
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 2014 
Καταβολή ενιαίου τέλους για το τέταρτο τρίμηνο 

του έτους 2020 και χρηματοδότηση για αποζημι-

ώσεις από προκληθείσες ζημίες για το έτος 2020 

στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των 

οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλο-

ξενίας μεταναστών σύμφωνα με την παράγραφο 

4 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παρ. 3 και 4 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 

«Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμε-
τώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, αναβάθ-
μιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, 
αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατά-
ξεις»(Α’ 27),

β. του ν. 4375/2016 "Οργάνωση και λειτουργία Υπη-
ρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδο-
χής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με 
τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» 
(L 180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις " (Α’ 51),

γ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

δ. του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της 
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιο-

νομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 105),

ε. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

στ. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 4),

ζ. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

η. του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10),

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

ι. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών (Α’ 155)»,

ια. του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου»(Α’ 255),

ιβ. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

2. Την υπό στοιχεία Υ.70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπό στοιχεία 2/2899/ΔΠΓΚ/24-01-2020 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξι-
νόμηση του κρατικού προϋπολογισμού” (Β’ 3240)» (Β’ 124), 
(Α.Δ.Α.: 646ΨΗ-Τ2Γ).

4. Την υπό στοιχεία 2/48219/ΔΠΓΚ/22-02-2021 από-
φαση «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021(Α.Δ.Α.Ψ4ΣΡΗ-ΜΦ3).

5. Την υπό στοιχεία 2/77556/ΔΠΓΚ/26-11-2020 κατα-
νομή πιστώσεων κρατικού προϋπολογισμού 2021 σε 
αναλυτικό επίπεδο (ΑΔΑ: 6ΤΥΛΗ-0Ι0).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Την υπ’ αρ. 1312/10-2-2020 (Β’ 407) κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευ-
σης και Ασύλου (Β’ 946 διόρθωση σφαλμάτων).

7. Την υπ’ αρ. 3/271/12-01-2021 εισήγηση του Γενι-
κού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο και το από 
09-02-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γ.Δ.Δ.Ο.Υ.

8. Την υπ’ αρ. 4755/23-03-2021 απόφαση έγκρισης δέ-
σμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: Ω12Λ46ΜΔΨΟ- ΨΑΡ).

9. Την υπ’ αρ. 4765/23-03-2021 εισηγητική έκθεση 
δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΔΟΥ του Υπουρ-
γείου Μετανάστευσης και Ασύλου και το γεγονός ότι 
από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του 
Ειδικού Φορέα 1055-205-0000000 του Υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου -Α.Λ.Ε. 2420205001 “Δημοτικά 
τέλη άρθρου 195 ν. 4662/2020” συνολικού ποσού ενός 
εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων 

εκατόν εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών 
(1.873.170,76 €), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την απόδοση του ενιαίου τέλους τετάρτου τριμήνου 

έτους 2020 στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων 
των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξε-
νίας μεταναστών, για την αποπληρωμή των οφειλόμε-
νων τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ακίνη-
της περιουσίας, συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου 
οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εβδομήντα 
ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (1.848.170,76 €)όπως 
υπολογίζεται βάσει του αριθμού των διαμενόντων στις 
εν λόγω μονάδες κατά την τελευταία ημέρα των μηνών 
Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) και 
αναλύεται ανά Δήμο στους ακόλουθους πίνακες:

                                                                               2020     
    

 (1)  (2)  (3)  
( ) (4) (5) 

 
(6) 
=[(5)/(4)]% 

  € 
(7) 

   102.223,00 2.857,00 2,79% 37.498,13 

    759,00   

 
 

   986,00   
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  23.478,00 1.745,00 7,43% 23.993,75 

   162.591,00 1.315,00 0,81% 16.437,50 

    2.128,00  - 

 
 

   937,00  - 

 
 

  33.769,00 3.065,00 9,08% 42.143,75 

   76.817,00 1.028,00 1,34% 13.492,50 

   22.195,00 409,00 1,84% 5.368,13 

   112.486,00 1.077,00 0,96% 13.462,50 

 
 

