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1 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του 
φορέα του Κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 του Υπουρ-
γείου Οικονομικών με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.».

2 Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μά-
θησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 23160 ΕΞ 2021 (1)
   Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του 

φορέα του Κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 του Υπουρ-

γείου Οικονομικών με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 63 και 64Α του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-

μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει,

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

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

δ) του ν. 43/1975 «Περί Ιδρύσεως Εθνικής Βιομηχανίας 
Αεροπορικού Υλικού» (Α’ 39) και του ν. 696/1977 «Περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν. 43/1975» 
(A΄ 272), όπως ισχύει,

ε) της υποπαρ. Δ.9 της παρ.  Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 «Δαπάνες Μετακινουμένων Εντός και Εκτός 
Επικράτειας» (Α’ 94), όπως ισχύει και του άρθρου 43 του 
ν. 4484/2017 (Α’ 110),

στ) του Κεφ. Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως ισχύει,
ζ) του άρθρου 119 του κεφ. Ε’ του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-

νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105),

η) του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 περί ανασύστασης 
του Υπουργείου Οικονομικών (Α’ 213), 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),

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ια) την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 (Β’ 4805) απόφα-
ση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»,

κ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), όπως ισχύει,

λ) την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), λόγω του γεγο-
νότος ότι συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας έκδοσης της 
παρούσας απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 64Α 
του ν. 4270/2014, καθώς οι προϋπολογισμοί των φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί 
έως 31/12/2020.

2) Το ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολο-
γισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251).

3) Την υπό στοιχεία 2/2179/ΔΠΓΚ/09.01.2018 απόφα-
ση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα 
«Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - 
Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β΄ 23), όπως ισχύει.

4) Την υπό στοιχεία 17255 ΕΞ 2020/12.02.2020 απόφα-
ση Υπουργού Οικονομικών «Παύση και ορισμός μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. 
(ΕΑΒ Α.Ε.)», (Υ.Ο.Δ.Δ. 103) και την υπό στοιχεία 134203 
ΕΞ 2020/25.11.2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών 
«Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελλη-
νική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.(ΕΑΒ Α.Ε.))», (Υ.Ο.Δ.Δ. 
993).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

2 Μαρτίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 818

9729



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ9730 Τεύχος B’ 818/02.03.2021

5) Τα υπό στοιχεία: α) 87076 EI 2020/10.8.2020, 130658 
EI 2020/16.11.2020, 131045 EI 2020/17.11.2020, 0100-20-
12-508/01.12.2020 (137331 ΕΙ 2020/02.12.2020), 0100-
20-12-550/23.12.2020 (147327 ΕΙ 2020/23.12.2020), 
20266 ΕΙ 2021/19.02.2021 έγγραφα της ΕΑΒ ΑΕ β) 122007 
EΙ 2020/26.10.2020, 147881 ΕΞ 2020/24.12.2020 έγ-
γραφα και τα από 14.08.2020, 09.09.2020, 17.09.2020, 
06.11.2020, 13.11.2020, 20.11.2020 ηλεκτρονικά μηνύ-
ματα της ΔΕΦ της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, 
η οποία παρακολουθεί και κατευθύνει τους εποπτευ-
όμενους φορείς του για την κατάρτιση και την ορθή 
εκτέλεση του προϋπολογισμού τους, εντός των ορίων 
του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής, όπως ισχύει κάθε φορά, γ) 2/38291/
ΔΠΓΚ/26.10.2020, 139783 ΕΙ 2020/08.12.2020 έγγραφα 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 
του Γ.Λ.Κ., δ) 92782 ΕΙ 2020/25.8.2020 έγγραφο της
ΓΔΟΣΥ του ΥΠΕΘΑ σχετικά με τις προβλέψεις των εσό-
δων της ΕΑΒ ΑΕ για το οικ. έτος 2021.

6) Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’  αρ. 1527/ 
13.11.2020 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΑΒ ΑΕ αναφορι-
κά με την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

7) Το από 22/02/2021, εισηγητικό σημείωμα της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Οικονομικών,

8) Το υπό στοιχεία 2/44644/ΔΕΠ/28.1.2021 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών αναφορικά με την έγκριση χορήγησης μη 
μισθολογικών παροχών.

9) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2021 του κά-
τωθι εποπτευόμενου φορέα του Κεφ. Α’ του ν. 3429/2005, 
τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, σύμφωνα με 
το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών  - ΕSA, 
έχουν ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΟΔΑ 
(ποσά σε €)

ΕΞΟΔΑ 
(ποσά σε €)

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
(ποσά σε €)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Α.Ε. (ΕΑΒ ΑΕ)

83.979.198 83.153.172 826.027

2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτού κατά λογαριασμό 
και οι δαπάνες μη μισθολογικών παροχών αποτυπώ-
νονται στους συνημμένους πίνακες, που αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας κοινής υπουργικής 
απόφασης.

