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1 Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς 
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για 
το έτος 2020.

2 Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021 του εντός Γενικής Κυβέρνησης Φορέα του 
Κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005, με την επωνυμία «Κοι-
νωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».

3 Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021 του 
εντός Γενικής Κυβέρνησης φορέα του Κεφ. Α΄ του 
ν. 3429/2005, με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Δι-
ακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη 
Εταιρεία» και το δ.τ. «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.».

4 Έγκριση του προϋπολογισμού έτους  2021 του 
εντός Γενικής Κυβέρνησης Φορέα του Κεφ. Α΄ του 
ν.  3429/2005, με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο 
Οπτικοακουστικών Μέσων και Ενημέρωσης Α.Ε. 
(ΕΚΟΜΕ Α.Ε.)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/126440/2480 (1)
Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηρια-

σμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμο-

κηπίου, για το έτος 2020. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 129), όπως ισχύει, και ειδικότερα 
το άρθρο 25 αυτού.

2. Τον ν. 3851/2010 (Α΄ 85) και ειδικότερα το άρθρο 7 
αυτού.

3. Τον ν. 3889/2010 (Α΄ 182) και ειδικότερα το άρθρο 30 
αυτού, καθώς και το άρθρο 3 αυτού, όπως οι παρ. 3 και 4 
τροποποιήθηκαν με το  άρθρο  36 του ν.  4599/2019 
(Α΄ 40).

4. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179), όπως ισχύει.

5. Τον ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 156), όπως ισχύει και 
ιδίως το άρθρο 47 αυτού.

6. Τον ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρο-
μίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων 
και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» 
(Α΄ 70).

7. Τoν v. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στε-
λεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση 
Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επι-
λογής Προϊσταμένων» (Α΄ 33) και ειδικότερα το άρθρο 50 
αυτού.

8. Τον ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπε-
ράκτιες εργασίες…» (Α΄ 136) και ειδικότερα το άρθρο 47 
αυτού.

9. Τον ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση 
της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρ-
θρωτικών Μεταρρυθμίσεων…» (Α΄ 105) και ειδικότερα 
το άρθρο 40 αυτού.

10. Τον ν.  4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας…» (Α΄ 216) 
και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

11. Τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 
και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 66).

12. Τον ν. 4685/2020 (Α΄ 85) και ειδικότερα το άρθρο 27 
αυτού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Την Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχε-
τικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και 
την τροποποίηση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 275/25-10-2003, σ. 32) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

14. Την υπ’ αρ. 181478/965/2017 κοινή υπουργική από-
φαση «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 
Η.Π. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης 
“Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερ-
μοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπο-
ρίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός 
της Κοινότητας και την τροποποίηση της Οδηγίας 96/61/
ΕΚ του Συμβουλίου» του Συμβουλίου της 13ης Οκτω-
βρίου 2003 και άλλες διατάξεις” (Β΄ 1931), όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 3763).

15. Την υπό στοιχεία ΑΠΕΗΛ/οικ.21906/2014 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ενίσχυση για επιχειρήσεις τομέων 
και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρ-
ροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του συστή-
ματος…» (Β΄ 3304), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

16. Τη βασική αρχή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 
Δικαίου ενάντια στη κλιματική αλλαγή δηλαδή την αρχή 
της κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης («Principle 
of Common but Differentiated Responsibility»), την 
οποία καθιέρωσε το πρωτόκολλο του Κιότο.

17. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό 
στοιχεία SWD(2012) 130 και 131 τελικό «Κατευθυντήριες 
γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο 
πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπο-
μπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012» (ΕΕ C 158/
5-6-2012, σ. 4), όπως ισχύει.

18. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχε-
τικά με την τροποποίηση της ανακοίνωσης της επιτροπής 
«Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικής 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαι-
ωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012» 
(ΕΕ C 387/15-12-2012, σ. 6).

19. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ’ αρ. 
278/2011 «σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβα-
τικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή 
δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου» (ΕΕ L 130/17-05-2011, σ. 1).

20. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/33377/732/
16-04-2020 απόφαση «Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού 
σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδό-
τηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλε-
κτροκίνησης και καθορισμός της κίνησής του» (Β΄ 1451).

