
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση των προθεσμιών των παρ. 4 και 10 του 
άρθρου 26 «Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς 
για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα 
άτομα» του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κα-
νονισμός».

2  Έγκριση του προϋπολογισμού, έτους 2023, του 
εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης «ΟΡΓΑ-
ΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)».

3 Έγκριση του προϋπολογισμού, έτους 2023, του 
εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης «ΟΡ-
ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/139606/1662 (1)
Παράταση των προθεσμιών των παρ. 4 και 10 

του άρθρου 26 «Προσβασιμότητα χωρίς φραγ-

μούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζό-

μενα άτομα» του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομι-

κός Κανονισμός». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν.4622/2019.

3) Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α’ 160).

4) Το 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).

5) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

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

7) Την υπ’ αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

8) Τον ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» 
(Α’ 79) και ιδίως την παρ. 4 και την παρ. 10 του άρθρου 26.

9) Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/ 
07.07.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστά-
μενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα 
αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» (Β’ 2998).

10) Τον ν. 5007/2022 «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρο-
χής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες 
ρυθμίσεις» (Α’ 241)και ιδίως την παρ. 13 του άρθρου 108.

11) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 4 του 
άρθρου 26 του ν. 4067/2012 (Α’79)

Παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.3.2023 
η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρ-
θρου 26 του ν. 4067/2012. Για το ίδιο διάστημα παρα-
τείνεται η αναστολή κυρώσεων για τα ανωτέρω αναφε-
ρόμενα κτίρια.

Άρθρο 2
Παράταση των προθεσμίας της παρ. 10 του 
άρθρου 26 του ν. 4067/2012(Α’79)

Παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.3.2023 
η καταληκτική προθεσμία αναστολής κυρώσεων του τέ-
ταρτου εδαφίου της περ. α της παρ. 10 του άρθρου 26 του 
ν. 4067/2012 και αντιστοίχως η προθεσμία ολοκλήρωσης 
των απαραίτητων διαμορφώσεων του πέμπτου εδαφί-
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ου της ίδιας περίπτωσης και η καταληκτική ημερομηνία 
αναστολής του έκτου εδαφίου, που αφορά στην υποχρέ-
ωση της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4495/2017(Α’ 167).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ   

Ι  

 Αριθμ. ΔΠΔΑ/416617/ΟΣΕ (2)
 Έγκριση του προϋπολογισμού, έτους 2023, του 

εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης «ΟΡΓΑ-

ΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 3, της υποπερ. γα. της περ. γ) 

της παρ. 1 του άρθρου 19 και της παρ. 2 του άρθρου 46 
του ν. 4972/2022 «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύ-
μων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών 
της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, 
διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες 
εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμ-
μετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δη-
μοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας 
φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρ-
τητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και 
λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρω-
ματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 
2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού 
χαρακτήρα» (Α’ 181),

β) του άρθρου 54 και του πρώτου εδαφίου της περ. α 
της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143),

γ) του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016  - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016» (Α’ 222), όπως έχει 
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του 
ν. 4127/2013 (Α’ 50), του άρθρου μόνου του ν. 4263/2014 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2015-2018» (Α’  117), του μέρους Ζ’ του 
ν. 4472/2017 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2018-2021» (Α’ 74), του άρθρου 119 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2019-2022» του ν. 4549/2018 (Α’ 105), κα-
θώς και του άρθρου 1 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025» του 
ν. 4813/2021 (Α’ 111),

δ) του ν.δ. 674/1970 «Περί ιδρύσεως Οργανισμού Σι-
δηροδρόμων Ελλάδος» (Α’ 192),

ε) του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες ΟΣΕ» του ν. 3891/2010 
«Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου 
ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για τον σιδη-
ροδρομικό τομέα» (Α’ 188),

στ) των άρθρων 2 και 3 του Κεφαλαίου Α’ της υπο-
παρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β’ του 
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),

ζ) του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110),

η) του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» (Α’ 176),

θ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκη-
σης» (Α’ 133) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 109, 
δεδομένου ότι:

- σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. α της παρ. 1 
του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143), αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων 
της Γενικής Κυβέρνησης, πλην Ο.Τ.Α. και Α.Δ.Α. που δεν 
ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, υιο-
θετούνται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα 
και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό έως την 
31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος προ-
ϋπολογισμού, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και είναι συνεπείς 
με το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού που έχει 
ήδη υποβληθεί, κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
του άρθρου 54 του ίδιου νόμου και

- σε περίπτωση μη έγκρισης του προϋπολογισμού, μετά 
την περίοδο των τριών (3) μηνών από την έναρξη του 
οικείου οικονομικού έτους, όλες οι δαπάνες πλην των πλη-
ρωμών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης 
των επ’ αυτών κρατήσεων, δεν θεωρούνται νόμιμες και

ι) του ν. 5004/2022 «Κύρωση του κρατικού προϋπολο-
γισμού οικονομικού έτους 2023» (Α’ 235).

2. Τα προεδρικά διατάγματα:
α) 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο-
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μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων» (Α’ 208),

β) 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών» (Α’ 151),

γ) 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιο-
τήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

δ) 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη-
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών» (Α’ 121) και

ε) 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμ-
ματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

3. Τις αποφάσεις, υπό στοιχεία:
α) 2/92306/ΔΕΠ/18.12.2017, του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του 
άρθρου 43 του ν. 4484/2017» (Α.Δ.Α.: ΩΜΛΣΗ-07Ν) και

β) 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018, του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης 
προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β’ 23).

4. Την υπό στοιχεία 2/132731/ΔΠΓΚ/13.7.2022/Ορθή 
επανάληψη/15.7.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονο-
μικών «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 
οικονομικού έτους 2023» (ΑΔΑ: ΨΠΥΡΗ-ΨΟΩ).

5. Το υπό στοιχεία οικ. 2/184227/ΔΠΓΚ/1.12.2022 
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών «Παραδοχές 
κατανομής των πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2023 του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών».

6. Το από 9.12.2022 μήνυμα της Διεύθυνσης Προϋ-
πολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, περί 
των τελικών σχεδίων των προϋπολογισμών έτους 2023 
των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατόπιν 
της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του άρθρου 54 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143).

7. Την υπ’ αρ. 6176/15.12.2022 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟ-
ΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)» 
κατά την 1243η συνεδρίασή του, περί της έγκρισης του 
προϋπολογισμού έτους 2023.

8. Την από 29.12.2022 εισηγητική έκθεση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού έτους 2023, σε συνδυασμό 
με το άρθρο 90 του κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό, έτους 2023, του 
εντός Γενικής Κυβέρνησης φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ-
ΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Σ.Ε. 
Α.Ε.)» που αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, τα βασικά 
οικονομικά μεγέθη του οποίου, σύμφωνα με το ισχύον 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ΕSA, σε ευρώ, έχουν 
ως εξής:

ΦΟΡEΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
351.330.000,00 € 357.752.235,00 € -6.422.235,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 351.330.000,00 € 357.752.235,00 € -6.422.235,00 €

2. Το ύψος των μη μισθολογικών παροχών θα οριστι-
κοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 
άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), τις οδηγίες της υπό 
στοιχεία 2/92306/ΔΕΠ/18.12.2017 (ΑΔΑ:ΩΜΛΣΗ-07Ν) 
εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του 
Υπουργείου Οικονομικών και τις λοιπές κείμενες δια-
τάξεις.

3. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό 
αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας κοινής υπουργικής 
απόφασης.

4. Εντέλλουμε τη διοίκηση του φορέα Γενικής Κυβέρνη-
σης «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)» όπως εξειδικευθούν σε μηνιαία 
και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων που 
περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του συνημμένου 
πίνακα, καθώς και να προβεί στις λοιπές ενέργειες.