3. Ο εν λόγω φορέας υποχρεούται, όπως συνεργαστεί 
με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να εξειδικευθούν σε 
μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων και 
εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του 
συνημμένου πίνακα, καθώς και για τις λοιπές ενέργειες.

4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφα-
λίσει 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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ΠΙΝΑΚΑΣ 7  Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ ΕΑΒ Α.Ε.  
ΑΦΜ 094052358  
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ contac@haircorp.com  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2107799622, 2262052000  

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ποσά σε ευρώ 
(χωρίς δεκαδικά)

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2021

Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)  83.979.198
1. Πωλήσεις (=α+β)  81.379.198
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων 
και άχρηστου υλικού 70+71+72 37.476.493

β) Πωλήσεις υπηρεσιών 73 43.902.705
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) 74 350.000
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού 74.96 0
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ) 41.10 ή 43.00* 0
ε) Ε.Ε. 43.04 ή 74.08 350.000

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

0

3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 75 600.000
4. Έσοδα Κεφαλαίων  (Τόκοι Πιστωτικοί) 76 ΠΛΗΝ 76.04 50.000
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων 78 ΠΛΗΝ 78.05 0

6. Λοιπά Έσοδα 82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 100.000

7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05) 1.500.000
ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)  83.153.172
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ) 60 ΠΛΗΝ 60.05 49.404.801
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.00 ΕΩΣ 60.01 35.443.836
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και 
ημερομίσθιου προσωπικού 60.03 ΕΩΣ 60.04 10.311.565

θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 60.02 3.649.400
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 61 5.600.000
10. Παροχές Τρίτων 62 4.000.000
Εκ των οποίων Ηλεκτικό Ρεύμα -φωταέριο -Ύδρευση-
Τηλεπικοινωνίες 62.00 ΕΩΣ 62.03 2.534.649

 Εκ των οποίων Ενοίκια 62.04 142.221
Εκ των οποίων  Ασφάλιστρα 62.05 203.223
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 62.07 624.317
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος 
χρήσης) 63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09 600.000

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

12. Διάφορα Έξοδα

60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ 53.01
+ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) 
ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] KAI 67 και λοιπά έξοδα που δεν 
έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες

4.900.000

Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις) 64.06 (ή 67**) 0
13. Τόκοι και συναφή έξοδα 65 ΚΑΙ 16.18 500.000
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 81.00.04 600.000
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ 
αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση. [10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18 1.131.000

Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός [14] 0
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] 16.417.371

ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ)  826.027
*  Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων.  67**  Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις -
Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογαριασμούς)
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιγραφές Λογαριασμών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2021

ΕΙΣΡΟΕΣ   
1.Εισπράξεις από δάνεια 45.00 έως 45.13               (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)  
2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.   
3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης   

ΕΚΡΟΕΣ   
4. Πληρωμές χρεολυσίων 45.00 έως 45.13                (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)  
5.Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.   
6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση βάσει 
της  νομοθετικής ρύθμισης   

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

α) Πληρωμές τόκων   
β) Πληρωμές χρεολυσίων   
8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών σας   
9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών)   
10.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τακτικό 
προϋπολογισμό   

11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  31/12/2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)   

1 Διαθέσιμα (α+β+γ) 7.296.797
 α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 1.517

      Από πόρους του ΠΔΕ  

      Από λοιπούς πόρους 1.517

 β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 0

      Από πόρους του ΠΔΕ  

      Από λοιπούς πόρους  

 γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 7.295.280

       Από πόρους του ΠΔΕ  

      Από λοιπούς πόρους 7.295.280

2 Χρεόγραφα (α+β+γ) 0

 α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)  

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

 γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων  

3 Απαιτήσεις 0

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

 β) από φορείς εκτός ΓΚ  
ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)   

4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 5.000.000

 α) Δάνεια εσωτερικού 5.000.000

 β) Δάνεια εξωτερικού  

5 Λοιπές υποχρεώσεις 55.266.084

 α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ) 22.189.392

 β) σε φορείς εκτός ΓΚ 33.076.692

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του λογ/μού  60 1.434
 Αριθμός μόνιμου προσωπικού και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 1.174

 Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 260

 Αριθμός προσωπικού με έμμισθη εντολή  
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 7α Προϋπολογισθείσες μη μισθολογικές παροχές έτους 2021

