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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 313739 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΣΤ/26322/1977 

κοινής υπουργικής απόφασης «Περί καθορισμού 

τύπου, διαστάσεων και περιεχομένου πιστοποι-

ητικών κυριότητος και νέας άδειας κυκλοφορίας 

αυτοκινήτων και δικύκλων, τρικύκλων ιδιωτικής 

χρήσεως κ.λπ.» (Β΄ 1099).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 722/1977 «Περί 

απλουστεύσεως της διαδικασίας χορηγήσεως των αδει-
ών κυκλοφορίας και μεταβιβάσεως της κυριότητας των 
αυτοκινήτων οχημάτων και άλλων τινών διατάξεων» 
(Α΄299),

β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και 
ιδίως του Κεφαλαίου ΣΤ’ και της παρ. 19 του άρθρου 107 
του νόμου αυτού,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα» - Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133),

δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133), 

ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208),

στ) του 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),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121 και Α΄126 για διόρθωση σφάλματος),

η) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών Μεταφορών» (Α΄151), 

θ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85), 

ι) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

ια) της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β΄2902),

ιβ) της υπ’ αρ. 317/22-09-2021 (Β΄ 4383) κοινής απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Υποδομών και Μεταφορών Μιχαήλ Παπαδό-
πουλο»,

ιγ) της υπ΄ αρ. 4251/30.8.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄3996).

ιδ) της υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄3051),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ιε) του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην 
Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως αυτό τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 80 του Κεφαλαίου Α΄ 
του Μέρους Β΄του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξια-
κή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 53),

ιστ) της υπό στοιχεία 15660ΕΞ2020/15-06-2020 από-
φασης του Υπουργού Επικρατείας «Εφαρμοστική από-
φαση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδι-
κασιών, βάσει του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)» 
(Β΄2747) και ιδίως το άρθρο 3 αυτής,

ιζ) της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2019 από-
φασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990), 

ιη) της υπό στοιχεία ΣΤ/26322/1977 (Β΄1099) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινω-
νιών «Περί καθορισμού τύπου, διαστάσεων και περιεχό-
μενο πιστοποιητικών κυριότητας και νέας άδειας κυκλο-
φορίας αυτοκινήτων και δίκυκλων, τρίκυκλων ιδιωτικής 
χρήσης κ.λπ.».

2. Την από 14-01-2020 Προγραμματική Συμφωνία με-
ταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αντικείμενο: 
«Υλοποίηση Δράσεων Απλούστευσης Διαδικασιών Αρ-
μοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
στο πλαίσιο του Ε.Π.Α.Δ.».

3. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΣΤ/
26322/1977 (Β΄1099) κοινής υπουργικής απόφασης προ-
κειμένου να είναι εφικτή η υποβολή από του πολίτες 
αίτησης μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της 
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης για την 
έκδοσης άδειας κυκλοφορίας σε περίπτωση απώλειας, 
φθοράς ή κλοπής αυτής.

4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. β της παρ. 3 

του Κεφαλαίου Β΄ της υπ’ αρ. ΣΤ/26322/1977 (Β΄1099) 
κοινής υπουργικής απόφασης «Περί καθορισμού τύπου, 
διαστάσεων και περιεχομένου πιστοποιητικών κυριότη-
τος και νέας άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύ-
κλων, τρικύκλων ιδιωτικής χρήσεως κ.λπ.» προστίθενται 
τα εξής εδάφια:

«Η αίτηση για χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφο-
ρίας μπορεί να υποβάλλεται και σε ειδική ηλεκτρονική 
εφαρμογή, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Για την είσοδο 
του ενδιαφερόμενου στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρ-
μογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του 
με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου επέχει θέση υπεύ-
θυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή διατίθενται 
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 
(Α΄134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α΄184), τα 
δεδομένα των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Τελών 
Κυκλοφορίας» και «Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος» της 
Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να αξιοποιηθούν από τις Υπηρε-
σίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της χώρας για την ενημέρωση των κατόχων 
οχημάτων και τον έλεγχο των στοιχείων των οχημάτων »

Άρθρο 2 
Έναρξη Ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 8 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός 
Υφυπουργός Οικονομικών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Υφυπουργός  
Υποδομών και Μεταφορών  Επικρατείας

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. ΑΠΑ 47/21 (2)
Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής 

Πολιτικής Αεροπορίας.

