
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση του προϋπολογισμού, έτους 2023, του 
εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης, «ΕΡΓΑ 
Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)».

2 Ορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων 
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας αιρε-
τών και υπαλλήλων του Συνδέσμου Ύδρευσης Λε-
κανοπεδίου Ιωαννίνων, για το έτος 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.Π. ΔΠΔΑ/10155/ΕΡΓΑΟΣΕ (1)
   Έγκριση του προϋπολογισμού, έτους 2023, του 

εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης, «ΕΡΓΑ 

Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 6925/1996 (ΤΑΕ-ΕΠΕ 1989) απόφαση του 

Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε η άδεια σύστα-
σης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας «ΕΡΓΑ 
ΟΣΕ Α.Ε.».

2. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 3, της παρ. γ) περ. γα. του άρ-

θρου 19 και της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4972/2022 
«Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του 
Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής 
Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμε-
τοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις 
για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, 
αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας 
και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προ-
σώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής 
Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου 
Πιστώσεων, Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογι-
σμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικο-
νομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α’ 181),

β) του άρθρου 54 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 1.α. 
του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143),

γ) του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016  - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016» (Α’ 222), όπως έχει 
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του 
ν. 4127/2013 (Α’ 50), του άρθρου μόνου του ν. 4263/2014 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2015-2018» (Α’  117), του μέρους Ζ’ του 
ν. 4472/2017 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2018-2021» (Α’ 74), του άρθρου 119 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019-2022» του ν. 4549/2018 (Α’ 105), κα-
θώς και του άρθρου 1 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025» του 
ν. 4813/2021 (Α’ 111),

δ) του άρθρου 4 «Αρμοδιότητες ΕΡΓΟΣΕ» του 
ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη 
του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις 
για το σιδηροδρομικό τομέα» (Α’ 188),

ε) των άρθρων 2 και 3 του Κεφαλαίου Α’ της υπο-
παρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β’ του 
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),

στ) του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110),

ζ) του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» (Α’ 176),

η) 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:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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- σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ.  1.α. του 
άρθρου 63 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143), αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων 
της Γενικής Κυβέρνησης, πλην Ο.Τ.Α. και Α.Δ.Α. που δεν 
ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, υιο-
θετούνται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα 
και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό έως την 
31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος προ-
ϋπολογισμού, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και είναι συνεπείς 
με το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού που έχει 
ήδη υποβληθεί, κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
του άρθρου 54 του ίδιου νόμου και

- σε περίπτωση μη έγκρισης του προϋπολογισμού, μετά 
την περίοδο των τριών (3) μηνών από την έναρξη του οι-
κείου οικονομικού έτους, όλες οι δαπάνες πλην των πλη-
ρωμών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης 
των επ’ αυτών κρατήσεων, δεν θεωρούνται νόμιμες και

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

3. Τα προεδρικά διατάγματα:
α) π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) και 
ειδικότερα το άρθρο 90, όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων» (Α’ 208),

γ) π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

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

ε) π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρ-
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121),

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

ζ) π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4. Τις υπό στοιχεία αποφάσεις:
α) 2/92306/ΔΕΠ/18.12.2017 του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
του άρθρου 43 του ν. 4484/2017» (Α.Δ.Α.: ΩΜΛΣΗ-07Ν),

β) 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προ-
ϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β’ 23) και

γ) 312/20.09.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).

5. Την υπό στοιχεία 2/132731/ΔΠΓΚ/13.7.2021/Ορθή 
επανάληψη/15.7.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονο-
μικών «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 
οικονομικού έτους 2023» (Α.Δ.Α.: ΨΠΥΡΗ-ΨΟΩ).

6. Το από 9.12.2022 μήνυμα της Διεύθυνσης Προϋ-
πολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, περί 
των τελικών σχεδίων των προϋπολογισμών έτους 2023 
των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατόπιν 
της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του άρθρου 54 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143).

7. Την υπ’ αρ. 4327/27.12.2022 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του φορέα «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)» κατά την 981η/27.12.2022 
συνεδρίασή του σχετικά με την έγκριση του προϋπολο-
γισμού, έτους 2023.

