
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάθεση καθηκόντων για δράσεις εξοικονόμη-
σης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα.

2 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της υπ’  αρ. 16207/ 
25.11.2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  - Θράκης 
«Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων Π.Ε. 
Έβρου, για το έτος 2021» (Β’ 5328).

3 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 11357/13-09-2019 
(Β’ 4027) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περί ανά-
θεσης ληξιαρχικών καθηκόντων Δήμου Κιλκίς 
Ν. Κιλκίς.

4 Αύξηση του ωραρίου εργασίας προσωπικού του 
Δήμου Πύργου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/102735/2348 (1)
   Ανάθεση καθηκόντων για δράσεις εξοικονόμη-

σης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κωδικά νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, όπως 
αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019.

2. Το άρθρο 102 του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός 
του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες 
και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 134).

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

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

5. Το π.δ. 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδας» (Α΄ 17).

6. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄  192).

7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α΄ 160).

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

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

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

11. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

12. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29-08-2016 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπ’ αριθ. 
Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ 1540/Β/4.8.2008) και 
Δ13/Φ7.11/18801/29.07.2008 (ΦΕΚ  1577/Β/6.8.2008) 
κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν» 
(Β’ 2733).

13. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβά-
σεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 
2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας.

15. Τις διατάξεις του ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμ-
βασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής 
Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους 
και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας» (Α’ 135).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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16. Την υπό στοιχεία COM(2021) 328 final πρόταση 
Εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση 
της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτι-
κότητας της Ελλάδας.

17. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (τροποποί-
ηση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014 
(Β΄ 2573)» (Β’ 2857).

18. Το από 27.11/14.12.1926 π.δ. «Περί κωδικοποιήσε-
ως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμέ-
νων διατάξεων» (Α΄ 430).

19. Τον ν. 1486/1984 «Τροποποίηση των διατάξεων του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (Α΄ 161).

20. Τον ν.  3912/2011 (Α΄  17), περί σύστασης του 
Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 
(Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) και τον ν. 4608/2019 (Α΄ 66), με τον οποίο 
τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός νόμος της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.
 (ν. 3912/2011) και αυτή μετεξελίχθηκε στη νέα της επω-
νυμία, ως «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.».

21. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/90676/1978/ 
01.10.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη ύψους 30.000.000 κατ’ ανώτατο όριο, σε 
βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 
ΤΑ075) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ανάθεση καθηκόντων στο
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

1. Ανατίθενται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (ΤΕΕ) 
καθήκοντα υλοποίησης και διαχείρισης του προγράμμα-
τος εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών που 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας και Εθνικούς πόρους. Το πρόγραμμα αφορά 
στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμι-
ση κατοικιών, στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-
ας (ΑΠΕ), με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

2. Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στο ΤΕΕ, αφορούν:
i. Στην υποδοχή, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την αξι-

ολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης,
ii. τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση 

των αιτημάτων ολοκλήρωσης,
iii. την κατάρτιση αρχικών, προσωρινών και οριστικών 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματο-
δότησης και την εισήγηση αυτών προς το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

iv. την έκδοση αποφάσεων υπαγωγής αιτήσεων,
v. τη διαχείριση και εξέταση των ενστάσεων,
vi. την εισήγηση των απορρίψεων/απεντάξεων υπο-

βληθεισών αιτήσεων προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέρ-
γειας (“Επιτελική Δομή”),

vii. τη διαχείριση και υποστήριξη του πληροφοριακού 
συστήματος υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων 
χρηματοδότησης,

viii. την υποβολή προς την Επιτελική Δομή σχεδίου με 
συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη διασαφήνιση των 
όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Οδηγού, καθώς 
και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά 
την υλοποίηση,

ix. την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας για την πα-
ροχή ενημέρωσης προς τους ωφελούμενους για θέματα 
του προγράμματος και την υποβολή προς την Επιτελική 
Δομή των σχετικών αναφορών για την πορεία της υπη-
ρεσίας ενημέρωσης και πληροφόρησης,