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 4757/2020 «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιό-

τητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών» (Α’ 240) και ιδίως των άρθρων 27 και 36 αυτού,

β. του ν. 4270/2017 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143),

2. Το από 15.8.2020 π.δ. «Διορισμός Διοικητή της Αρ-
χής Πολιτικής Αεροπορίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 662),

3. Την υπ’ αρ. 208916/30.7.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός μελών Εκτε-
λεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας 
(Α.Π.Α.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 659),

4. Την υπ’ αρ. 233749/2.09.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών «Συγκρότηση σε σώμα 
του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αε-
ροπορίας (Α.Π.Α.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 767),
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5. την από 26/10/2021 εισήγηση του Διοικητή της Αρ-
χής Πολιτικής Αεροπορίας περί Κανονισμού Οικονομικής 
Διαχείρισης της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας,

6. την κατεπείγουσα ανάγκη έναρξης λειτουργίας της 
Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, την ανάγκη έκδοσης αρ-
χικού Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής 
Πολιτικής Αεροπορίας, για την εκτέλεση του προϋπολο-
γισμού της Αρχής και την οικονομική διαχείριση, έως την 
πλήρη μηχανογράφηση της Αρχής, αποφασίζει:

Εκδίδεται ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της 
Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ως ακολούθως.

Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορι-
σμός του τρόπου διάθεσης και διαχείρισης των πιστώσε-
ων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής η Α.Π.Α. ή 
Αρχή), καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης των κάθε είδους 
δαπανών της.

Άρθρο 2 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

1. Οικονομικό έτος είναι η χρονική περίοδος η οποία 
περιλαμβάνει τις διοικητικές πράξεις και τα γεγονότα, τα 
οποία σχετίζονται με τη διαχείριση των πιστώσεων και 
την εκτέλεση των δαπανών της Α.Π.Α.

2. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λή-
γει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

1. Η διοίκηση και διαχείριση των πόρων της Α.Π.Α 
ασκείται από τον Διοικητή της Αρχής.

2. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, είναι δυνατή 
η παροχή εξουσιοδότησης σε άλλα όργανα της Αρχής 
να υπογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις διαχείρισης.

3. Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικής Εποπτείας και Δι-
οικητικής Υποστήριξης Αρχής έχει και τις αρμοδιότητες 
του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών όπως 
αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίου 
Λογιστικού.

Άρθρο 4 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι αναγκαίες για τη λειτουργία της ΑΠΑ και την εκπλή-
ρωση της αποστολής της πιστώσεις, εγγράφονται στον 
ετήσιο προϋπολογισμό της.

Άρθρο 5 
ΕΣΟΔΑ Α.Π.Α.

Τα έσοδα της Α.Π.Α., με τα οποία καλύπτονται τα πάσης 
φύσεως κόστη, έξοδα και δαπάνες της Α.Π.Α. προέρχο-
νται από τους ακόλουθους πόρους:

1. από έσοδα που προέρχονται από τα τέλη διαδρομής 
και τερματικής περιοχής,

2. από έσοδα που προέρχονται από κάθε είδους 
επιβαλλόμενο τέλος, όπως ιδίως μέσω του Τέλους Εκ-
συγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων που προ-
βλέπεται στο άρθρο 40 του ν. 2065/1992 (Α’ 113), κατα-
πτώσεις εγγυήσεων, παράβολα ή ειδικές φορολογικές 

επιβαρύνσεις, την παροχή τεχνογνωσίας ή συμβουλευ-
τικής δραστηριότητας ή τη διενέργεια εξετάσεων και 
πιστοποιήσεων,

3. από κάθε άλλη πηγή που σχετίζεται με την άσκηση 
των δραστηριοτήτων της ή συμβάλλει στην εκτέλεση 
του έργου της,

4. μέσω επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών 
ενισχύσεων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων του τα-
κτικού κρατικού προϋπολογισμού, στην περίπτωση που 
οι πόροι των περ. 1, 2, 3 ανωτέρω δεν επαρκούν, λόγω 
έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών, για την κάλυψη 
του συνόλου των δαπανών της Α.Π.Α.,

5. μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών.