21. Την υπ’ αρ. 12/2020 γνωμοδότηση της Ρυθμιστι-
κής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) σχετικά με την κατανομή των 
εσόδων από πλειστηριασμούς αδιάθετων δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για τo ημερολογιακά 
έτη 2020.

22. 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).

23. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121)

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

25. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/77267/7637/
06-08-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄ 3296).

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, 
δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος κατα-
νομής των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2020, σύμ-
φωνα με την παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Κατανομή εσόδων

Τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς των δικαιωμά-
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατανέμονται ως 
ακολούθως, για το έτος 2020:

α. Ποσοστό εβδομήντα οκτώ τοις εκατό (78%) των 
εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του 
άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

β. Ποσοστό δεκαέξι και πέντε δέκατα τοις εκατό (16,5%) 
των εσόδων διατίθεται για να καλύψει τις ανάγκες της 
ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που 
εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, 
όπως προβλέπεται στην υπό στοιχεία ΑΠ/21906/2014 
(Β΄  3304) κοινή υπουργική απόφαση. Τυχόν ποσό, 
το οποίο δεν χρησιμοποιείται για τον παραπάνω σκοπό 
αποτελεί πόρο της παραπάνω παρ. (α), δηλαδή του Ειδι-
κού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, 
όπως ισχύει.

γ. Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) των εσόδων διατίθεται 
στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματι-
κής αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α), εκ του οποίου, ποσοστό ένα 
δέκατο τοις εκατό (0,1%) διατίθεται για την αποκλειστική 
υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλα-
γής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα για υλοποί-
ηση δράσεων που σχετίζονται με την καλύτερη εφαρ-
μογή των διατάξεων της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά 
με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπο-
μπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας…», 
όπως ισχύει, και των αποφάσεων και κανονισμών της, 
καθώς και δράσεων που αφορούν σε θέματα κλιματι-
κής αλλαγής. Το υπόλοιπό ποσοστό, εννέα δέκατα τοις 
εκατό (0,9%) διατίθεται για τους σκοπούς, τη λειτουργία 
και τις δράσεις του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Τυχόν ποσό που δεν θα 
χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση 
στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.
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δ. Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) των εσόδων διατίθεται 
στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση δράσεων 
για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτή-
των χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυ-
πώματος, με στόχο την ενίσχυση και σταδιακή διαφο-
ροποίηση των τοπικών οικονομιών και την δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες 
Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της 
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Οι δράσεις θα απευ-
θύνονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις 
λιγνιτικές περιοχές ή και για επιχειρήσεις που επιθυμούν 
να μετεγκατασταθούν στις λιγνιτικές περιοχές. Οι δρά-
σεις δύναται να αφορούν και σε συμπράξεις επιχειρή-
σεων με ερευνητικά κέντρα/Πανεπιστήμια. Τυχόν ποσό 
που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται 
για χρήση στα επόμενα έτη, έως εξαντλήσεώς του.

ε. Ποσοστό τρία και πέντε δέκατα τοις εκατό (3,5%) 
των εσόδων διατίθεται στο λογαριασμού ειδικού σκοπού 
στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων 
και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. 
Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους 
μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλή-
σεώς του.

Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις

Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρού-
σας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται 
από αυτήν καταργείται.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΤΑΓΑΡΑΣ  

Ι

     Αριθμ. 36575 ΕΞ 2020 (2)
Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021 του εντός Γενικής Κυβέρνησης Φορέα 
του Κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005, με την επωνυμία 
«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
I. Τις διατάξεις:
1. Tου ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-

σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A΄ 143), 
όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 63 «Έγκριση του 
προϋπολογισμού των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρ-
νησης πλην Ο.Τ.Α.».

2. Tου ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α΄ 251).

3. Του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργα-
νισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), όπως ισχύει.

4. Tου Κεφ.  Ε΄ του άρθρου  119 του ν.  4549/2018 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019-2022» (Α΄ 105).

5. Tης υποπαρ. Γ.2. της παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4254/2014 (Α΄ 85), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114).

6. Του άρθρου 39 του ν. 4578/2018 «Μείωση ασφαλι-
στικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 200).

7. 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 ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 109 αυτού, 
καθώς συντρέχουν κατεπείγοντες λόγοι, διότι σύμφωνα 
με το άρθρο 63 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, οι προ-
ϋπολογισμοί πρέπει να εγκριθούν έως την 31η Δεκεμ-
βρίου 2020.

