμφωνα με τα εγχειρίδια της Πολεμικής Αερο-
πορίας (ΠΑ) και την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 8
Δραστηριότητες των οποίων οι δαπάνες 
καλύπτονται από τον ειδικό λογαριασμό

Οι δραστηριότητες των οποίων οι δαπάνες καλύπτο-
νται από τον ειδικό λογαριασμό είναι οι ακόλουθες:

1. Επενδύσεις (αγορά, ανάπτυξη, αντικατάσταση, 
αναβάθμιση και συντήρηση στοιχείων ενεργητικού), 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών, λειτουργικά έξοδα, έξοδα 
συντήρησης, παροχή υπηρεσιών, παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος 
για την εξυπηρέτηση της αεροναυτιλίας, εκπαίδευση 
προσωπικού, συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς, πα-
ροχή υπηρεσιών συμβούλου, μελετών, συμπληρωμα-
τικές επενδύσεις και λοιπά προγράμματα ανάπτυξης 
και εκσυγχρονισμού του συστήματος και των σχετικών 
υπηρεσιών που συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των 
στόχων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
την εναέρια κυκλοφορία με διαδικασίες απευθείας ανά-
θεσης στον οργανισμό Eurocontrol ή σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις σε άλλους φορείς, διεθνείς ή εγχώριους, 
αντιμετώπιση δαπανών αποζημίωσης ομάδων εργασίας 
ή επίτροπων, έκτακτες δαπάνες καθώς και οποιαδήποτε 
άλλη δραστηριότητα που έχει ως σκοπό τον εκσυγχρο-
νισμό και την εύρυθμη λειτουργία της ΕΜΥ ως παρόχου 
υπηρεσιών μετεωρολογίας προς την αεροναυτιλία. Οι 
προτάσεις χρηματοδότησης πρέπει να βρίσκονται σε 
συμφωνία με τα εν ισχύ εγκεκριμένα Σχέδια Επιδόσεων 
κατά το μέρος που αφορά την ΕΜΥ. Οι ανωτέρω δαπάνες 
πραγματοποιούνται με μέριμνα και ευθύνη του προϊ-
σταμένου της Γραμματείας του ειδικού λογαριασμού, 
ύστερα από έγκριση της Επιτροπής και σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί δημοσίων συμβά-
σεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και στα 
θεσμικά κείμενα της ΠΑ.

2. Μετακινήσεις προσωπικού για εκπαιδεύσεις σε 
θέματα που άπτονται της αεροναυτιλίας καθώς και για 
επισκευές, πιστοποιήσεις και επιθεωρήσεις εξοπλισμού 
και υπηρεσιών σε κλιμάκια που εξυπηρετούν την αε-
ροναυτιλία. Στους μετακινούμενους καταβάλλονται σε 
βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού αποζημιώ-
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σεις το ύψος των οποίων καθώς και το όριο των ημερών 
εκτός έδρας καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία.

3. Αποζημιώσεις προσωπικού για την αναβάθμιση των 
παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών μετεωρολογικής 
υποστήριξης της αεροναυτιλίας. Τα ποσά αποδίδονται 
στο κάτωθι προσωπικό:

α) πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική 
Υπηρεσία της ΕΜΥ, καθώς και στο πολιτικό προσωπι-
κό ειδικότητας μετεωρολόγου που υπηρετεί σε μετεω-
ρολογικά κλιμάκια της ΕΜΥ ή σε άλλα μετεωρολογικά 
κλιμάκια, που εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής Αε-
ροπορίας (ΠΑ).

β) στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στην Κε-
ντρική Υπηρεσία της ΕΜΥ, καθώς και στο στρατιωτικό 
προσωπικό ειδικότητας μετεωρολόγου που υπηρετεί 
σε μετεωρολογικά κλιμάκια της ΕΜΥ, ή σε μετεωρολο-
γικά κλιμάκια που εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής 
Αεροπορίας (ΠΑ).

Άρθρο 9
Κατανομή και διάθεση του ποσού των 
αποζημιώσεων που αναλογούν στο προσωπικό

1. Η αποζημίωση του στρατιωτικού και πολιτικού προ-
σωπικού, που καθορίζεται στις περ. α και β της παρ. 3 του 
άρθρου 8 της παρούσας, δίδεται ως κίνητρο βελτίωσης 
των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη μετεωρολογική 
υποστήριξη της αεροναυτιλίας. Το ύψος της διαφορο-
ποιείται ανά κατηγορία και ειδικότητα στρατιωτικού ή 
πολιτικού προσωπικού και καταβάλλεται στους δικαι-
ούχους ως μηνιαία αποζημίωση.

