
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2022 του επο-
πτευόμενου από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερι-
κών και Υποδομών και Μεταφορών, εκτός Γενικής 
Κυβέρνησης φορέα «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διόρθωση σφάλματος στηv υπ’ αρ. 18812/11.3.2022
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πα-
τρών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Β΄ 1649).

3 Διόρθωση σφάλματος στηv υπό στοιχεία 539/
2.6.ακ/4.4.2022 απόφαση της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β΄ 1883).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΔΠΔΑ/123672/ΑΝΑΠΛ.-ΑΘ. (1)
Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2022 του 

εποπτευόμενου από τα Υπουργεία Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, 

εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέα «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4539/2018 «Σύσταση φορέα αναπλάσεων της 

πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις» (Α’ 89), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 59
του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση 
αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μετα-
φορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 30),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

γ) των άρθρων 7, 8 και 10 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες 
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’ 314),

δ) του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (Α’ 213), περί ανα-
σύστασης του Υπουργείου Οικονομικών όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 του 
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδι-
οτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221),

ε) 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 Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016» (Α’ 222), όπως 
έχει επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μό-
νου 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 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021» (Α’ 74), του 
άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολο-
κλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), καθώς και του άρθρου 1 του 
ν. 4813/2021 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2022-2025» (Α’ 111),

στ) της υποπαρ. Γ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/
2014 (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρ-
θρου 41 του ν. 4262/2014 (Α’ 114),

ζ) του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 143),

η) της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/
2015 (Α’ 94), καθώς και του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 
(Α’ 110),

θ) του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176),
ι) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-

λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),

ια) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208),

ιβ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

ιγ) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160),

ιδ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180),

ιε) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 158),

ιστ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121), καθώς και του π.δ. 2/2021 «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 2),

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

ιη) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκη-
σης» (Α’ 133) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 109, 
δεδομένου ότι:

- σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143), οι προϋπολογισμοί των λοιπών 
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην Ο.Τ.Α. και Α.Δ.Α., 
εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, μετά από 
εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών 
Υπηρεσιών, έως και την 31η Δεκεμβρίου του προηγού-
μενου από το έτος του προϋπολογισμού και είναι συ-
νεπείς με το σχέδιο του προϋπολογισμού που έχει ήδη 
υποβληθεί, κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του 
άρθρου 54 του ίδιου νόμου, διάταξη που εφαρμόζεται  
αναλογικά και για τους εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς 
του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), σύμφωνα με 
το άρθρο 64Α του ιδίου νόμου και

- σε περίπτωση μη έγκρισης του προϋπολογισμού, 
μετά την περίοδο των τριών (3) μηνών από την έναρξη 
του οικείου οικονομικού έτους, όλες οι δαπάνες πλην 
των πληρωμών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και 

απόδοσης των επ’ αυτών κρατήσεων, δεν θεωρούνται 
νόμιμες.

2. Την υπό στοιχεία 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία 
- Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολού-
θηση εκτέλεσης» (Β’ 23).

3. Την υπό στοιχεία 2/87910/ΔΠΓΚ/7.7.2021 εγκύκλιο 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κατάρτιση 
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού 
έτους 2022» (ΑΔΑ: ΩΖΠΓΗ-ΨΜ5).

4. Την από 18.1.2022 εισηγητική έκθεση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

5. Το υπό στοιχεία Α.Π. 2/121054/ΔΠΓΚ/21.12.2021 
έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Έγκριση χρήσης ταμειακών διαθεσίμων του φορέα 
“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.”.», για την κάλυψη ισόποσου 
δημοσιονομικού ελλείμματος, ύψους 5.202.635,00 € κατά 
το οικονομικό έτος 2022, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
της παρ. 8α της υπό στοιχεία 2/26549/ΔΠΓΚ/27.3.2018 
(Β’ 1288) υπουργικής απόφασης.

6. Το υπ’ αρ. 1019/5.1.2022 (ΑΔΑ: ΨΧΙΚ46Μ5Υ8-3Ι9) 
έγγραφο του φορέα «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» και το 
25/04/29.12.2021 Πρακτικό της Συνεδρίασης του Διοι-
κητικού του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του 
προϋπολογισμού έτους 2022.

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

1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2022 του 
εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέα “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ 
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

ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. 

2.591.700,00 7.794.335,00 -5.202.635,00

ΣΥΝΟΛΟ: 2.591.700,00 7.794.335,00 -5.202.635,00

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 (ΑΔΑ:ΩΜΛΣΗ-07Ν) 
εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τις 
λοιπές κείμενες διατάξεις.

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 εν λόγω φορέα, όπως 
εξειδικευθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατη-
γορίες εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνονται στους 
λογαριασμούς του συνημμένου πίνακα, καθώς και να 
προβεί στις λοιπές ενέργειες.

5. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να δια-
σφαλίσει 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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ΠΙΝΑΚΑΣ 7  Παρακολούθηση υλοποίησης προϋπολογισμών ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που 
εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο καθώς και όσων εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο 

      

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. 