8. Tου 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).

9. Tου π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

10. Tου π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ενιαίων διοικητι-
κών τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

11. Tου π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

12. Tου π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

13. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

II. Tην υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β΄ 2902).

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

IV. Την υπό στοιχεία 2/30551/ΔΠΓΚ/21-07-2020 εγκύ-
κλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής 
«Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικο-
νομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: 90Δ8Η-4ΨΦ).

V. Την υπό στοιχεία 33864 ΕΞ 2020/01-12-2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του 
καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της 
Πληροφορίας Α.Ε. και κωδικοποίηση αυτού» (Β΄ 5386).

VI. Το υπ’ αρ. 7359/07-08-2020 έγγραφο της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας Α.Ε. «Αποστολή σχεδίου κατάρτισης 
προϋπολογισμού 2021 της Κοινωνίας της Πληροφο-
ρίας Α.Ε.».

VII. Την από 02-12-2019 ηλεκτρονική αλληλογραφία 
του Τμήματος ΔΕΚΟ της ΔΠΓΚ προς τη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία επισυνά-
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πτονται οι πίνακες (Π7) των σχεδίων των προϋπολογισμών έτους 2021, των εποπτευόμενων φορέων του Κεφ. Α΄ 
του ν. 3429/2005, όπως διαμορφώθηκαν κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν. 4270/2014, 
όπως ισχύει και ενσωματώθηκαν στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού 2021.

VIII. Την υπό στοιχεία 35257 ΕΞ 2020/16-12-2020 εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

IX. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021 του κάτωθι εντός Γενικής Κυβέρνησης φορέα του Κεφ. Α΄ του 
ν. 3429/2005, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - 
ΕSA, σε ευρώ, αποτυπώνονται ως εξής:

ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) 161.615.777 161.447.737 168.040

2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών ανά λογαριασμό αποτυπώνεται στο συνημμένο πίνακα, που αποτελεί αναπό-
σπαστο τμήμα της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Εντέλλουμε τη διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, ώστε να εξειδικευθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση 
οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς των συνημμένων πινάκων, καθώς 
και για λοιπές ενέργειες.

4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους 
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς τον σκοπό αυτό.
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚτΠ)
ΑΦΜ

ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) 
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7) 161.615.777
1. Πωλήσεις (=α+β) 0
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων 
και άχρηστου υλικού 

70+71+72

β) Πωλήσεις υπηρεσιών 73

2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) 74 161.615.777
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού 74.96 67.000.000

δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ) 41.10 ή 43.00* 94.615.777

ε) Ε.Ε. 43.04 ή 74.08 0

στ) Λοιπές

ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠO ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ 
ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ 
ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ

0

3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 75
4. Έσοδα Κεφαλαίων  (Τόκοι Πιστωτικοί) 76 ΠΛΗΝ 76.04
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων 78 ΠΛΗΝ 78.05
6. Λοιπά Έσοδα 82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05) 0
ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16) 161.447.737
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ) 60 ΠΛΗΝ 60.05 3.775.866
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.00 ΕΩΣ 60.01 2.526.420

η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και 
ημερομίσθιου προσωπικού

60.03 ΕΩΣ 60.04 999.446

θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 60.02 250.000

9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 61 137.366.489
10. Παροχές Τρίτων 62 545.000

Εκ των οποίων Ηλεκτικό Ρεύμα -φωταέριο -Ύδρευση-
Τηλεπικοινωνίες

62.00 ΕΩΣ 62.03 80.000

 Εκ των οποίων Ενοίκια 62.04 370.000

Εκ των οποίων  Ασφάλιστρα 62.05 55.000

Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 62.07 40.000

11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος 
χρήσης) 63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09 44.680

Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης 54.08 (ή 88.08)+88.09

12. Διάφορα Έξοδα 60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ 53.01
+ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44 14 ΚΑΙ 44 15) ΜΕΙΟΝ 84

19.148.202
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους 
(δωρεές, επιχορηγήσεις)

64.06 (ή 67**) 8.963.369

13. Τόκοι και συναφή έξοδα 65 ΚΑΙ 16.18 17.500
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος 
επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04

15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ 
αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση. [10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18 550.000

Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός [14] 

16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με 
βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου 
ή της ανάλωσης των αποθεμάτων.