(του άρθρου 43 του ν. 4484/2017)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ ΕΑΒ Α.Ε.
ΑΦΜ 094052358
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Αριθμός 
Λογ/σμού 
Λογιστικού 
Σχεδίου

Περιγραφή 
Λογαριασμού

Άρθρο και αριθμός της ΣΣΕ/ 
ΚΥΑ/ΥΑ/ Διαιτητικής Απόφασης/ 

Απόφασης ΔΣ

Αριθμός 
προσωπικο
ύ ανά 
παροχή

Πρόβλεψη 
ετήσιας 
δαπάνης      
(ποσά σε 
ευρώ)

Τρόπος 
κάλυψης της 
δαπάνης

Έγκριση από 
Γενικό Δ/ντη 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών      
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

60.02.06
Ομαδικό Ασφαλιστήριο 
Ζωής ΣΣΕ 2018-2021 1452 1.242.000  

60.02.26 Ομαδικό Αποταμιευτικό

ΑΠΟΦΑΣΗ 7254/2018 
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ 1000 550.000  

60.02.04
Έξοδα Τεχνικής 
Κατάρτισης ΚΕΠ Άρθρο.20 120 135.000  

60.02.05

Έξοδα πρωτοβάθμιας 
παροχής υπηρεσιών 
υγείας και Εφαρμογή 
νομοθεσίας Υ&Α ΣΣΕ 2018-2021 1452 145.400  

60.02.99.00.00

Λοιπές Παροχές 
(Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη ) ΣΣΕ 2018-2021 1452 280.000  

60.02.99.00.01
Βραβεία Τέκνων 
Υπαλλήλων  ΕΑΒ ΣΣΕ 2018-2021 50 30.000  

60.02.99.00.10
Δώρα παιδιών 
Χριστουγέννων ΣΣΕ 2018-2021 672 33.600  

60.02.99.00.08

Αποζημίωση για 
βρεφονηπιακούς 
σταθμούς ΣΣΕ 2018-2021 50 120.000  

60.02.99.00.09
Βοήθημα για τέκνα 
υπαλλήλων  ΕΑΒ  ΑΜΕΑ ΣΣΕ 2018-2021 25 25.000  

60.02.99.00.03

Παροχή γάλατος 
τεχνικών (Βαρέα και 
Ανθυγιεινά ) ΣΣΕ 2018-2021 740 140.000  

60.02.99.00.05
Συμμετ. Της εταιρίας 
στο εστιατόριο ΣΣΕ 2018-2021 1452 415.000  

60.02.99.00.06
Συμμετ. Της εταιρίας 
στο  κυλικείο ΣΣΕ 2018-2021 1452 97.000

Η 
προκαλούμε-
νη συνολική 
δαπάνη 
καλύπτεται 
από την 
επιχείρηση 
με ιδίους 
πόρους 
προερχόμε-
νους από την 
εμπορική της 
δραστηριό-
τητα  χωρίς 
να λαμβάνει 
οποιαδήποτε 
κρατική 
επιχορήγηση

 

Πρόσθετες  Μη 
Μισθολογικές Παροχές ΣΣΕ 2018-2021 (άρθρα 2, 3, 6 & 8) 1423 436.400

Συνολική δαπάνη 3.649.400   

Ημερομηνία
18/02/2021

Παναγιώτης Χαρμαντάς
Ο υπεύθυνος υπάλληλος

Ημερομηνία
18/02/2021

Γεώργιος Τουμανίδης
Ο προϊστάμενος 

Οικονομικής Υπηρεσίας

Ημερομηνία
22/02/2021

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α.α

                                                                                                                                                             ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΩΝΗΣ 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. 20217/Ζ1 (2)
Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μά-

θησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α’114),
β. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133),

γ. της υπό στοιχεία 169/Υ1/21 κοινής απόφασης «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

2. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 474/07-05-2020 συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου, με το οποίο υποβάλλεται πρόταση περί 
ίδρυσης Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης.

3. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/89/18869/Β1/18-02-2020 
εισήγηση της παρ. 5 ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σύμφωνα με 
την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολο-
γισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. ούτε του Τακτικού Προϋπολογισμού 
του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Κέντρο 
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Το 
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Ε.Α.Π. που εξασφαλίζει 
το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην 
ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Οι βασικές αρχές και το πλαίσιο, στη βάση των οποίων 
στηρίζεται η στρατηγική και οι ενέργειες του Πανεπιστη-
μίου στον τομέα της Επιμόρφωσης και της Συνεχιζόμε-
νης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εν 
γένει της Δια Βίου Μάθησης είναι:

Η αποστολή του Πανεπιστημίου και των μελών του,
Οι εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα σε εθνικό επίπεδο 

και ευρωπαϊκό,
Η ανάπτυξη δράσεων οι οποίες προσφέρουν υπηρε-

σίες και τεχνογνωσία,

Η αυτοχρηματοδότηση των δράσεων, η βιωσιμότητα 
του Κέντρου και η δημιουργία εσόδων για το Πανεπι-
στήμιο,

Η δημοσιότητα των δράσεων και η δημιουργία κινή-
τρων για την αύξηση της συμμετοχής των μελών της 
ακαδημαϊκής κοινότητας στην υλοποίηση προγραμμά-
των επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επι-
μόρφωσης και εν γένει δια βίου μάθησης.