x. την εισήγηση προς την Επιτελική Δομή και τη συνερ-
γασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την επίλυ-
ση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδι-
κασία υλοποίησης του Προγράμματος, τη διασταύρωση 
στοιχείων και την εν γένει βελτίωση του Προγράμματος,

xi. την οργάνωση και διενέργεια δειγματοληπτικών 
επιτόπιων ελέγχων σε έργα με ολοκληρωμένο φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο, κατόπιν μεθοδολογίας, η οποία 
θα αναπτυχθεί με τη συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώ-
μη των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών,

xii. την εντολή προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τρά-
πεζα Α.Ε. για την εκταμίευση της επιχορήγησης και των 
λοιπών ωφελημάτων του Προγράμματος προς τους 
ωφελούμενους,

3. Το ΤΕΕ αναλαμβάνει καθήκοντα Αναθέτουσας Αρ-
χής για τις ανάγκες του Προγράμματος και δύναται να 
συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς αναδόχους για την 
υποστήριξη του έργου του κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
αυτού. Στο πλαίσιο αυτό διενεργεί τις διαδικασίες προκή-
ρυξης και ανάθεσης συμβάσεων, σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και προβαίνει σε κάθε 
απαιτούμενη ενέργεια για την αποτελεσματική διοίκηση 
και υλοποίηση των συμβάσεων που θα συναφθούν. Τα 
τελικά παραδοτέα διαβιβάζονται στην Επιτελική Δομή, 
η οποία μετά από σχετικό έλεγχο της πληρότητάς τους 
εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης.

4. Το ΤΕΕ, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμ-
ματος, συνεργάζεται με την Επιτελική Δομή, με την Ελλη-
νική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε., καθώς και με την Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο 
πλαίσιο αυτό, παρέχει ενημέρωση για την εξέλιξη του 
προγράμματος, όποτε ζητηθεί, σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις αυτού.

5. Ανταποκρίνεται σε τυχόν ελέγχους που διενεργού-
νται από Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές, τόσο κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, όσο και μετά 
την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 2
Ανάθεση καθηκόντων στην
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα A.E.

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων της 
παρ. 1 του άρθρου 1, ανατίθεται στην Ελληνική Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ) η διαχείριση χρηματοδοτικού 
εργαλείου εγγυοδοσίας στη βάση σχετικής υπουργικής 
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απόφασης και των αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν σε 
Φορέα Εγγυοδοσίας.

2. Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ΕΑΤ ΑΕ ως Φορέα 
Εγγυοδοσίας, θα λαμβάνει αμοιβές για τη διαχείριση του 
χρηματοδοτικού εργαλείου, όπως αυτές ορίζονται στη 
σχετική απόφαση.

3. Επιπρόσθετα, για το Πρόγραμμα της παρ. 1 του άρ-
θρου 1 της παρούσας και σύμφωνα με το άρθρο 102 του 
ν. 4821/2021 (Α΄ 134), ανατίθεται στην ΕΑΤ ΑΕ μέρος των 
καθηκόντων υλοποίησης και διαχείρισης και ειδικότερα:

i. Εκτέλεση πληρωμών άμεσης ενίσχυσης, ως εξής:
1. Σε περίπτωση καταβολής προκαταβολής της άμεσης 

ενίσχυσης, η ΕΑΤ καταβάλλει τα ποσά που αντιστοιχούν 
σε αυτή, σε συνέχεια σχετικής εντολής πληρωμής προ-
καταβολής που θα αποστέλλεται από το ΤΕΕ.