α) Για το πολιτικό προσωπικό δημιουργούνται τέσσε-
ρις ομάδες εργαζομένων με αντίστοιχα ποσά μηνιαίας 
αποζημίωσης ανά κατηγορία και ειδικότητα, όπως αυτές 
ορίζονται στα εκάστοτε θεσμικά κείμενα και την κείμενη 
νομοθεσία. Το ύψος της μετά από τις προβλεπόμενες 
κρατήσεις, αναλύονται ως ακολούθως:

αα) Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ΜΕΤ και μέλη των οργά-
νων διοίκησης και διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού 
με καθαρή μηνιαία αποζημίωση ύψους τριακοσίων ευρώ 
(300 €).

ββ) Υπάλληλοι των κατηγοριών ΤΕ ΜΕΤ, ΤΕ ΜΗΧ, ΤΕ 
ΤΗΛ, ΤΕ ΠΛΗΡ και ΠΕ των λοιπών ειδικοτήτων με καθα-
ρή μηνιαία αποζημίωση ύψους διακοσίων εβδομήντα 
ευρώ (270 €).

γγ) Υπάλληλοι των κατηγοριών ΔΕ ΜΕΤ και ΤΕ των λοι-
πών ειδικοτήτων με καθαρή μηνιαία αποζημίωση ύψους 
διακοσίων σαράντα ευρώ (240 €).

δδ) Υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ των λοιπών ειδικοτήτων 
με καθαρή μηνιαία αποζημίωση ύψους εκατό ευρώ (100 €).

β) Για το στρατιωτικό προσωπικό δημιουργούνται τέσ-
σερις ομάδες εργαζομένων με αντίστοιχα ποσά μηνιαίας 
αποζημίωσης ανά κατηγορία και ειδικότητα, όπως αυ-
τές ορίζονται στα θεσμικά κείμενα της ΠΑ. Το ύψος της 
μετά από τις προβλεπόμενες κρατήσεις, αναλύονται ως 
ακολούθως:

αα) Στελέχη ειδικότητας ΜΤ και μέλη των οργάνων διοί-
κησης και διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού με καθα-
ρή μηνιαία αποζημίωση ύψους τριακοσίων ευρώ (300 €).

ββ) Στελέχη ειδικότητας ΥΜΕ με καθαρή μηνιαία απο-
ζημίωση ύψους διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270 €).

γγ) Στελέχη των ειδικοτήτων ΕΜΕΤ - ΟΜΕΤ - ΑΜΕ με 
καθαρή μηνιαία αποζημίωση ύψους διακοσίων σαράντα 
ευρώ (240 €).

δδ) Στελέχη των λοιπών ειδικοτήτων με καθαρή μηνι-
αία αποζημίωση ύψους εκατό ευρώ (100 €).

2. Σε περίπτωση που τα έσοδα που έχουν προβλε-
φθεί στα Σχέδια Επιδόσεων για αμοιβές προσωπικού 
δεν επαρκούν για την καταβολή των αποζημιώσεων 
των περ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 8 της παρού-
σας, οι αποζημιώσεις θα καταβάλλονται για τον συγκε-
κριμένο μήνα μειωμένες αναλογικά σε όλες τις ομάδες 
εργαζομένων. Τα ελλείποντα ποσά θα καταβάλλονται 
αναδρομικά στους δικαιούχους τον πρώτο μήνα ή τους 
επόμενους μήνες του ίδιου οικονομικού έτους που τα 
έσοδα που έχουν προβλεφθεί στα Σχέδια Επιδόσεων 
για αμοιβές προσωπικού δημιουργούν πλεονάσματα. 
Επιπλέον, στο τέλος του οικονομικού έτους θα γίνεται 
έλεγχος των συνολικών ποσών των αποζημιώσεων των 
περ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 8 της παρούσας που 
έχουν καταβληθεί στους εργαζόμενους κατά το τρέχον 
έτος. Σε περίπτωση που τα ποσά που έχουν καταβληθεί 
είναι μικρότερα από τα οφειλόμενα θα καταβάλλεται η 
διαφορά αναλογικά σε όλες τις ομάδες εργαζομένων 
εφόσον υπάρχουν πλεονάσματα. Σε περίπτωση που τα 
ποσά που έχουν καταβληθεί είναι μεγαλύτερα από τα 
οφειλόμενα, για τα επιπλέον θα εκδίδονται πράξεις κα-
ταλογισμού και τα εισπραττόμενα ποσά θα αποδίδονται 
σε πίστωση του εδικού λογαριασμού της ΕΜΥ.