[20-28]

ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ) 168.040
*  Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων.  67**  Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογιαριασμούς)

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7  Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο 

9999833Ο7



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ68330 Τεύχος B’ 5901/31.12.2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Επικρατείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Ι

     Αριθμ. 36577 ΕΞ 2020 (3)
Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021 του 

εντός Γενικής Κυβέρνησης φορέα του Κεφ. Α΄ του 

ν. 3429/2005, με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Δι-

ακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη 

Εταιρεία» και το δ.τ. «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
I. Τις διατάξεις:
1. Tου ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-

σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), 
όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 63 «Έγκριση του 
προϋπολογισμού των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρ-
νησης πλην Ο.Τ.Α.».

2. Tου ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α΄ 251).

3. Του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργα-
νισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), όπως ισχύει.

4. Tου Κεφ.  Ε΄του άρθρου  119 του ν.  4549/2018 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019-2022» (Α΄ 105).

5. Tης υποπαρ. Γ.2. της παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4254/2014 (Α΄ 85), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114).

6. 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 ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 109 αυτού, 
καθώς συντρέχουν κατεπείγοντες λόγοι, διότι σύμφωνα 
με το άρθρο 63 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, οι προ-
ϋπολογισμοί πρέπει να εγκριθούν έως την 31η Δεκεμ-
βρίου 2020.

7. Του ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. 
(Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές 
διατάξεις» (Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Tου 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).

9. Tου π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

10. Tου π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ενιαίων διοικητι-
κών τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

11. Tου π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

12. Tου π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

13. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

II. Tην υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β΄ 2902).

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

IV. Την υπό στοιχεία 2/30551/ΔΠΓΚ/21-07-2020 εγκύ-
κλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής 
«Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικο-
νομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: 90Δ8Η-4ΨΦ).

V. Το υπ’ αρ. 7848/21-10-2020 έγγραφο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 
«Αποστολή σχεδίου προϋπολογισμού ΗΔΙΚΑ Α.Ε., έτους 
2021», με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ’ αρ.427/8-10-2020 
απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

VI. Την από 02-12-2019 ηλεκτρονική αλληλογραφία 
του Τμήματος ΔΕΚΟ της ΔΠΓΚ προς τη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία επισυ-
νάπτονται οι πίνακες (Π7) των σχεδίων των προϋπολο-
γισμών έτους 2021, των εποπτευόμενων φορέων του 
Κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005, όπως διαμορφώθηκαν κατά 
την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του 
ν. 4270/2014, όπως ισχύει, και ενσωματώθηκαν στην 
εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού 2021.

VII. Την υπό στοιχεία 35350 ΕΞ 2020/16-12-2020 ειση-
γητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.

VIII. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021 του 
κάτωθι εντός Γενικής Κυβέρνησης φορέα του Κεφ. Α΄ του 
ν. 3429/2005, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, 
σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαρια-
σμών - ΕSA, σε ευρώ, αποτυπώνονται ως εξής:
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ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 27.206.201 27.206.101 100

2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών ανά λογαριασμό αποτυπώνεται στο συνημμένο πίνακα, που αποτελεί αναπό-
σπαστο τμήμα της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Στους εξυπηρετούμενους φορείς δεν θα κατανεμηθούν: α) Το ποσό των 8,4 εκατ. ευρώ της τακτικής επιχο-
ρήγησης για την κάλυψη του μισθοδοτικού κόστους και β) η αξία της συνολικής κτήσης των παγίων, αλλά μόνο 
το ποσό των ετήσιων αποσβέσεων.

4. Εντέλλουμε τη διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, ώστε να εξειδικευθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση 
οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς των συνημμένων πινάκων, καθώς 
και για λοιπές ενέργειες.

5. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους 
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς τον σκοπό αυτό.
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ Η.ΔΙ.Κ.Α.Α.Ε.
ΑΦΜ

ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) 
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7) 27.206.201
1. Πωλήσεις (=α+β) 14.551.201
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων 
και άχρηστου υλικού 

70+71+72

β) Πωλήσεις υπηρεσιών 73 14.551.201

2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) 74 12.655.000
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού 74.96 8.400.000

δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ) 41.10 ή 43.00* 4.255.000

ε) Ε.Ε. 43.04 ή 74.08

στ) Λοιπές

ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠO ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ 
ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ 
ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ

3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 75
4. Έσοδα Κεφαλαίων  (Τόκοι Πιστωτικοί) 76 ΠΛΗΝ 76.04
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων 78 ΠΛΗΝ 78.05
6. Λοιπά Έσοδα 82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05) 0
ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16) 27.206.101
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ) 60 ΠΛΗΝ 60.05 7.834.601
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.00 ΕΩΣ 60.01 5.942.647

η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και 
ημερομίσθιου προσωπικού

60.03 ΕΩΣ 60.04 1.415.114

θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 60.02 476.840

9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 61 740.000
10. Παροχές Τρίτων 62 13.664.000

Εκ των οποίων Ηλεκτικό Ρεύμα -φωταέριο -Ύδρευση-
Τηλεπικοινωνίες

62.00 ΕΩΣ 62.03 359.000

 Εκ των οποίων Ενοίκια 62.04 440.900

Εκ των οποίων  Ασφάλιστρα 62.05 31.000
Εκ των οποίων Επισκευές , Συντηρήσεις & Λοιπές Παροχές 
Τρίτων

62.07 +62.98 12.833.100

11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος 
χρήσης) 63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09 16.000

Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης 54.08 (ή 88.08)+88.09 0
12. Διάφορα Έξοδα 60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ 53.01

+ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44 14 ΚΑΙ 44 15) ΜΕΙΟΝ 84
754.100

Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους 
(δωρεές, επιχορηγήσεις)

64.06 (ή 67**)

13. Τόκοι και συναφή έξοδα 65 ΚΑΙ 16.18 900
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος 
επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04

15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ 
αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση. [10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18 4.196.500

Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός [14] 170.500

16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με 
βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου 
ή της ανάλωσης των αποθεμάτων.

[20-28]

ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ) 100
*  Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων.  67**  Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογιαριασμούς)

 ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7  Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο 

90028400

petra@idika.gr

213-2168102-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Επικρατείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Ι

     Αριθμ. 36580 ΕΞ 2020 (4)
Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021 του 

εντός Γενικής Κυβέρνησης Φορέα του Κεφ. Α΄ του 

ν. 3429/2005, με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο 

Οπτικοακουστικών Μέσων και Ενημέρωσης Α.Ε. 

(ΕΚΟΜΕ Α.Ε.)». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
I. Τις διατάξεις:
1. Tου ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-

σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), 
όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 63 «Έγκριση του 
προϋπολογισμού των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρ-
νησης πλην Ο.Τ.Α.».

2. Tου ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α΄ 251).

3. Του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργα-
νισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), όπως ισχύει.

4. Tου Κεφ.  Ε΄ του άρθρου  119 του ν.  4549/2018 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019-2022» (Α΄ 105).

5. Tης υποπαρ. Γ.2. της παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4254/2014 (Α΄ 85), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114).

6. Του ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχο-
μένου… - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών 
Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων 
Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης…» (Α΄ 133), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. 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 ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 109 αυτού, 
καθώς συντρέχουν κατεπείγοντες λόγοι, διότι σύμφωνα 
με το άρθρο 63 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, οι προ-
ϋπολογισμοί πρέπει να εγκριθούν έως την 31η Δεκεμ-
βρίου 2020.

8. Tου ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητή-
ματα» (Α΄ 134).

9. Tου 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).

10. Tου π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

11. Tου π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ενιαίων διοικητι-
κών τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

12. Tου π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

13. Tου π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

14. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

15. Tης υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β΄ 2902).

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

III. Την υπό στοιχεία 2/30551/ΔΠΓΚ/21-07-2020 εγκύ-
κλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής 
«Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικο-
νομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: 90Δ8Η-4ΨΦ).

IV. Την υπό στοιχεία 33864 ΕΞ 2020/01-12-2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του 
καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία της 
Πληροφορίας Α.Ε.” και κωδικοποίηση αυτού» (Β΄ 5386).

V. Το υπό στοιχεία Β1176/13-8-2020 έγγραφο του 
ΕΚΟΜΕ Α.Ε. «Σχέδιο Κατάρτισης προϋπολογισμού 2021 
ΕΚΟΜΕ Α.Ε.», καθώς και το υπό στοιχεία Β1232/10-9-2020 
έγγραφο «Τροποποίηση σχεδίου κατάρτισης προϋπολο-
γισμού 2021 ΕΚΟΜΕ Α.Ε.».