ΑΦΜ 996899417   

ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟ info@athensanaplasis.gr   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-0083900   

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

  
  

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) 

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 
ΕΓΛΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 

Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)   2.591.700 
1. Πωλήσεις (=α+β)   0 
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, 
λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού  70+71+72 0 

β) Πωλήσεις υπηρεσιών 73 0 
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) 74 2.591.000 
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού 74.96 341.000 
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη 
υπογεγραμμένων ΣΑΕ) 43.00*+41.10 0 

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 

2.250.000 

3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 75 0 
4. Έσοδα Κεφαλαίων  (Τόκοι Πιστωτικοί) 76 ΠΛΗΝ 76.04 700 
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων 78 ΠΛΗΝ 78.05 0 

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)   7.794.335 
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ) 60 ΠΛΗΝ 60.05 150.875 
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου 
προσωπικού 60.00 ΕΩΣ 60.01 123.606 

η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις 
έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.03 ΕΩΣ 60.04 27.269 

θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα 
προσωπικού  60.02 0 

9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 61 7.444.300 
10. Παροχές Τρίτων 62 85.000 
Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα -φωταέριο –
Ύδρευση -Τηλεπικοινωνίες 62.00 ΕΩΣ 62.03  15.000 

Εκ των οποίων Ενοίκια  62.04 60.000 
Εκ των οποίων  Ασφάλιστρα 62.05 0 
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 62.07 10.000 

11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου 
εισοδήματος χρήσης) 63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09 3.160 
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Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης 54.08 (ή 88.08)+88.09 1.000 

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 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] 
KAI 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν 
ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες 

80.000 

Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε 
Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις) 64.06 (ή 67**) 0 

13. Τόκοι και συναφή έξοδα  65 ΚΑΙ 16.18 700 
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 81.00.04 300 
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η 
διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων 
παγίων κατά τη χρήση. 

[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18 30.000 

Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός [14]  20.000 
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)   -5.202.635 
*  Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων.  67**  Παροχές -Χορηγίες- 
Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογαριασμούς) 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιγραφές Λογαριασμών  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 

ΕΙΣΡΟΕΣ      
1.Εισπράξεις από δάνεια  45.00 έως 45.13               (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ) 0  
2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων, 
ομολόγων, κλπ.    0  

3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση 
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της 
Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του 
Νόμου 4093/12 

  0  

ΕΚΡΟΕΣ     
4. Πληρωμές χρεολυσίων 45.00 έως 45.13                (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ) 0  
5.Αγορές χρεογράφων, ομολόγων, κλπ.    0  
6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από 
την ειδική επιχορήγηση για την εξόφληση 
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της 
Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του 
Νόμου 4093/12 

  0  

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     
7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων 
του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β) 43 0  

α) Πληρωμές τόκων   0  
β) Πληρωμές χρεολυσίων   0  
8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών 
υποχρεώσεών σας    0  

9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών 
υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών)   0  

10.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με 
κεφάλαια μετόχων από τακτικό 
προϋπολογισμό 

  0  

11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος   0  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

    31/12/2020 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά 
βιβλία)     

1 Διαθέσιμα (α+β+γ) 9.938.120 
  α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 0 

       Από πόρους του ΠΔΕ 0 

       Από λοιπούς πόρους  0 

  β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 0 

       Από πόρους του ΠΔΕ 0 

       Από λοιπούς πόρους  0 

  γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 9.938.120 

        Από πόρους του ΠΔΕ 0 

       Από λοιπούς πόρους  9.938.120 

2 Χρεόγραφα (α+β+γ) 0 

  α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα 
γραμμάτια και ομόλογα) 

0 

  β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, 
τραπεζών, κλπ) 

0 

  γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια 
αμοιβαίων κεφαλαίων 

0 

3 Απαιτήσεις 36.966 

  α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 
(κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ) 

26.091 

  β) σε φορείς εκτός ΓΚ 10.875 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)    

4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και 
Οργανισμούς 

0 

  α) Δάνεια εσωτερικού 0 
  β) Δάνεια εξωτερικού 0 

5 Λοιπές υποχρεώσεις 81.533 

  α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 
(κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ) 

1.420 

  β) σε φορείς εκτός ΓΚ 
80.113 

  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη 
μισθοδοσία του λογ/μού  60 0 

  Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου 

0 

  Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου 

0 

  Αριθμός προσωπικού με έμμισθη εντολή 
0 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Παπάγου, 19 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Περιβάλλοντος Πολιτισμού
και Ενέργειας και Αθλητισμού

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΣΚΡΕΚΑΣ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΡΙΔΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)
    Στηv υπ’ αρ. 18939/11.3.2022 απόφαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Πατρών, που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 1649), στη σελίδα 
16757, στη β΄ στήλη, στους στίχους 15ο και 16ο, εκ των 
κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«Μετά το έβδομο εδάφιο της παρ. 7.1 του άρθρου 7 

(Διπλωματική Εργασία) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:»
στο ορθό:
«Άρθρο 7 Διπλωματική Εργασία
Μετά το 7ο εδάφιο προστίθεται το εξής:
«Στο διάστημα των 30 ημερών δεν περιλαμβάνονται 

τα διαστήματα των διακοπών των Χριστουγέννων και 
του Πάσχα, καθώς και των θερινών διακοπών κατά τον 
Αύγουστο.» ».

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 

Ι

(3)
    Στηv υπό στοιχεία 539/2.6.ακ /4.4.2022 απόφαση της 

Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (Β΄ 1883), στη σελίδα 19188, στη β΄ στήλη, στον  
3ο στίχο, εκ των κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«Πάτρα, 20 Ιανουαρίου 2022»,
στο ορθό:
«Πάτρα, 4 Απριλίου 2022».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   
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*02021042804220008*

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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