2. Σε περίπτωση καταβολής τελικής εκταμίευσης, η ΕΑΤ 
καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στην ολική αποπλη-
ρωμή, σε συνέχεια σχετικής εντολής αποπληρωμής και 
βεβαίωσης ολοκλήρωσης του προγράμματος από τον 
ωφελούμενο που θα αποστέλλεται από το ΤΕΕ.

ii. Εκταμίευση των τόκων των δανείων, προς τις συνερ-
γαζόμενες Τράπεζες, σύμφωνα με τη σχετική εντολή που 
θα αποστέλλεται από το ΤΕΕ.

iii. Τα δάνεια εκταμιεύονται από τις συνεργαζόμενες 
Τράπεζες προς τον ωφελούμενο του Προγράμματος 
τμηματικά ή καθ’ ολοκληρία σύμφωνα με τη σχετική 
εντολή που θα αποστέλλεται από το ΤΕΕ, και στην οποία 
θα αναγράφεται ρητά η μέθοδος εκταμίευσης δανείου.

4. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, (α) η ΕΑΤ θα ανα-
πτύξει την κατάλληλη πληροφοριακή υποδομή επικοι-
νωνίας με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και (β) το ΤΕΕ 
θα αναπτύξει την κατάλληλη υποδομή επικοινωνίας με 
το Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΑΤ.

5. Για τις αρμοδιότητες της παρ. 3 του παρόντος άρ-
θρου η ΕΑΤ λαμβάνει αμοιβές διαχείρισης, όπως αυτές 
περιγράφονται στο άρθρο 5.

Άρθρο 3
Καταβολή της Χρηματοδότησης
του Προγράμματος

1. Τα ποσά της χρηματοδότησης του Προγράμματος 
καταβάλλονται τμηματικά στην Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα (ΕΑΤ), ως φορέα αρμόδιο για τις πληρωμές. 
Ειδικότερα:

α) 1η δόση που ανέρχεται στο ποσό της προκαταβο-
λής της άμεσης ενίσχυσης, όπως αυτή καθορίζεται στον 
Οδηγό του Προγράμματος.

β) επόμενες δόσεις, ανάλογα με την πορεία ολοκλή-
ρωσης των αιτήσεων και την εξέλιξη του Προγράμματος.

Το αίτημα για την καταβολή της κάθε δόσης γίνεται 
από την ΕΑΤ και συνοδεύεται από εισήγηση του ΤΕΕ και 
σύμφωνη γνώμη της Επιτελικής Δομής.

2. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή της χρηματοδότη-
σης προς την ΕΑΤ και στη συνέχεια στους ωφελούμενους 
γίνεται χωρίς καμία έκπτωση ή κράτηση υπέρ τρίτων, 
που ενδέχεται να μειώσει το ύψος της χρηματοδότησης 
που δικαιούται.

3. Η ΕΑΤ ανοίγει έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς 
στην Τράπεζα της Ελλάδος με βάση το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο, για το Πρόγραμμα, που αφορούν:

(α) στην επιχορήγηση,
(β) τους τόκους των δανείων,
στους οποίους κατατίθενται οι μεταφερόμενες χρημα-

τοδοτήσεις, με απευθείας μεταφορά των πιστώσεων του 
οικείου έργου του Π.Δ.Ε., άνευ υπολόγου. Στους ανωτέρω 
λογαριασμούς κατατίθενται και ενδεχόμενες επιστροφές 
πληρωμών ή ποσά από καταλογισμούς. Τα ποσά αυτά 
καθώς και οι τόκοι που πιθανόν δημιουργηθούν από την 
παραμονή των κατατιθεμένων κατά τα ανωτέρω στους 
ανωτέρω λογαριασμούς αποτελούν έσοδο του προϋπο-
λογισμού δημοσίων επενδύσεων και διατίθενται απο-
κλειστικά για τους σκοπούς του Προγράμματος. Τα τυχόν 
αδιάθετα ποσά των λογαριασμών, μετά την ολοκλήρωση 
και εξόφληση του Προγράμματος κατατίθενται από την 
ΕΑΤ, με μέριμνα της Επιτελικής Δομής, στο λογαριασμό 
αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών 
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Τα ποσά της δημόσιας χρηματοδότησης εγγράφο-
νται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και 
τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης προς τους ωφε-
λούμενους μεταβιβάζονται από τον λογαριασμό του 
οικείου έργου δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ075), που τηρείται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος, στους έντοκους τραπεζικούς 
λογαριασμούς.