VI. Την από 02-12-2019 ηλεκτρονική αλληλογραφία 
του Τμήματος ΔΕΚΟ της ΔΠΓΚ προς τη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία επισυ-
νάπτονται οι πίνακες (Π7) των σχεδίων των προϋπολο-
γισμών έτους 2021, των εποπτευόμενων φορέων του 
Κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005, όπως διαμορφώθηκαν κατά 
την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του 
ν. 4270/2014, όπως ισχύει, και ενσωματώθηκαν στην 
εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού 2021.

VII. Την υπό στοιχεία 35351 ΕΞ 2020/16-12-2020 ειση-
γητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.

VIII. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021 του 
κάτωθι εντός Γενικής Κυβέρνησης φορέα του Κεφ. Α΄ του 
ν. 3429/2005, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, 
σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαρια-
σμών - ΕSA, σε ευρώ, αποτυπώνονται ως εξής:
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ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε 44.459.684 44.695.054 -235.370

2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών ανά λογαριασμό αποτυπώνεται στο συνημμένο πίνακα, που αποτελεί αναπό-
σπαστο τμήμα της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Το αρνητικό ισοζύγιο θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
ν. 4440/2016, όπως ισχύει και αφορά στη δαπάνη μισθοδοσίας δέκα (10) ατόμων που προβλέπεται να αποσπασθούν 
στο ΕΚΟΜΕ στο έτος 2021.

4. Εντέλλουμε την διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, ώστε να εξειδικευθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση 
οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς των συνημμένων πινάκων, καθώς 
και για λοιπές ενέργειες.

5. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους 
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς τον σκοπό αυτό.
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ ΕΚΟΜΕ ΑΕ 
ΑΦΜ

ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) 
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7) 44.459.684
1. Πωλήσεις (=α+β) 0
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων 
και άχρηστου υλικού 

70+71+72

β) Πωλήσεις υπηρεσιών 73

2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) 74 44.459.684
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού 74.96 1.900.000

δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ) 41.10 ή 43.00* 42.559.684

ε) Ε.Ε. 43.04 ή 74.08 0

στ) Λοιπές

ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠO ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ 
ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ 
ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ

0

3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 75
4. Έσοδα Κεφαλαίων  (Τόκοι Πιστωτικοί) 76 ΠΛΗΝ 76.04
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων 78 ΠΛΗΝ 78.05
6. Λοιπά Έσοδα 82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05) 0
ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16) 44.695.054
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ) 60 ΠΛΗΝ 60.05 1.289.645
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.00 ΕΩΣ 60.01 1.029.093

η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και 
ημερομίσθιου προσωπικού

60.03 ΕΩΣ 60.04 256.552

θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 60.02 4.000

9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 61 12.788.270
10. Παροχές Τρίτων 62 227.000

Εκ των οποίων Ηλεκτικό Ρεύμα -φωταέριο -Ύδρευση-
Τηλεπικοινωνίες

62.00 ΕΩΣ 62.03 50.000

 Εκ των οποίων Ενοίκια 62.04 144.000

Εκ των οποίων  Ασφάλιστρα 62.05 3.000

Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 62.07 30.000

11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος 
χρήσης) 63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09 1.500

Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης 54.08 (ή 88.08)+88.09 0

12. Διάφορα Έξοδα 60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ 53.01
+ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44 14 ΚΑΙ 44 15) ΜΕΙΟΝ 84

30.311.789
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους 
(δωρεές, επιχορηγήσεις)

64.06 (ή 67**) 0

13. Τόκοι και συναφή έξοδα 65 ΚΑΙ 16.18 1.850
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος 
επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου

0

14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04 4.000

15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ 
αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση. [10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18 71.000

Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός [14] 60.000

16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με 
βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου 
ή της ανάλωσης των αποθεμάτων.

[20-28] 0

ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ) -235.370
*  Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων.  67**  Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογιαριασμούς)

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7  Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο 

996973308

info@ekome.media,pkouanis@ekome.media,efotopoulou@ekome.media

214 4022500

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Επικρατείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ68336 Τεύχος B’ 5901/31.12.2020

*02059013112200012*

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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