Άρθρο 6
ΔΑΠΑΝΕΣ Α.Π.Α.

Η Α.Π.Α., για την εκπλήρωση της αποστολής και του 
σκοπού της, καθώς και για την εύρυθμη και απρόσκοπτη 
λειτουργία της, δύναται να πραγματοποιεί λειτουργικές 
και κεφαλαιουχικές δαπάνες για την αγορά απαραίτητων 
παγίων και εξοπλισμού προς χρήση. Επίσης, δύναται να 
πραγματοποιεί δαπάνες που εντάσσονται στο Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με το Υποκεφά-
λαιο 3 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Δ’ του ν. 4270/2014 
(Α’ 143).

Για τον Διοικητή, τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβου-
λίου και το προσωπικό της Α.Π.Α. αναγνωρίζονται επί-
σης έξοδα κίνησης με κάθε μεταφορικό μέσο, ημερήσια 
αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης της περ. β’ της 
κατηγορίας I της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Α’ 
της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του Μέρους Β’ του άρθρου 2 
του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

Τα πάσης φύσεως κόστη, έξοδα και δαπάνες τις Α.Π.Α. 
καλύπτονται από τους πόρους που προβλέπονται στο 
άρθρο 5 «Έσοδα Α.Π.Α.» του παρόντος κανονισμού.

Οι δαπάνες της Α.Π.Α. αφορούν ιδίως:
α) Την καταβολή αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, 

ασφαλιστικών εισφορών, εξόδων κίνησης και λοιπών 
αποζημιώσεων στο Διοικητή, στα Μέλη του Εκτελεστι-
κού Συμβουλίου, στο λοιπό προσωπικό που υπηρετεί 
στην Αρχή και στα πάσης φύσης όργανά της.

β) Την πληρωμή ενοικίων και κοινοχρήστων ακινήτων 
ή κινητών που μισθώνει η Αρχή με κοινή ή χρηματοδοτι-
κή μίσθωση, καθώς και την ασφάλιση κτιρίων, επίπλων 
κ.λπ.

γ) Την κάλυψη των κάθε είδους λειτουργικών εξόδων 
(προμήθεια γραφικής ύλης, φωτισμός, θέρμανση, τη-
λεφωνικά, ταχυδρομικά και τηλεγραφικά έξοδα, λοιπές 
προμήθειες αναλώσιμων υλικών κ.λπ.).

δ) Την αγορά κτιρίων ή γηπέδων για την ανέγερση 
κτιρίων ή επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και 
εξυπηρέτηση συναφών δανείων.

ε) Την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού.
στ) Την επισκευή και συντήρηση κτιρίων, εγκαταστά-

σεων, επίπλων, μηχανημάτων, οργάνων και σκευών.
ζ) Την εκπόνηση μελετών, πραγματοποίηση ερευνών 

και την λήψη (παροχή) κάθε είδους υπηρεσιών από τρί-
τους.
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η) Την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογι-
σμικού, καθώς και την προσαρμογή, αναβάθμιση, βελ-
τίωση και επέκταση αυτών.

θ) Την προμήθεια επίπλων, σκευών και λοιπών ειδών 
εξοπλισμού. 

ι) Την έκδοση εντύπων.
ια) Τη δημοσίευση ανακοινώσεων σε έντυπο και ηλε-

κτρονικό τύπο. 
ιβ) Τις δημόσιες σχέσεις.
ιγ) Συνδέσεις και συνδρομές σε εταιρείες παρακο-

λούθησης αγορών και τράπεζες πληροφοριών, παρα-
κρατήσεις και αμοιβές τρίτων για την είσπραξη οικείων 
εσόδων, καθώς και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς 
στους οποίους συμμετέχει.

ιδ) Κάθε άλλη δαπάνη που προβλέπεται από το ν. 4757/
2020 (Α’ 240) ή εξυπηρετεί και προάγει τους σκοπούς της.

Άρθρο 7
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. Διατάκτης των δαπανών της Αρχής Πολιτικής Αε-
ροπορίας είναι ο Διοικητής αυτής, ή εξουσιοδοτημένο 
όργανο της Αρχής, χωρίς οποιαδήποτε άλλη έγκριση, 
σύμφωνη γνώμη ή διαδικαστική ενέργεια από τον επο-
πτεύοντα Υπουργό ή άλλον Δημόσιο Φορέα ή Υπηρεσία.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Διοι-
κητικής Υποστήριξης, συντάσσει το σχέδιο της σχετικής 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με τελικό υπογράφο-
ντα τον Διατάκτη.