3. Πολιτικό ή στρατιωτικό προσωπικό της ΕΜΥ το 
οποίο μετατίθεται ή τοποθετείται ή αποσπάται σε άλ-
λες μονάδες ή επιτελεία του ΥΠΕΘΑ ή άλλες υπηρεσίες 
του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ καθώς και σε γραφεία 
κομμάτων ή βουλευτών εκτός μετεωρολογικού έργου, 
δεν λαμβάνει αποζημίωση κατά το χρονικό διάστημα 
της απουσίας του. Επίσης, η αποζημίωση διακόπτεται σε 
κάθε περίπτωση μη προβλεπόμενης αποχής υπαλλήλων 
από τα καθήκοντά του, θέσης σε αργία ή διαθεσιμότητα 
καθώς και σε περίπτωση περικοπής των τακτικών απο-
δοχών αυτών ή αδείας άνευ αποδοχών.

Άρθρο 10
Φορολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις ή 
εισφορές

1. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον ειδικό 
λογαριασμό υπόκεινται στις νόμιμες κατά περίπτωση 
κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων.

2. Οι φορολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις ή εισφο-
ρές επί των εσόδων και πληρωμών του ειδικού λογαρια-
σμού ρυθμίζονται με βάση τη γενική νομοθεσία και τις 
εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 11
Διαδικασία προσδιορισμού οικονομικών 
αποτελεσμάτων

1. Το οικονομικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό 
έτος.

2. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα, παραμένουν στον ειδικό 
λογαριασμό της ΕΜΥ και μεταφέρονται την 31η Δεκεμ-
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βρίου έκαστου έτους, ως νέο υπόλοιπο αυτού στο επό-
μενο έτος, με την επιφύλαξη των προβλέψεων περί επι-
στροφής της διαφοράς του καθορισμένου κόστους που 
προβλέπεται στο Σχέδιο Επιδόσεων και του πραγματικού 
κόστους στους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας και 
τους χρήστες του εναέριου χώρου, ιδίως σύμφωνα με 
τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/317.

Άρθρο 12
Λογιστική - οικονομική οργάνωση

1. Για την παρακολούθηση της κίνησης του ειδικού 
λογαριασμού και την ευχερή εξακρίβωση του υφιστά-
μενου υπολοίπου του, τηρούνται από τη Γραμματεία του 
ειδικού λογαριασμού τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρ-
θρου 7, βιβλία και στοιχεία. Η Επιτροπή, εφόσον το κρίνει 
σκόπιμο, μπορεί να καθιερώσει επιπλέον διαδικασίες 
παρακολούθησης της κίνησης του ειδικού λογαριασμού.

2. Οι ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές επί των 
καταβαλλομένων ποσών παρακρατούνται από την Ειδι-
κή Κεντρική Διαχείριση Χρηματικού του ειδικού λογα-
ριασμού και αποδίδονται στους δικαιούχους, κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις.

3. Η αλληλογραφία που αφορά στον ειδικό λογαρια-
σμό καταχωρείται σε βιβλίο πρωτοκόλλου της Γραμμα-
τείας του ειδικού λογαριασμού, στο αρχείο της οποίας 
φυλάσσονται τα σχέδια των σχετικών αποφάσεων και 
λοιπών εγγράφων, τα οποία τίθενται στη διάθεση κάθε 
αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου.

Άρθρο 13
Απόδοση λογαριασμού - Οικονομικός έλεγχος - 
Ευθύνες οργάνων

1. Ο υπόλογος κεντρικός διαχειριστής χρηματικού της 
Γραμματείας του ειδικού λογαριασμού αποδίδει ανά έτος 
λογαριασμούς της διαχείρισής του, για το σύνολο των 
δαπανών σε βάρος των κονδυλίων του ειδικού λογα-
ριασμού στο Ελεγκτήριο Δαπανών Αθηνών (ΕΛ.Δ.Α) για 
έλεγχο. Κατόπιν αυτού οι ελεγμένοι λογαριασμοί επι-
στρέφονται στη Γραμματεία του ειδικού λογαριασμού 
και με μέριμνα του κεντρικού διαχειριστή χρηματικού 
τηρούνται σε αρχείο κατά τα προβλεπόμενα.

