
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ποσού επιδόματος για αγορές των 
επιδοτούμενων με την υπό στοιχεία Α΄ 1275/
15-12-2020 απόφαση ειδών καυσίμων θέρμανσης.

2 Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνι-
ας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «IKAN A.E.», στον Δήμο Ναυπλι-
έων, με το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας- Νοση-
λευτική Μονάδα Άργους.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1012 (1)
Καθορισμός ποσού επιδόματος για αγορές των 

επιδοτούμενων με την υπό στοιχεία Α΄ 1275/

15-12-2020 απόφαση ειδών καυσίμων θέρμανσης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ - Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α’ 181).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρ-
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

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

5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

6. Την υπό στοιχεία Υ1/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β’ 2901).

7. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

8. Την υπ’ αρ. 339/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών περί Ανάθεσης αρμοδι-
οτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυ-
ρόπουλο (Β’ 3051).

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

10. Τις διατάξεις: α)του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 
(Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρ-
θρου 14, του άρθρου 37 και του άρθρου 41 αυτού και 
β) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Β’ 4738), όπως ισχύει».

11. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1086537 ΕΞ 2019/
13-06-2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα 
«Ανακαθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των 
Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) και Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργά-
νωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και των υπηρεσιών που υπάγονται 
σε αυτές» (Β’ 2482).

12. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1103601 ΕΞ 2019/
18-07-2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα 
«Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Δι-
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εύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

13. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

14. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90).
15. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 

(Α΄ 43).
16. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-

κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

17. Το άρθρο 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235).
18. Το άρθρο 23 του ν. 3427/2005 (Α’ 312), όπως ισχύει.
19. Τις διατάξεις του ν. 4472/2017 περί μεταξύ άλλων 

«μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2018 - 2021» (Α’ 74).

20. Τα άρθρα 1 και 2Β του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως 
ισχύουν.

21. Τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
22. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170).
23. Τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α’ 287), όπως ισχύ-

ουν.
24. Την υποπαρ. Α.1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου 

του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 
4046/2012 και άλλες διατάξεις (Α’ 85)».

25. Τις διατάξεις του μέρους Β της υποπερ.  ια της 
υποπαρ. 2.1 της παρ. Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμ-
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της συμφωνίας» (Β΄ 94).

26. Την υπό στοιχεία 1019446/113/0015/ΠΟΛ. 1034/
14.2.2008 ΑΥΟ (Β 307), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

27. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1236/2018 (Β’ 5864).
28. Την υπ’ αρ. 6/2020 μελέτη της Εθνικής Μετεωρολο-

γικής Υπηρεσίας για τον καθορισμό κλιματικών ζωνών 
της Ελλάδας για χρήση στην εκτίμηση του ποσοστού 
επιδόματος θέρμανσης ανά οικισμό.

29. Την υπό στοιχεία Α 1275/15-12-2020 απόφαση «Χο-
ρήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 
2020/2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, 
των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυ-
τού» (Β’ 5576), ως ισχύει.

30. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη το ύψος της προκαλούμενης δαπά-
νης δεν δύναται να εκτιμηθεί καθώς αυτό θα εξαρτηθεί 
από τα πραγματικά περιστατικά.

31. Την υπό στοιχεία 2/3287/ΔΠΓΚ/22-1-2021 εισήγηση 
δημοσιονομικών επιπτώσεων της Διεύθυνσης Προϋπολο-
γισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Δη-
μοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, σύμφωνα με την 
οποία, η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του ΑΛΕ C2250904001 «Επίδομα θέρμανσης» του Ειδικού 
Φορέα 1023-711- 0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες».

32. Την ανάγκη καθορισμού του ύψους του ποσού του 
επιδόματος για αγορά των επιδοτούμενων ειδών καυσί-
μων θέρμανσης, αποφασίζουμε:

Το ύψος του επιδόματος της παρ. 2 του άρθρου 3 της 
υπό στοιχεία Α. 1275/17.12.2020 (Β’ 5576) απόφασης για 
αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης 
καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ 
πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά 
οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως 
αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της άνω απόφα-
σης και προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε εξαρτώμε-
νο τέκνο του δικαιούχου. Το επίδομα που θα προκύψει 
κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού 
των ογδόντα (80) ευρώ ούτε να υπερβαίνει το ποσό των 
εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ. Η παρούσα ισχύει από 
τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι   

 Αριθμ. Γ1β/Γ.Π./οικ.4956 (2)
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνι-

ας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «IKAN A.E.», στον Δήμο Ναυ-

πλιέων, με το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας- Νο-

σηλευτική Μονάδα Άργους. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2646/1998 «Ανά-

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 236), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148,), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδι-
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 225/2000 «Καθο-
ρισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων…., 
για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λει-
τουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσο-
κομείων και Κλινικών» (Α’ 194), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.
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6. Την υπ’ αρ. 951/22.12.2020 απόφαση της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής του Κε.Σ.Υ.

7. Την από 11.06.2020 αίτηση της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙ-
ΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «IKAN A.E.».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μο-
νάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΙΔΙΩ-
ΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «IKAN A.E.» στον Δήμο Ναυπλιέων, 

με το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας-Νοσηλευτική Μο-
νάδα Άργους.

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας-Νοσηλευτική Μο-
νάδα Άργους καλύπτει την ανωτέρω Μονάδα επιστη-
μονικώς στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που 
τυχόν προκύπτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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