  25.905,00 695,00 2,68% 9.121,88 

   45.839,00 1.165,00 2,54% 15.290,63 

   70.501,00 961,00 1,36% 12.613,13 

   25.389,00 1.245,00 4,90% 16.340,63 

   36.477,00 699,00 1,92% 9.174,38 

   58.192,00 736,00 1,26% 9.660,00 

   13.892,00 623,00 4,48% 8.176,88 

E    41.570,00 642,00 1,54% 8.426,25 

   19.432,00 607,00 3,12% 7.966,88 

   41.103,00 409,00 1,00% 5.112,50 

   75.315,00 353,00 0,47% 4.412,50 

   58.944,00 371,00 0,63% 4.637,50 

    85.851,00 331,00 0,39% 4.137,50 

  - 
 

 21.581,00 316,00 1,46% 4.147,50 

   25.102,00 260,00 1,04% 3.412,50 

   144.449,00 133,00 0,09% 1.662,50 

   29.902,00 187,00 0,63% 2.337,50 

   8.960,00 158,00 1,76% 2.073,75 

 
 

  47.995,00 73,00 0,15% 912,50 

    33.388,00 1.025,00 3,07% 13.453,13 

    0,00  - 

     713,00  - 

    7.917,00 713,00 9,01% 9.803,75 

     850,00   

     7.612,00   

     0,00   

 
 

  56.766,00 8.462,00 14,91% 126.930,00 

 
 

 
 

 28.564,00 -  - 

    51.390,00 3.061,00 5,96% 42.088,75 
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   66.547,00 465,00 0,70% 5.812,50 

    28.493,00 1.456,00 5,11% 20.020,00 

   
  

664.046,00 2.377,00 0,36% 29.712,50 

    
 

46.897,00 2.703,00 5,76% €  37.166,25 

  
 

  37.695,00 242,00 0,64% 3.025,00 

    
  

664.046,00 74,00 0,01% 925,00 

   
 

 20.513,00 4.229,00 20,62% 63.435,00 

   46.267,00      
634.385,05 

        
         
         
     2020     

(1) (2) (3)  
( )(4) 

 
(5) 

(6) 
=[(5)/(4)]% 

  € (7) 

    

   102.223,00 2.841,00 2,78% 37.288,13 

    776,00   

 
 

   987,00   

 
 

  23.478,00 1.763,00 7,51% 24.241,25 

   162.591,00 1.321,00 0,81% 16.512,50 

    2.003,00   

     984,00   

 
 

  33.769,00 2.987,00 8,85% 41.071,25 

   76.817,00 980,00 1,28% 12.862,50 

   22.195,00 386,00 1,74% 5.066,25 

   112.486,00 1.041,00 0,93% 13.012,50 

 
 

  25.905,00 696,00 2,69% 9.135,00 

   45.839,00 1.178,00 2,57% 15.461,25 

   70.501,00 972,00 1,38% 12.757,50 

   25.389,00 1.169,00 4,60% 15.343,13 

   36.477,00 857,00 2,35% 11.248,13 

   58.192,00 716,00 1,23% 9.397,50 

   13.892,00 631,00 4,54% 8.281,88 
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E    41.570,00 677,00 1,63% 8.885,63 

   19.432,00 608,00 3,13% 7.980,00 

   41.103,00 435,00 1,06% 5.709,38 

   75.315,00 361,00 0,48% 4.512,50 

   58.944,00 390,00 0,66% 4.875,00 

    85.851,00 329,00 0,38% 4.112,50 

  - 
 

 21.581,00 306,00 1,42% 4.016,25 

   25.102,00 260,00 1,04% 3.412,50 

   144.449,00 148,00 0,10% 1.850,00 

   29.902,00 199,00 0,67% 2.487,50 

   8.960,00 156,00 1,74% 2.047,50 

 
 

  47.995,00 78,00 0,16% 975,00 

    33.388,00 721,00 2,16% 9.463,13 

    0,00  - 

     637,00  - 

    7.917,00 637,00 8,05% 8.758,75 

     784,00   

     7.257,00   

     0,00   

 
 