5. Η μεταφορά των ποσών αυτών θα γίνεται απευθείας 
από την Τράπεζα της Ελλάδος μετά από εντολή της αρ-
μόδιας για την εκτέλεση της οικείας ΣΑΤΑ, Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν της 
σύμφωνης γνώμης της Επιτελικής Δομής και σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή 
υπουργική απόφαση περί ρυθμίσεων πληρωμών των 
δαπανών Π.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

6. Η ενταλματοποίηση και εμφάνιση της ανωτέρω χρη-
ματοδότησης στη δημόσια ληψοδοσία από την αρμόδια 
Υπηρεσία διενεργείται με την έκδοση σχετικών συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων κατόπιν υποβολής 
των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) απόφασης χρηματοδότησης της οικείας ΣΑΤΑ από τη 
Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

β) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της 
Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) απόφασης.

γ) Αντιγράφου της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής 
(EPS) για τη μεταφορά της εν λόγω χρηματοδότησης 
στους λογαριασμούς που προβλέπεται στην παρ. 3 του 
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Χρηματοδότηση των διαχειριστικών
δαπανών του ΤΕΕ

1. Οι δαπάνες διαχείρισης του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για την υλοποίηση και διαχείριση του 
κάθε κύκλου του προγράμματος καλύπτονται από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Ο προϋπολογισμός των δαπανών της παρ. 1 ορί-
ζεται σε μέγιστο ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού 
των άμεσων ενισχύσεων του προγράμματος που βαρύ-
νει σχετική ΣΑΤΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
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Ενέργειας. Το ύψος των δαπανών διαχείρισης ορίζεται σε 
180 ευρώ, ανά ολοκληρωμένο φάκελο/αίτημα ωφελού-
μενου. Ως ολοκλήρωση του φακέλου/αιτήματος ορίζεται 
το στάδιο της τελικής αξιολόγησης προς εκταμίευση της 
ενίσχυσης ή προς απένταξη.

3. Η πληρωμή των δαπανών διαχείρισης της παρ. 1 
γίνεται τμηματικά ως ακολούθως:

i. Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30 %) επί του μέγιστου 
προϋπολογισμού της παρ. 2, ως προκαταβολή, καταβάλ-
λεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης 
λειτουργίας του εκάστοτε σχετικού κύκλου Προγράμ-
ματος.

ii. Το υπόλοιπο καταβάλλεται σε εξαμηνιαία βάση. 
Το ΤΕΕ υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη 
εκάστου εξαμήνου να υποβάλει γραπτό αίτημα πληρω-
μής στην Επιτελική Δομή, το οποίο συνοδεύεται από 
πλήρη ανάλυση των φακέλων που έχουν ολοκληρωθεί. 
Η Επιτελική Δομή εκδίδει βεβαίωση για το εύλογο του 
ποσού της αιτούμενης από το ΤΕΕ πληρωμής. Τα παρα-
πάνω αποτελούν υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την 
πραγματοποίηση της πληρωμής από την οικονομική 
υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας. Η πληρωμή ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος από τη Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Η μεταφορά της χρηματοδότησης στο ΤΕΕ γίνεται 
χωρίς υπόλογο, με αναλογική εφαρμογή της περ. ε’ της 
παρ. 2 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 
(Β’ 2857) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση των διαχειριστικών
δαπανών της ΕΑΤ

1. Οι δαπάνες διαχείρισης της Ελληνικής Αναπτυξια-
κής Τράπεζας (ΕΑΤ) για την υλοποίηση και διαχείριση 
του κάθε κύκλου του προγράμματος καλύπτονται από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Ο προϋπολογισμός των δαπανών της παρ. 1 ορίζεται 
σε μέγιστο ποσοστό 0,5% επί του προϋπολογισμού των 
άμεσων ενισχύσεων του προγράμματος που βαρύνει σχε-
τική ΣΑΤΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Το ύψος των δαπανών διαχείρισης ορίζεται σε:
(α) 50 (πενήντα) ευρώ ανά φάκελο για ολοκληρωμέ-

νη εκταμίευση ή/και προκαταβολή που δεν οδηγεί σε 
τελική εκταμίευση, συμπεριλαμβανομένων των τόκων 
των δανείων. 

