
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ.. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/7257/152 
Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθρά-

κων (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) και του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγ-

γυήσεων Προέλευσης Α.Ε. (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 63 και 64Α του ν. 4270/2014 περί Δη-

μοσίου Λογιστικού (Α’ 143), όπως ισχύουν.
2. Των άρθρων 7, 8 και 10 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες 

Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’ 314), όπως 
ισχύει.

3. Της υποπαρ.  Γ.2, του άρθρου πρώτου του 
ν. 4254/2014 (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
41, παρ. 2, του ν. 4262/2014 (Α’ 114) και ισχύει.

4. Της Υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) 
«Δαπάνες Μετακινουμένων Εντός και Εκτός Επικράτει-
ας», καθώς και του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), 
όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Κεφ. Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176), 
όπως ισχύει.

6. Του ν. 4549/2018 (Α’ 105), Κεφάλαιο Ε’, άρθρο 119 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019-2022», όπως ισχύει.

7. Του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης και με-
τονομασίας Υπουργείων.

8. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 210).

9. Του π.δ. 132/2017 (Α’ 160) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», όπως ισχύει.

10. Την αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/12-01-2018 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Στοχο-
θεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρα-
κολούθηση εκτέλεσης» (Β’ 23), όπως ισχύει.

11. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του 
ΥΠΕΝ, το οποίο παρακολουθεί και κατευθύνει τους επο-
πτευόμενους φορείς του για την κατάρτιση και την ορθή 
εκτέλεση του προϋπολογισμού τους, εντός των ορίων 

του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής, όπως ισχύει και τροποποιείται κάθε φορά.

12. Τα από 12.12.2018 μηνύματα ηλεκτρονικής αλλη-
λογραφίας του ΓΛΚ.

13. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/94910/2480/20.12.2018 
εισήγηση ΓΔΟΥ.

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

1) Εγκρίνονται οι προϋπολογισμοί των Ανώνυμων Εται-
ρειών με τις επωνυμίες «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία 
Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.)» και «Διαχειριστής ΑΠΕ 
και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ)», τα βα-
σικά οικονομικά μεγέθη των οποίων, σύμφωνα με το με 
το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA, σε 
ευρώ, έχουν ως εξής:

ΕΔΕΥ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019:

Έσοδα : 3.706.000,00 €

Έξοδα : 1.489.000,00€

Ισοζύγιο : 2.217.000,00€
ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019:

Έσοδα : 4.000.000,00 €

Έξοδα : 3.830.000,00€

Ισοζύγιο : 170.000,00€
2) Ειδικότερα, η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό 

αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες, που αποτε-
λούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης υπουργικής 
απόφασης.

3) Εντέλλουμε τις διοικήσεις των εν λόγω φορέων 
όπως συνεργαστούν με την Γενική Διεύθυνση Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, ώστε 
να εξειδικευθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατη-
γορίες εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνονται στους 
λογαριασμούς του συνημμένου πίνακα, καθώς και για 
τις λοιπές ενέργειες.

4) Οι διοικήσεις των εν λόγω φορέων καλούνται να 
διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλί-
σεις από τον εγκεκριμένο δημοσιονομικό στόχο, λαμ-
βάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το 
σκοπό αυτό.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ3582 Τεύχος Β’ 298/07.02.2019

*02002980702190008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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