3. Στο έγγραφο αναγράφονται κατ’ ελάχιστον:
α. Οι διατάξεις των νόμων ή διοικητικών πράξεων, στις 

οποίες στηρίζεται η δαπάνη
β. Το είδος και η αιτία της δαπάνης
γ. Η προκαλούμενη επιβάρυνση του προϋπολογισμού
δ. Το οικονομικό έτος πραγματοποίησης της δαπάνης.
ε. Ο κωδικός αριθμός εξόδου του προϋπολογισμού της 

Αρχής στον οποίο θα καταλογισθεί η δαπάνη.
στ. Τα στοιχεία της εξουσιοδοτικής απόφασης της Αρ-

χής σε όσες περιπτώσεις η έγκριση της δαπάνης γίνεται 
από εξουσιοδοτημένο όργανο. Επί του εγγράφου βεβαι-
ώνεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης, 
βάσει των στοιχείων που τηρούνται σ’ αυτό, ότι υφίστα-
ται πίστωση και δεν γίνεται υπέρβασή της.

4.α. Στην Αρχή τηρείται βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 
πληρωμής, όπου καταχωρίζονται κατά αύξοντα αριθμό 
όλες οι αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις.

4.β. Αναληφθείσα υποχρέωση δαπάνης ανατρέπεται 
εν όλω ή εν μέρει ύστερα από πρόταση του αρμόδιου 
διατάκτη και καταχωρείται στο οικείο βιβλίο κατά αύ-
ξοντα αριθμό.

5. Μετά από την έγκριση της δαπάνης, το αρμόδιο όργα-
νο προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες για την εκτέλεσή της.

6. Οι εγκρίσεις δαπανών, που βαρύνουν εξ ολοκλήρου 
ή τμηματικά τα επόμενα οικονομικά έτη, παρακολουθού-
νται μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους.

7. Οι καταρτιζόμενες Συμβάσεις για λογαριασμό της 
Αρχής περιλαμβάνουν απαραίτητα τον αριθμό και τη 
χρονολογία της απόφασης του αρμόδιου οργάνου που 
εγκρίνει τη δαπάνη.

8. Προκειμένου περί διορισμών, εντάξεων και μετατά-
ξεων του προσωπικού, βεβαιώνεται από τον Προϊστά-
μενο του αρμόδιου Τμήματος η ύπαρξη της αναγκαίας 
για την αντιμετώπιση της δαπάνης πίστωσης, για μεν 
τους διορισμούς στη σχετική προκήρυξη ή στην πράξη 
διορισμού, εφόσον ο διορισμός ενεργείται κατά νόμον 
χωρίς διαγωνισμό, για δε τις εντάξεις και μετατάξεις επί 
των οικείων πράξεων.

Άρθρο 8
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

1. Η εκκαθάριση των εξόδων, ήτοι ο προσδιορισμός 
των δικαιωμάτων των πιστωτών της Αρχής, ενεργείται 
από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης 
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και Νομικών 
Υποθέσεων, με πράξη που εμφανίζει ολογράφως και 
αριθμητικώς το εκκαθαριζόμενο χρηματικό ποσό.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο πράξη μονο-
γράφεται από τα υπηρεσιακά όργανα που συμπράττουν 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών, υπογράφεται δε από 
τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας που εκκαθαρίζει τη δα-
πάνη, ήτοι τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΔΟΥ).

3. Επί ενιαίας εκκαθάρισης περισσότερων απαιτή-
σεων ενός ή περισσότερων δικαιούχων επισυνάπτεται 
στα δικαιολογητικά και συγκεντρωτική κατάσταση των 
επιμέρους ποσών. Στην κατάσταση αυτή συντάσσεται η 
προβλεπόμενη πράξη εκκαθάρισης της δαπάνης.