(β) αμοιβή για την διαχείριση του χρηματοδοτικού 
εργαλείου της εγγυοδοσίας, η οποία θα καθοριστεί στη 
σχετική απόφαση, εντός του ορίου της παρ. 2 του πα-
ρόντος άρθρου.

4. Η πληρωμή των δαπανών διαχείρισης της παρ. 1 
γίνεται τμηματικά ως ακολούθως:

i. Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30 %) επί του μέγι-
στου προϋπολογισμού της παρ. 2, ως προκαταβολή, 
καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομη-
νία έναρξης λειτουργίας του εκάστοτε σχετικού κύκλου 
Προγράμματος.

ii. Το υπόλοιπο της παρ. 3 (α) καταβάλλεται σε εξαμη-
νιαία βάση. Η ΕΑΤ υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός από 
τη λήξη εκάστου εξαμήνου να υποβάλει γραπτό αίτημα 
πληρωμής στην Επιτελική Δομή, το οποίο συνοδεύεται 
από πλήρη ανάλυση των φακέλων που έχουν ολοκλη-
ρωθεί. Η Επιτελική Δομή εκδίδει βεβαίωση για το εύλογο 
του ποσού της αιτούμενης από την ΕΑΤ πληρωμής. Τα 
παραπάνω αποτελούν υποχρεωτικά δικαιολογητικά για 
την πραγματοποίηση της πληρωμής από την οικονομική 
υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Η πληρωμή ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος από τη Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

iii. Το υπόλοιπο της παρ. 3 (β) καταβάλλεται ανά τρίμη-
νο μετά την έναρξη εκτέλεσης της εγγυοδοσίας.

5. Η μεταφορά της χρηματοδότησης στην ΕΑΤ γίνεται 
χωρίς υπόλογο, με αναλογική εφαρμογή της περ. ε’ της 
παρ. 2 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 
(Β’ 2857) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης Περιβάλλοντος
και Επενδύσεων και Ενέργειας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

I

    Αριθμ. 256759 (2)
Δεύτερη (2η) τροποποίηση της υπ’ αρ. 16207/ 

25.11.2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Κα-

θορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημε-

ρών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων Π.Ε. 

Έβρου, για το έτος 2021» (Β’ 5328). 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87) ιδίως το άρθρο 280 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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).
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3. Το άρθρο 9 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).
4. 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).

5. Το υπ’ αρ. 2056731/6145/0022/4.2.1998 έγγραφο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

6. Τις υπ’  αρ. 2091831/12894/0022/4.2.1998 και 
2/66700/0022/30.08.1999 κοινές αποφάσεις των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Γεωργίας.

7. Την υπ’ αρ. 4/6-2-2015 (Α΄ 24) Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου.

8. Το άρθρο 56 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93).
9. Τα άρθρα 3 και 27 της υποπαρ. Δ’9 της παρ. Δ’ του 

άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
10. Την υπ’ αρ. 14138/15.5.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) απόφα-

ση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

11. Την υπ’  αρ. 35748/30.5.2017 (Β’  1971) απόφα-
ση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης περί ανάθεσης άσκησης αρμο-
διοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχής εξουσιο-
δότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντο-
λή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών 
μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης.

12. Την υπ’ αρ. 130/2-1-2020 απόφαση του Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
«Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΑΔΜΘ» (ΑΔΑ 66Ψ2Ο-
Ρ1Υ-Τ2Ο).