8. Την από 29.12.2022 εισηγητική έκθεση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2023, αποφα-
σίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό, έτους 2023, του 
εντός Γενικής Κυβέρνησης φορέα «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)» που αναφέρεται στον 
κατωτέρω πίνακα, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του 
οποίου, σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Λογαριασμών  - ΕSA, σε ευρώ, έχουν ως εξής:

ΦΟΡEΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 172.388.751,00 171.294.810,00 1.093.941,00

ΣΥΝΟΛΟ: 172.388.751,00 171.294.810,00 1.093.941,00

2. Το ύψος των μη μισθολογικών παροχών θα οριστι-
κοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 
άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), τις οδηγίες της υπό 
στοιχεία 2/92306/ΔΕΠ/18.12.2017 (Α.Δ.Α.:ΩΜΛΣΗ-07Ν) 
εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του 
Υπουργείου Οικονομικών και τις λοιπές κείμενες δια-
τάξεις.

3. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό 
αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας κοινής υπουργικής 
απόφασης.

4. Εντέλλουμε τη διοίκηση του φορέα Γενικής Κυβέρ-
νησης «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. 
Α.Ε.)» όπως εξειδικευθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία 
βάση οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων που περιλαμ-
βάνονται στους λογαριασμούς του συνημμένου πίνακα, 
καθώς και να προβεί στις λοιπές ενέργειες.

5. Η διοίκηση του εν λόγω φορέα καλείται να διασφαλί-
σει ότι, δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους 
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας 
εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 12 Ιανουαρίου 2023

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 1561 (2)
Ορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμε-

νων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 

αιρετών και υπαλλήλων του Συνδέσμου Ύδρευ-

σης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, για το έτος 2023. 

 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκ-
συγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 133).

2. Τα άρθρα 6, 6Α, 6Β και την παρ. Ι του άρθρου 280 
ν. 3852/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Α’ 87).

3. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτο-
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

4. Το π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 234).

5. Το άρθρο 28 του 28 Α ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

6. Το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτά-
χυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

7. Τον ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπι-
ση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμι-
κά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την 
εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών 
κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και 
αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136).

8. Την υπ’ αρ. 86779/19-12-2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Διορισμός του Σεραφείμ Λιάπη του 
Γεωργίου, στη θέση του μετακλητού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1183).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.  63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), που αφορά των 
έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοι-
κητικές πράξεις.

10. Την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 «Συλ-
λογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονι-
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 180).

11. Την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του άρ-
θρου 3 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) «Συνταξιοδοτικές δια-
τάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνί-
ας Χρηματοδότησης», όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).

12. Το υπ’ αρ. 1289/13-12-2022 έγγραφο του Συνδέ-
σμου Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, με το οποίο 
αιτείται τον ορισμό του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών και υπαλλήλων 
του εν λόγω Συνδέσμου για το έτος 2023.

13. Την υπ’ αρ. 1288/13-12-2022 βεβαίωση του ανωτέ-
ρω Συνδέσμου για την εξασφαλισμένη πίστωση.

14. Το υπό στοιχεία Δ66039/30-12-2022 έγγραφο του 
Εθνικού Τυπογραφείου, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για αιρετούς και 
υπαλλήλους του Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανοπεδίου 
Ιωαννίνων, για το έτος 2023, ως εξής:

1. Δύο (02) υπάλληλοι, ΔΕ Διοικητικών, 20 ήμερες έκα-
στος

2. Ένας (1) υπάλληλος, ΤΕ Μηχανικών, 60 ημέρες
3. Δώδεκα (12) υπάλληλοι, ΔΕ Τεχνικών, 20 ημέρες 

έκαστος
4. Πρόεδρος του Δ.Σ., 30 ημέρες
5. Δώδεκα (12) μέλη του Δ.Σ., 20 ημέρες έκαστος.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά-

ρος του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 
του ανωτέρω Συνδέσμου με πρόβλεψη σχετικής πίστω-
σης στους K.A. 25-6422.001 (3.000,00 €) και 00-6421 
(3.000,00 €), αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 12 Ιανουαρίου 2023

Ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΛΙΑΠΗΣ   
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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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