4. Στα δικαιολογητικά των δαπανών δεν επιτρέπεται 
η ύπαρξη ξεσμάτων ή αλλοιώσεων. Σε περίπτωση διόρ-
θωσης επί της πράξεως εκκαθάρισης της δαπάνης, οι 
διορθωτέοι αριθμοί ή οι διορθωτέες λέξεις διαγράφονται 
με μία μόνη ερυθρά γραμμή, η δε αναγραφή του ορθού 
γίνεται με παραπομπή ή με παρεγγραφή. Οι διορθώσεις 
αυτές μονογράφονται από τον υπάλληλο που εκκαθα-
ρίζει τη δαπάνη.

Σε περίπτωση διόρθωσης στην πράξη εκκαθάρισης 
της δαπάνης, εκδίδεται καινούριο παραστατικό.

5. Όταν κατά την άσκηση ελέγχου διαπιστώνονται ελ-
λείψεις ή ατέλειες των δικαιολογητικών, αυτά επιστρέφο-
νται προς συμπλήρωση στην αρμόδια Υπηρεσία.

6. Από την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των δικαι-
ολογητικών της Αρχής, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία περί τήρησης Ηλεκτρονικού φακέλου Δα-
πάνης και ψηφιακώς υποβαλλομένων Δικαιολογητικών 
μέσω ειδικής εφαρμογής ή του οικείου πληροφοριακού 
συστήματος, η διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης, υλο-
ποιείται και ολοκληρώνεται (πιστοποιείται) ηλεκτρονικά.

Άρθρο 9
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ή 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. Οι εκκαθαριζόμενες δαπάνες από το αρμόδιο Τμήμα 
δαπάνες πληρώνονται, βάσει χρηματικών ενταλμάτων 
(Χ.Ε.) σε βάρος της οικείας πίστωσης του προϋπολογι-
σμού και πάντοτε εντός των προβλέψεων αυτού και των 
εκάστοτε υπολοίπων της Αρχής.

2. Στα εν λόγω Χ.Ε. αναγράφονται:
α) ο τίτλος της Αρχής,
β) το οικονομικό έτος,
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γ) ο κωδικός αριθμός του εξόδου στον οποίο καταλο-
γίζεται η δαπάνη,

δ) ο αύξων αριθμός του εντάλματος και ο σχετικός 
αριθμός πρωτοκόλλου του συνοδεύοντος τα δικαιολο-
γητικά εγγράφου,

ε) ο αριθμός και η χρονολογία της απόφασης για την 
εκτέλεση της δαπάνης,

στ) το πληρωτέο ποσό ολογράφως και αριθμητικώς,
ζ) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και κάθε άλλο στοι-

χείο προσδιοριστικό της ταυτότητάς του, προκειμένου δε 
περί νομικού προσώπου, ο ακριβής τίτλος και η έδρα του,

η) η τράπεζα που θα ενεργήσει την πληρωμή,
θ) ο τόπος και ο χρόνος έκδοσης, και
ι) οι υπογραφές των αρμόδιων προσώπων.
3. Στα ανωτέρω Χ.Ε. παρατίθεται ανάλυση, στην οποία 

αναγράφεται το πληρωτέο στο δικαιούχο ποσό και οι 
τυχόν υπέρ του δημοσίου και τρίτων κρατήσεις.

4. Στα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, εκτός από 
τα ανωτέρω στοιχεία, αναγράφεται και η προθεσμία από-
δοσης λογαριασμού.

5. Στα τιμολόγια ή αποδείξεις των πιστωτών της Αρχής 
επί των οποίων στηρίζεται η έκδοση του Χ.Ε., σημειώνε-
ται ο αριθμός αυτού.

6. Τα Χ.Ε. συντάσσονται σε δύο αντίτυπα. Από αυτά 
το πρώτο φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», το δεύτερο 
«ΣΤΕΛΕΧΟΣ». Στο στέλεχος, υπό την ένδειξη «συνημμέ-
νο», σημειώνονται περιληπτικά τα δικαιολογητικά που 
στηρίζουν την έκδοση τους.

7. Τα Χ.Ε. δεν επιτρέπεται να φέρουν ξέσματα, προσθή-
κες, αλλοιώσεις, διαγραφές και παρεγγραφές.

8. Τα χρηματικά εντάλματα μονογράφονται και υπο-
γράφονται από τα αρμόδια όργανα. Έπειτα αριθμούνται 
κατά σειρά καταχώρισης και αρχειοθετούνται ημερολο-
γιακά και κατά αριθμό.