  56.766,00 8.041,00 14,17% 120.615,00 

   
 

 28.564,00 -   

    51.390,00 2.481,00 4,83% 32.563,13 

   66.547,00 488,00 0,73% 6.100,00 

    28.493,00 1.469,00 5,16% 20.198,75 

   
 
 

664.046,00 2.376,00 0,36% 29.700,00 

   
 
 

46.897,00 2.643,00 5,64% 36.341,25 

  
 

  37.695,00 217,00 0,58% 2.712,50 

    
 
 

664.046,00 83,00 0,01% 1.037,50 

   
 

 20.513,00 3.760,00 18,33% 56.400,00 

     44.401,00  606.432,54 
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                                                               2020     

 (1)  (2)  (3)  
( ) (4) 

 
(5) 

 (6) 
=[(5)/(4)]% 

  € (7) 

    
   102.223,00 2.895,00 2,83% 37.996,88 

    799,00   

 
 

   1.021,00   

 
 

  23.478,00 1.820,00 7,75% 25.025,00 

   162.591,00 1.359,00 0,84% 16.987,50 

    1.797,00   

     781,00   

 
 

  33.769,00 2.578,00 7,63% 35.447,50 

   76.817,00 1.057,00 1,38% 13.873,13 

   22.195,00 344,00 1,55% 4.515,00 

   112.486,00 1.265,00 1,12% 16.603,13 

 
 

  25.905,00 730,00 2,82% 9.581,25 

   45.839,00 1.091,00 2,38% 14.319,38 

   70.501,00 1.022,00 1,45% 13.413,75 

   25.389,00 1.107,00 4,36% 14.529,38 

   36.477,00 867,00 2,38% 11.379,38 

   58.192,00 714,00 1,23% 9.371,25 

   13.892,00 694,00 5,00% 9.108,75 

E    41.570,00 738,00 1,78% 9.686,25 

   19.432,00 608,00 3,13% 7.980,00 

   41.103,00 447,00 1,09% 5.866,88 

   75.315,00 339,00 0,45% 4.237,50 

   58.944,00 409,00 0,69% 5.112,50 

    85.851,00 344,00 0,40% 4.300,00 

  - 
 

 21.581,00 315,00 1,46% 4.134,38 

   25.102,00 256,00 1,02% 3.360,00 

   144.449,00 142,00 0,10% 1.775,00 

   29.902,00 202,00 0,68% 2.525,00 

   8.960,00 153,00 1,71% 2.008,13 

 
 

  47.995,00 80,00 0,17% 1.000,00 

    33.388,00 612,00 1,83% 8.032,50 

    0,00   

     667,00   
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    7.917,00 667,00 8,42% 9.171,25 

     1.112,00   

     7.172,00   

     0,00   

 
 

  56.766,00 8.284,00 14,59% 124.260,00 

 
 

 
 

 28.564,00 31,00 0,11% 387,50 

    51.390,00 2.396,00 4,66% 31.447,50 

   66.547,00 479,00 0,72% 5.987,50 

    28.493,00 1.521,00 5,34% 20.913,75 

   
 
 

664.046,00 2.314,00 0,35% 28.925,00 

   
 
 

46.897,00 2.669,00 5,69% 36.698,75 

  
 

  37.695,00 259,00 0,69% 3.237,50 

    
 
 

664.046,00 76,00 0,01% 950,00 

   
 

 20.513,00 3.547,00 17,29% 53.205,00 

     44.400,00  607.353,17 

         
         
         
      2020    
 

     

   112.783,14 € 

    
     

    73.260,00 € 

   49.937,50 € 
    
     

    118.662,50 € 

   40.228,13 € 
   14.949,38 € 

   43.078,13 € 
    27.838,13 € 

   45.071,26 € 
   38.784,38 € 
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   46.213,14 € 
   31.801,89 € 

   28.428,75 € 
   25.567,51 € 

   26.998,13 € 

   23.926,88 € 
   16.688,76 € 

   13.162,50 € 
   14.625,00 € 

    12.550,00 € 
  - 

 
 12.298,13 € 

   10.185,00 € 
   5.287,50 € 

   7.350,00 € 
   6.129,38 € 

    2.887,50 € 

    30.948,76 € 
    

     
    27.733,75 € 

     
     