Με βάση τις προαναφερόμενες αρχές και λαμβάνοντας 
υπόψη τις ευκαιρίες που αναδύονται στο περιβάλλον 
της δια βίου μάθησης, οι βασικοί άξονες δράσης του 
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Α.Π. 
είναι:

1. Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, Κατάρτι-
σης και εν γένει Δια Βίου Μάθησης καθώς και Επιμορ-
φωτικών Σεμιναρίων. Η δραστηριότητα αυτή αφορά σε 
προγράμματα:

α) επιμόρφωσης και κατάρτισης που οδηγούν σε πι-
στοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του αν-
θρώπινου δυναμικού,

β) επικαιροποίησης και εμβάθυνσης των γνώσεων των 
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα 
γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης τους,

γ) διεύρυνσης των γνώσεων αποφοίτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σε διαφορετικής της δικής τους επιστήμης 
αντικείμενα, κυρίως διεπιστημονικού ενδιαφέροντος,

δ) επιμόρφωσης του γενικού πληθυσμού ενηλίκων και
ε) επαγγελματικής κατάρτισης εργαζόμενων ιδιωτικών 

επιχειρήσεων και οργανισμών.
2. Ανάπτυξη προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαί-

δευσης και Κατάρτισης:
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά:
α) στην ανάπτυξη υποδομών, διαδικασιών και μεθό-

δων αξιολόγησης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
β) στην ανάπτυξη προγραμμάτων και εξειδικεύσεων 

που παρουσιάζουν ζήτηση από τους επαγγελματίες, 
τους πολίτες και το χώρο των επιχειρήσεων,

γ) στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς στον 
τομέα της παροχής προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης και κατάρτισης.

3. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
Το Κέντρο αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο 

χρησιμοποιείται στα προγράμματα που υλοποιεί. Επίσης, 
μπορεί να διαθέτει ή να εκπονεί πρότυπο υλικό για τρί-
τους φορείς, μετά από έγκριση των αρμόδιων οργάνων.

4. Σύναψη προγραμματικών συμφωνιών με τις Περιφέ-
ρειες και τους Δήμους, Εκπαιδευτικούς και Επαγγελμα-
τικούς Φορείς, Κοινωφελή ιδρύματα, καθώς και άλλους 
Δημόσιους και μη Κρατικούς Φορείς: Οι συμφωνίες αυτές 
ενδεικτικά μπορούν να αφορούν:

α) μελέτες διάγνωσης αναγκών σχετικά με την επι-
μόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση 
ενηλίκων

β) υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
γ) συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού,
δ) υποστήριξη δομών και παροχή υπηρεσιών συμβου-

λευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού,
ε) συμβουλευτική οικογένειας,
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στ) διαπολιτισμική εκπαίδευση και υποστήριξη προ-
γραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυ-
σμού.

5. Συμμετοχή σε Δράσεις Επιμόρφωσης Προσωπικού 
Επιχειρήσεων και Διαρθρωτικής Προσαρμογής. Αφορά 
δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης 
των εργαζόμενων επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων 
οι οποίες εφαρμόζουν επιχειρηματικά σχέδια αναδιάρ-
θρωσης.

6. Δράσεις υποστήριξης για την ανάπτυξη της Κοινωνι-
κής Οικονομίας. Συμβουλευτική υποστήριξη, εκπόνηση 
μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων και επαγγελματική 
κατάρτιση στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.

7. Πιστοποίηση Προσόντων. Αξιοποίηση των δυνατο-
τήτων που δίνει η ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης 
προσόντων των εκροών της μη τυπικής και άτυπης εκ-
παίδευσης και κατάρτισης.

Άρθρο 3
Οργάνωση, Λειτουργία, Διοίκηση

Τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση, λειτουρ-
γία και στη διοίκηση του Κέντρου ρυθμίζονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και 
τον κανονισμό του, που εκδίδεται με απόφαση της Συ-
γκλήτου, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως (παρ. 13 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017). Η ισχύς 
της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ   
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*02008180203210008*

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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