9. Από την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των δικαι-
ολογητικών, μέσω ειδικής εφαρμογής ή του οικείου πλη-
ροφοριακού συστήματος, η έκδοση και έγκριση του ΧΕ 
από τα αρμόδια όργανα δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά, 
χωρίς να απαιτείται η έκδοση αυτού σε έντυπη μορφή 
και υπογράφονται ψηφιακά.

Άρθρο 10
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Όλες οι δαπάνες της Α.Π.Α πληρώνονται με εντολή 
μεταφοράς με τη μεσολάβηση της Τράπεζας που ασκεί 
τη διαχείριση σε πίστωση λογαριασμού των δικαιού-
χων που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή τράπεζα ή 
εναλλακτικά με επιταγές και σε βάρος των τηρούμενων 
λογαριασμών σε Τράπεζες ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα.

2. Πληρωμές για δαπάνες αποδοχών των υπαλλήλων 
της Αρχής πραγματοποιούνται μέσω του τραπεζικού 
συστήματος.

3. Οι εντολές μεταφοράς και οι επιταγές εγκρίνονται/
υπογράφονται από τα εξουσιοδοτημένα από τον Διοι-
κητή αρμόδια όργανα και μέχρι το ύψος του ποσού που 
ο ίδιος έχει ορίσει.

Άρθρο 11
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Επιτρέπεται η προπληρωμή με την έκδοση χρηματι-
κών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) προς αντιμετώπι-

ση δαπανών για τις οποίες είναι λόγω της φύσεώς τους 
ή της επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης δυσχερής η 
τήρηση των διατυπώσεων, που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις.

Τα ΧΕΠ εκδίδονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης 
του Διοικητή της Αρχής ή εξουσιοδοτημένου οργάνου.

Άρθρο 12
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Διαχειριστές της Α.Π.Α είναι η Τράπεζα/ες όπου έχει 
ανοιχθεί λογαριασμός της Αρχής.

2. Η Τράπεζα, κατά την εξόφληση, τηρεί την τραπεζική 
διαδικασία. Τα σχετικά δικαιολογητικά της διαδικασίας 
αυτής και οι εξοφλητικές αποδείξεις των δικαιούχων, 
παραμένουν στην τράπεζα. Την εξόφληση υποχρεούται 
η τράπεζα να αναγγείλει στην Αρχή με την αποστολή 
μηνιαίου αναλυτικού λογαριασμού κινήσεων (extrait).

3. Δικαιολογητικό της πληρωμής αποτελεί το Χ.Ε. και 
η αναγγελία για τη χρέωση του λογαριασμού της Αρχής 
στην τράπεζα και την εκτέλεση κάθε εντολής πληρωμής 
των δικαιούχων.

4. Αν οι πληρωμές ενεργούνται με εντολές μεταφοράς, 
δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών νομιμο-
ποίησης, ούτε εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Η 
απόδειξη εκτέλεσης της εντολής μεταφοράς ή χρέωσης 
του λογαριασμού της Αρχής με πίστωση του δικαιούχου 
αποτελεί στην εν λόγω περίπτωση δικαιολογητικό της 
γενόμενης πληρωμής.

5. Για τους περιορισμούς έκδοσης ΧΕΠ, τις υποχρεώ-
σεις και τις ευθύνες υπολόγων ΧΕΠ, την απόδοση λο-
γαριασμού, τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην 
ανάληψη υποχρεώσεων καθώς και για οποιοδήποτε 
άλλο ζήτημα οικονομικής διαχείρισης της Αρχής, που 
δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζο-
νται αναλόγως, οι διατάξεις του Νόμου περί Δημοσίου 
Λογιστικού και των κανονιστικών διοικητικών πράξεων, 
που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, όπως εκά-
στοτε ισχύουν.

Άρθρο 13
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ

1. Η εξόφληση των Χ.Ε. ενεργείται είτε με υπογραφή 
του δικαιούχου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του επί 
του Χ.Ε. είτε με ιδιαίτερη εξοφλητική απόδειξη. Σε κάθε 
περίπτωση παραπλεύρως της υπογραφής του δικαιού-
χου σημειώνονται ο αριθμός της επιταγής, τα στοιχεία 
της αστυνομικής ταυτότητας ή του κατά νόμο πιστο-
ποιητικού ή εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητα 
του εξοφλούντος, ως και η διεύθυνση της κατοικίας του.