2. Η διαχείριση, η διάθεση και η λογιστική παρακολού-
θηση των κονδυλίων του ειδικού λογαριασμού υπόκεινται 
σε οικονομικό έλεγχο και οικονομική επιθεώρηση σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν.δ.721/1970 και του 
ν. 4494/2017 (Α’ 165), από τα αρμόδια όργανα οικονομικού 
ελέγχου του ΥΠΕΘΑ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3. Ο προϋπολογισμός του επόμενου και ο απολογισμός 
του προηγούμενου οικονομικού έτους, εγκρίνονται από 
την Επιτροπή μετά από οικονομικό έλεγχο που διενερ-
γείται από εξειδικευμένο εξωτερικό οικονομικό φορέα ή 
τη Διεύθυνση Οικονομικού του Γενικού Επιτελείου Αερο-
πορίας και αξιολόγηση από την τελευταία. Η μη έγκαιρη 
υποβολή τους εντός των προθεσμιών που θέτει το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους αναστέλλει αυτομάτως τη λει-
τουργία του ειδικού λογαριασμού.

4. Τα όργανα που διαχειρίζονται κονδύλια του ειδικού 
λογαριασμού υπέχουν τις αναφερόμενες στο άρθρο 72 
του ν.δ. 721/1970 ευθύνες.

5. Ο καταλογισμός ευθυνών σε βάρος των οργάνων 
διαχείρισης - διοίκησης των πόρων του ειδικού λογα-
ριασμού πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 101 του ν.δ. 721/1970.

Άρθρο 14 
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2023

Oι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Εθνικής Άμυνας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

Ι  

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/

ΔΗΕ/70697/ 861/14.07.2020 κοινής απόφασης 

των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την 

επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, 

δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 3088). 

 ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 36 του ν. 4508/2017 «Αδειοδότηση δια-

στημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό 
Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού 
Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις» (Α’ 200).

2. Τις παρ. 1, 2 και 8 του άρθρου εξηκοστού πρώτου 
του ν. 4839/2021«Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποί-
ησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους 
Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμ-
βασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυ-
μα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για 
την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα 
της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγου-
σες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID- 19» (Α’ 181), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 189 του ν. 4855/2021 «Τροποποιήσεις του 
Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 215).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).
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4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019.

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’  160).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

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

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

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

10. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

11. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

12. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

13. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
Πελάτες, που εκδόθηκε με την από 29-3-2013 (Β’ 832) 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής.

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.7.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για 
την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυ-
νάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει» (Β’ 3088).

15. Την υπ’ αρ. 404/12.11.2015 απόφαση της ΡΑΕ «(α)
Τροποποίηση διατάξεων του «Εγχειριδίου Διαχείρισης 
Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών 
Δικτύου» (Β’ 1463/2013), μετονομασία του σε «Εγχειρίδιο 
Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης» 
και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο (β) Τροποποίηση 
διατάξεων του «Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συ-
στήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Β’ 103) και 
του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Β’ 104), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν» (Β’ 2773).

16. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135430/4709/20.12.2022 
υπηρεσιακό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας 
προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΥΠΕΝ, με θέμα: «Σχέδιο Κοινής Απόφασης «Τροποποίηση 
της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 από-

φασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανα-
σύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του 
άρθρου 36 του ν. 4508/2017, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει» (Β’ 3088) όπως ισχύει» - Επιπτώσεις στον κρατικό 
προϋπολογισμό».

17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/135879/3013/ 
21.12.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα θα 
υπάρξει ισόποση επιβάρυνση στον Ειδικό Λογαριασμό 
Επανασύνδεσης παροχών ηλεκτρικού ρεύματος του 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., που θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέ-
σιμα αυτού, ύψους 13.172.971,59 € και ως εκ τούτου δεν 
θα υπάρξει επιβάρυνση στον Κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/
861/14.07.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό 
βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού 
ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 3088), ως ακολού-
θως:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης

Η περ. Α του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και η αποσύνδε-

ση από το δίκτυο να έχει συντελεστεί μέχρι τις 31.12.2022 
καθώς και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί 

 Αναπληρωτής 
Οικονομικών Υπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος 
Οικονομικών και Ενέργειας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ     
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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