     
    371.805,00 € 

       387,50 € 

    106.099,38 € 
   17.900,00 € 

    61.132,50 € 
     88.337,50 € 

     110.206,25 € 

     8.975,00 € 

    2.912,50 € 
     173.040,00 € 

    1.848.170,76 € 
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 (1)  (2)  (€) 

  25.000,00 

     25.000,00  

Άρθρο 2
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

1. Την απόδοση στους Δήμους, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής 
φιλοξενίας μεταναστών, χρηματοδότησης για αποζημιώσεις από προκληθείσες ζημίες για το έτος 2020 σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) και αναλύεται ανά Δήμο στον ακόλουθο πίνακα:

Η ανωτέρω χρηματοδότηση αφορά στην κάλυψη 
αποζημιώσεων από τυχόν προκληθείσες ζημίες στους 
Δήμους ή την περιουσία τρίτων φυσικών ή νομικών προ-
σώπων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας.

Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται και εξαιρούνται 
ρητώς:

α) οι καλυπτόμενες από ασφαλιστικό συμβόλαιο σε 
ισχύ αποζημιώσεις οικιών, επαγγελματικών χώρων, οχη-
μάτων, μηχανημάτων κάθε είδους,

β) οι αποζημιώσεις από πάσης φύσεως κλοπές σε οι-
κίες και επαγγελματικούς χώρους και

γ) οι αποζημιώσεις για διαφυγόντα κέρδη.
Οι ζωοκλοπές αποζημιώνονται μόνο υπό προϋποθέ-

σεις και εφόσον έχει προηγηθεί καταγγελία κατά την 
κείμενη νομοθεσία.

2. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κάλυψη αποζη-
μιώσεων από τυχόν προκληθείσες ζημίες στην περιουσία 
τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων από τους διαμέ-
νοντες στις μονάδες φιλοξενίας, καθίστανται τα εξής:

i. Αίτηση από τον δικαιούχο προς το Δήμο, με ακριβή 
περιγραφή της ζημίας, ημερομηνία που έλαβε χώρα, 
αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και ΙΒΑΝ και συνημ-
μένα τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ως αυτά 
περιγράφονται κατωτέρω. Ειδικώς σε περίπτωση συ-
νιδιοκτησίας, υποβάλλεται μία αίτηση εκ μέρους όλων 
των συνιδιοκτητών, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία 
όλων, με συνημμένες τις προς τον αιτούνται χορηγηθεί-
σες εξουσιοδοτήσεις για υποβολή της σχετικής αίτησης 
με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Το σχετικό 
ποσό της αποζημίωσης καταβάλλεται στο σχετικό Δήμο 
και με ευθύνη του Δήμου, καταβάλλεται στον/στους δι-
καιούχο/δικαιούχους.

ii. Νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου και σε περί-
πτωση συνιδιοκτησίας νόμιμοι τίτλοι από όλους τους 
συνιδιοκτήτες.

iii. Αποδείξεις/Τιμολόγια για ποσά που καταβλήθηκαν 
προς αποκατάσταση των ζημιών.

iv. Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας.
v. Υπεύθυνη δήλωση όπου να βεβαιώνεται ότι δεν 

έχουν εισπραχθεί χρήματα για την κάλυψη της ζημίας 
ήδη από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δήλωση περί μη κα-
ταβολής διπλής αποζημίωσης).

vi. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία 
του δικαιούχου του λογαριασμού (είτε φωτοτυπία της 
πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου, όπου ο αιτών να είναι 
ο πρώτος δικαιούχος είτε απλή εκτύπωση στην οποία 
θα φαίνονται τα στοιχεία του λογαριασμού και του δι-
καιούχου).

vii. Φόρμα υπολογισμού του ποσού έχουσα συγκεκρι-
μένο δείκτη αναφοράς από ΕΛ.Γ.Α. (για περιπτώσεις ζη-
μιών επί καλλιεργειών/φυτικών παραγωγών ή εκτροφών 
ή μεμονωμένων ζημιών σε δέντρα και οικόσιτα ζώα) και 
υπό την προϋπόθεση ότι, ειδικά σε περίπτωση γεωργών 
και κτηνοτρόφων, έχουν υποβληθεί και οι απαιτούμενες 
προς τον ΕΛ.Γ.Α. εκ του νόμου ετήσιες δηλώσεις καλλι-
έργειας/φυτικής παραγωγής - εκτροφής.