13. Το υπ’ αρ. 292609/5673/22-10-2021 έγγραφο του 
Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Διεύθυν-
σης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Έβρου, με το οποίο 
αιτείται την τροποποίηση της υπ’ αρ. 16207/25-11-2020 
(Β’ 5328) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

14. Την υπ’ αρ. 284141/5523/22-10-2021 βεβαίωση 
του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης 
Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Έβρου, ύπαρξης εγγεγραμ-
μένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικονομικού 
έτους 2021 της Π.Ε. Έβρου για τον Ειδικό Φορέα 4291, 
στους ΚΑΕ 0719, ΚΑΕ 0721 και ΚΑΕ 0722, οι οποίοι δια-
μορφώνονται ως εξής: α) ΚΑΕ 0719 25.250,00€, β) ΚΑΕ 
0721 25.250,00€ και γ) ΚΑΕ 0722 14.200,00€.

15. Το υπ’ αρ. 18286/14-10-2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου 
προς το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Π.Ε. Έβρου, 
όπου βεβαιώνεται ότι οι επιπλέον ανάγκες δύναται να 
καλυφθούν από τις ήδη υπάρχουσες δεσμευμένες πι-
στώσεις, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 16207/25-11-2020 (Β’ 5328) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, που αφορά στον καθορισμό του 
ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών 
μετακίνησης εκτός Έδρας των υπηρετούντων υπαλλή-
λων στην Π.Ε. Έβρου, ως εξής:

Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Έβρου προστίθενται δύο (2) υπάλληλοι, ένας (1) Δ.Ε. 
Οδηγών με είκοσι πέντε (25) ημέρες μετακίνησης εκτός 
έδρας και ένας (1) Υ.Ε. Επιμελητών με είκοσι πέντε (25) 
ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ή 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ 

ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(μόνιμοι - ΙΔΑΧ

και με οργανικές -

προσωποπαγείς θέσεις)

ΑΠΟ ΣΕ
ΗΜΕΡΕΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Δ. Ε. Οδηγών 2 3 25

Υ.Ε. Επιμελητών 0 1 25

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αρ. 16207/25-11-2020 
(Β’ 5328) απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 105380/10-06-2021 (Β’ 3020) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 29 Οκτωβρίου 2021

Ο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

Ι

Αριθμ. 257498 (3)
 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 11357/13.09.2019 
(Β’ 4027) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περί ανά-
θεσης ληξιαρχικών καθηκόντων Δήμου Κιλκίς Ν. 
Κιλκίς. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 280 και 283 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4623/ 
2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 
για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄47).

4. Την υπ’ αρ. 14138/15.5.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) απόφαση 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
(Α.Δ.Μ.Θ.).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  - Θράκης»  
(Α’ 235).

6. Την υπ’  αρ. 35748/30.5.2017 (Β’ 1971) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων 
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σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης και παροχής εξουσιοδότησης υπο-
γραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» 
στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 344/1976 «Περί 
ληξιαρχικών πράξεων» (Α΄ 143), όπως ισχύουν μετά την 
αντικατάστασή τους με τις παρ. 14, 15, 16 και 17 του 
άρθρου 9, του ν. 2307/1995.

8. Την υπό στοιχεία Φ.127080/57460/10 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης «Υποδιαίρεση ληξιαρχικής περι-
φέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. 
σύμφωνα με τον ν. 3852/2010» (Β’1984).

9. Την υπό στοιχεία Φ.127080/5710/31.12.2010, εγκύ-
κλιο 65, του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Περί ληξιαρχικών βιβλί-
ων των νέων Δήμων που συνιστώνται από τη συνένωση 
ΟΤΑ με το ν. 3852/2010».

10. Την υπ’ αρ. 131360/12503/8.5.2013, εγκύκλιο 9, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού 
ν. 344/1976 και άλλες διατάξεις».

11. Την υπ’ αρ. 11357/13-09-2019 (Β’4027) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων 
Δήμου Κιλκίς Ν. Κιλκίς.