Σε περίπτωση διενέργειας πληρωμής οφειλών της Αρ-
χής με εντολή μεταφοράς, το αρμόδιο για την εξόφλη-
ση όργανο αναγράφει επί του εξοφλούμενου τίτλου, ότι 
αυτός εξοφλήθηκε με εντολή μεταφοράς και σημειώνει 
συγχρόνως τον αύξοντα αριθμό και την ημερομηνία της, 
καθώς και τον αριθμό της σχετικής απόδειξης της τρά-
πεζας για την εκτέλεση της εντολής μεταφοράς και θέτει 
την υπογραφή του.

Ο φορέας μπορεί να διατηρεί και να διαχειρίζεται λο-
γαριασμούς σε ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία 
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υποστηρίζουν αφενός την έκδοση μηχανογραφημένων 
επιταγών για τη διασφάλιση της πλήρους μηχανογραφι-
κής διαχείρισης των οικονομικών του φορέα, και αφετέ-
ρου τη δυνατότητα χρήσης σύγχρονων χρηματο- οικο-
νομικών προϊόντων.

2. Οι Τράπεζες μέσω των οποίων ασκείται η ταμειακή 
διαχείριση της Αρχής αναγράφουν τόσο επί των τηρού-
μενων σε αυτές λογαριασμών, όσο και επί των αποστελ-
λόμενων σε αυτές αντιγράφων των λογαριασμών και 
των αναγγελιών χρέωσης τούτων, τους αριθμούς των 
εξοφλουμένων εντολών μεταφοράς και επιταγών. Ο 
έλεγχος προς διαπίστωση της συμφωνίας αντιγράφων 
των λογαριασμών προς τις αντίστοιχες εγγραφές σε βι-
βλίο Ημερολογίου και σε βιβλίο Επιταγών και Εντολών 
Μεταφοράς ενεργείται από υπάλληλο της Αρχής, ορι-
ζόμενο κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
της Αρχής, οπωσδήποτε όμως διάφορο από εκείνον που 
τηρεί βιβλία / καταστάσεις Ημερολογίου και Επιταγών 
και Εντολών Μεταφοράς. Τα ανωτέρω τηρούνται και πα-
ρακολουθούνται ηλεκτρονικά, μετά τη μηχανογράφηση 
της Αρχής.

3. Η εξόφληση των δικαιούχων πρέπει να στηρίζεται σε 
πρωτότυπα παραστατικά, για τον έλεγχο της γνησιότη-
τας των οποίων ευθύνεται προσωπικά έναντι της Αρχής 
το εντεταλμένο για το σκοπό αυτό όργανο.

4. Τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, που παραμέ-
νουν ανεξόφλητα εν όλω ή εν μέρει, μέχρι της λήξεως 
του οικονομικού έτους, ακυρώνονται για το ποσό που 
παραμένουν ανεξόφλητα, οι δε υποχρεώσεις, στις οποίες 
αυτά αναφέρονται, μεταφέρονται ως έξοδα του επόμε-
νου οικονομικού έτους. Η ακύρωση ενεργείται με πράξη 
του διατάκτη της δαπάνης πάνω στο πρωτότυπο του 
χρηματικού εντάλματος και καταχωρίζεται με ερυθρά 
γραφή στα οικεία βιβλία.

5. Για τα εντάλματα του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) εφαρμόζεται ειδική διαδικασία 
που ορίζεται από τις εκάστοτε εγκυκλίους και πραγμα-
τοποιείται με την κατάρτιση εντολών πληρωμής και την 
εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω του e-ΠΔΕ.

Άρθρο 14
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

1. Οι επί των Χ.Ε. αναγραφόμενες κρατήσεις πληρώ-
νονται με επιταγές ή εντολές μεταφοράς.

2. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η Αρχή υποχρε-
ούται να προβαίνει στην απόδοση των υπέρ του Δημοσί-
ου και τρίτων κρατήσεων επί των Χ.Ε. που εξοφλήθηκαν 
ή εκδόθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα, όσων μεν 
αφορούν το Δημόσιο με επιταγή εκδιδόμενη σε διαταγή 
της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. είτε με εντολή μεταφοράς, όσων δε 
αφορούν τρίτους, είτε με επιταγή εκδιδόμενη σε διαταγή 
τράπεζας ή άλλου πιστωτικού οργανισμού είτε με εντολή 
μεταφοράς.

3. Οι εκδιδόμενες σε διαταγή Δ.Ο.Υ. επιταγές γίνονται 
δεκτές από αυτές, ανεξάρτητα από το ποσό, έναντι έκ-
δοσης απόδειξης είσπραξης, η οποία αποστέλλεται από 
αυτές στην Αρχή.

4. Όλες οι υπέρ του δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των μισθολογικών καταχωρίζο-
νται και σε ειδικό βιβλίο συγκεντρωτικά και ανά κατηγο-
ρία και είδος δαπάνης με όλα τα συναφή απαιτούμενα 
στοιχεία αυτών, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτι-
κών πληρωμής τους.

Άρθρο 15
ΒΙΒΛΙΑ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης 
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και Νομικών 
Υποθέσεων τηρεί τις προβλεπόμενες οικονομικές κατα-
στάσεις/ βιβλία και στοιχεία, σε ψηφιακή μορφή, μέσω 
μηχανογραφικού συστήματος.

Η Αρχή χρησιμοποιεί μηχανογραφικά μέσα και συ-
στήματα πληροφορικής βάσει ειδικών κατά περίπτωση 
προγραμμάτων, για την κατάρτιση και εκτέλεση του Προ-
ϋπολογισμού και λοιπών καταστάσεων. Έως την πλήρη 
μηχανογράφηση, η Αρχή χρησιμοποιεί στοιχεία - βιβλία, 
όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 16
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η Α.Π.Α συντάσσει ετήσιες καταστάσεις Προϋπολο-
γισμού και Απολογισμού καθώς και ετήσια έκθεση πε-
πραγμένων κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας οργανικής 
μονάδας, την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών, ο οποίος τη διαβιβάζει στον Πρόεδρο 
της Βουλής.

Άρθρο 17
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των 
πόρων της Αρχής και ο έλεγχος των ετήσιων Οικονο-
μικών καταστάσεων γίνεται είτε από εξωτερικούς ορ-
κωτούς ελεγκτές είτε με άλλη διαδικασία που ορίζει ο 
Διοικητής της Αρχής ή το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1. Οι κάθε μορφής προμήθειες αγαθών, οι αναθέσεις 
εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών της Αρχής, 
διενεργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες δι-
ατάξεις περί προμηθειών Δημοσίου, τις διατάξεις του 
ν. 4757/2020 και συμπληρωματικά σύμφωνα με τον πα-
ρόντα κανονισμό.

2. Κάθε προμήθεια διενεργείται με απόφαση της Αρχής 
ή του εξουσιοδοτημένου από αυτή οργάνου, μετά από 
αιτιολογημένη πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιακών 
μονάδων.

3. Οι προμήθειες αγαθών, οι αναθέσεις εκτέλεσης έρ-
γων και παροχής υπηρεσιών πραγματοποιούνται, από 
την Αρχή σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

4. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνι-
σμών και η διαδικασία διαπραγμάτευσης γίνεται από 
επιτροπές, η σύνθεση και η θητεία των οποίων καθορί-
ζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αρχής.

5. Η παραλαβή και η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης 
βεβαιώνεται από σχετική τριμελή επιτροπή παραλαβής, 
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η σύνθεση και η θητεία της οποίας καθορίζονται με από-
φαση της Αρχής, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων 
διατάξεων.

6. Οι παραπάνω επιτροπές, συγκροτούνται από 
υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιασδήποτε σχέση 
εργασίας στην Αρχή και λειτουργούν σύμφωνα με τις 
ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών 
οργάνων.

7. Στις εν λόγω επιτροπές είναι δυνατή η συμμετοχή 
ειδικών εμπειρογνωμόνων, εφόσον απαιτούνται εξειδι-
κευμένες γνώσεις.

Άρθρο 19 
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Σπάτα, 26 Οκτωβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ
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*02054032211210008*

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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