3. Πλέον των ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση για την 
καταβολή των αιτούμενων ποσών, απαιτείται:

i. Φύλλο υπολογισμού από τον Δήμο, στο οποίο να 
καταγράφεται ανά περίπτωση η ζημία, ο τρόπος υπο-
λογισμού και το ποσό που αποδίδεται στον δικαιούχο.

ii. Επίσημο έγγραφο απολογισμού του δικαιούχου δή-
μου όπου θα καταγράφονται λεπτομερώς και αυτοτελώς, 
οι ζημίες τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και οι 
ζημίες του Δήμου.

iii. Σχετική απόφαση της αρμόδιας οικονομικής επιτρο-
πής του οικείου δήμου περί διαπίστωσης της σχετικής 
ζημίας, βεβαίωσης του ύψους αυτής και έγκρισης της 
σχετικής αποζημίωσης.

4. Η υπ’ αρ. 213954910026/11-06-2015 κοινή υπουρ-
γική απόφαση για τον καθορισμό των δικαιολογητικών 
παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε 
Ν.Π.Δ.Δ. η’ Ν.Π.Ι.Δ. από πιστώσεις του κρατικού προϋ-
πολογισμού (Β’ 1138) εφαρμόζεται εν προκειμένω και 
προσκομίζονται και τα οριζόμενα σε αυτή δικαιολογητι-
κά για την καταβολή στους Δήμους της προβλεπόμενης 
χρηματοδότησης.

5. Οι προκληθείσες ζημίες διαπιστώνονται με αυτοψία 
που διενεργείται από αρμόδιο όργανο με σχετική έκθεση 
για το αποτέλεσμά της, η οποία συμπεριλαμβάνεται στα 
δικαιολογητικά για την πληρωμή. Τυχόν αχρεωστήτως 
καταβληθείσες αποζημιώσεις που διαπιστώνονται σε 
επιγενόμενους ελέγχους, αναζητούνται και καταλογί-
ζονται κατά τις κείμενες διατάξεις.
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   112.783,14 € 

    
     

    73.260,00 € 

   49.937,50 € 
  

  
 

  143.662,50€ 

   40.228,13 € 
   14.949,38 € 

   43.078,13 € 
    27.838,13 € 

   45.071,26 € 
   38.784,38 € 

   46.213,14 € 
   31.801,89 € 

   28.428,75 € 
   25.567,51 € 

   26.998,13 € 

   23.926,88 € 
   16.688,76 € 

   13.162,50 € 
   14.625,00 € 

    12.550,00 € 
  - 

 
 12.298,13 € 

   10.185,00 € 
   5.287,50 € 

   7.350,00 € 
   6.129,38 € 

    2.887,50 € 

    30.948,76 € 
    

     
    27.733,75 € 

     

Άρθρο 3
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΔΗΜΟ
(ΤΕΛΗ Δ’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ)
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    371.805,00 € 

      387,50 € 

    106.099,38 € 
   17.900,00 € 

    61.132,50 € 
     88.337,50 € 

     110.206,25 € 

     8.975,00 € 

    2.912,50 € 
     173.040,00 € 

  1.873.170,76 € 

Η καταβολή του ενιαίου τέλους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 και της χρηματοδότησης για 
αποζημιώσεις βάσει της παρ. 4 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), στους ως άνω αναφερόμενους Δήμους, 
θα πραγματοποιηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Α.Λ.Ε. 2420205001 “Δη-
μοτικά τέλη άρθρου 195 ν. 4662/2020”- Ε.Φ. 1055-205 «Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων» 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης
Οικονομικών και Ασύλου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   
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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,


		2021-05-14T18:43:30+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