12. Το υπ’ αρ. 23716/26-10-2021 έγγραφο του Δήμου 

Κιλκίς Ν. Κιλκίς, με το οποίο προτείνεται η αντικατάσταση 
της ληξιάρχου της ληξιαρχικής περιφέρειας Δημοτικής 
Ενότητας Γαλλικού, Ελένης Βακαλοπούλου του Γεωργί-
ου, λόγω μετακίνησής της για σοβαρούς υπηρεσιακούς 
λόγους και την ανάθεση των ανωτέρω ληξιαρχικών κα-
θηκόντων στην υπάλληλο του Δήμου Κιλκίς, Σταυρούλα 
Τοπαλίδου του Χρυσοστόμου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 11357/13-09-2019 (Β’4027) 
απόφαση, περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων Δή-
μου Κιλκίς Ν. Κιλκίς, ως προς την περ. (2) του αποφασι-
στικού μέρους αυτής, η οποία αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τη ληξιαρχική περιφέρεια Δημοτικής Ενότητας 
Γαλλικού στη Σταυρούλα Τοπαλίδου του Χρυσοστόμου, 
κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με βαθ-
μό Β’».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 11357/13.09.2019 (Β’4027) 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2021

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ
Ι

(4)
    Αύξηση του ωραρίου εργασίας προσωπικού του Δήμου Πύργου.   

 Με την υπ’ αρ. 146/24.08.2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4368/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4483/2017 
και την εγκ. 9/8402/16.03.2016 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α, εγκρίνεται η αύξηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ., 
ειδικότητας ΥΕ Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων μερικής απασχόλησης, ως εξής:

- Κουτσαντωνοπούλου Αστρινιά του Παύλου:
Επέκταση κατά τέσσερις (4) ώρες στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου (συν. διάρκεια απασχόλησης μία (1) ώρα απα-

σχόλησης + τέσσερις (4) ώρες (επέκταση), διάρκεια, πέντε (5) ώρες απασχόλησης), (υπ’ αρ. 21012/26-07-2021 αίτηση)
- Ξουλεή Αγγελική του Δημητρίου:
Επέκταση κατά μία (1) ώρα στο Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγωγείο Χειμαδιού (συν. διάρκεια απασχόλησης επτά (7) 

ώρες + μία (1) ώρα (επέκταση), διάρκεια οκτώ (8) ώρες), (υπ’ αρ. 9737/08-04-2021 αίτηση).
- Ασημακοπούλου Χριστίνα του Σπυρίδωνα:
Επέκταση κατά δύο (2) ώρες στο Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγωγείου Γουμέρου (συν. διάρκεια απασχόλησης τέσσερις 

(4) + δύο (2) ώρες (επέκταση), διάρκεια έξι (6) ώρες), (υπ’ αρ. 3234/15-02-2021 αίτηση).
- Ζάγκλαρη Γεωργία του Νικολάου:
Επέκταση κατά δύο (2) ώρες στο Δημοτικό Σχολείο Ώλενας - Γυμνάσιο Γουμέρου (συν. διάρκεια απασχόλησης έξι 

(6) ώρες + δύο (2) ώρες (επέκταση), διάρκεια οκτώ (8) ώρες), (υπ’ αρ. 3232/15-02-2021 αίτηση).
- Χρυσανθοπούλου Διαμάντω του Ιωάννη:
Επέκταση κατά μιάμιση (1,5) ώρα στο Δημοτικό Σχολείο Καράτουλα (συν. διάρκεια απασχόλησης εξίμισι (6,5) 

ώρες + μιάμιση (1,5) ώρα (επέκταση), διάρκεια οκτώ (8) ώρες, (υπ’ αρ. 3233/15-02-2021 αίτηση).
(Αρ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δήμου Πύργου: 22109/09.08.2021).
(Αρ. απόφ. Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. (έλεγχος νομιμότητας): 158690/13.09.2021, ΑΔΑ: Ω1ΥΘΟΡ1Φ-Ι2Ν).
(Αρ. απόφ. Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι .: οικ. 197767/01.10.2021) .

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊστάμενη του Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π. Πάτρας

ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ  
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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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