5. Η διοίκηση του εν λόγω φορέα καλείται να διασφα-
λίσει ότι, δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από 
τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμ-
βάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς τον 
σκοπό αυτόν.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7   
Παρακολούθηση υλοποίησης προϋπολογισμών ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών  

που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΦΜ 094038689   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ info@osenet.gr , p.avouris@osenet.gr    
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-5297865 / 210-5297732   
ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ    

 ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)  

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  
ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 

Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)   351.330.000 
1. Πωλήσεις (=α+β)   47.460.000 
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, 
λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού  70+71+72 300.000 

β) Πωλήσεις υπηρεσιών 73 47.160.000 
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) 74 297.500.000 
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού 74.96 75.000.000 
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη 
υπογεγραμμένων ΣΑΕ) 41.10 ή 43.00* 222.500.000 

Εκ των οποίων εγκεκριμένοι Πόροι από το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας   0 

ε) Ε.Ε. 43.04 ή 74.08 0 

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 1.370.000 
4. Έσοδα Κεφαλαίων  (Τόκοι Πιστωτικοί) 76 ΠΛΗΝ 76.04 500.000 
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων 78 ΠΛΗΝ 78.05 4.000.000 

6. Λοιπά Έσοδα 82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0 

7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα  81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05) 500.000 
ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)   357.752.235 
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ) 60 ΠΛΗΝ 60.05 35.097.235 
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου 
προσωπικού 60.00 ΕΩΣ 60.01 26.602.387 

η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις 
έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.03 ΕΩΣ 60.04 6.896.348 

θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα 
προσωπικού  60.02 1.598.500 

9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 61 26.845.000 
10. Παροχές Τρίτων 62 51.180.000 
Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα -φωταέριο - 
Ύδρευση - Τηλεπικοινωνίες 62.00 ΕΩΣ 62.03  17.060.000 

 Εκ των οποίων Ενοίκια  62.04 420.000 
Εκ των οποίων  Ασφάλιστρα 62.05 200.000 
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις  62.07 31.000.000 
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου 
εισοδήματος χρήσης) 63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09 4.000.000 

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

6.900.000 

Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε 
Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις) 64.06 (ή 67**)   

13. Τόκοι και συναφή έξοδα  65 ΚΑΙ 16.18 80.000 
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών 
πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που 
έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού 
Δημοσίου 

    

14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα  81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04 4.150.000 
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η 
διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων 
παγίων κατά τη χρήση. 

[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18 222.500.000 

Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  [14]    
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] 7.000.000 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ)   -6.422.235 
*  Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων.   
67**  Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογαριασμούς) 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Περιγραφές Λογαριασμών  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 
ΕΙΣΡΟΕΣ      
1.Εισπράξεις από δάνεια  45.00 έως 45.13               (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ) 0 
2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων, 
ομολόγων, κ.λπ.    0 

3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση 
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει 
νομοθετικής ρύθμισης 

  0 

ΕΚΡΟΕΣ   
4. Πληρωμές χρεολυσίων 45.00 έως 45.13                (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ) 0 
5.Αγορές χρεογράφων, ομολόγων, κλπ.    0 
6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από 
την ειδική επιχορήγηση βάσει της  
νομοθετικής ρύθμισης 

  0 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   
7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων 
του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β) 43 0 

α) Πληρωμές τόκων   0 
β) Πληρωμές χρεολυσίων   0 
8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών 
υποχρεώσεών σας    0 

9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών 
υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών)   0 

10.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με 
κεφάλαια μετόχων από τακτικό 
προϋπολογισμό 

  0 

11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος   0 
 
 
 
 

  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ72996 Τεύχος B’ 7028/31.12.2022

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

    31/12/2021 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά 
βιβλία)     

1 Διαθέσιμα (α+β+γ) 44.319.466 
  α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 50.476 

       Από πόρους του ΠΔΕ   
       Από λοιπούς πόρους  50.476 

  β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος  37.195.953 

       Από πόρους του ΠΔΕ 6.241.064 

       Από λοιπούς πόρους  30.954.889 

  γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες  7.073.037 
        Από πόρους του ΠΔΕ 0 

       Από λοιπούς πόρους  7.073.037 
2 Χρεόγραφα (α+β+γ) 7.347 

  α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα 
γραμμάτια και ομόλογα) 

0 

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

7.347 

  γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια 
αμοιβαίων κεφαλαίων 

0 

3 Απαιτήσεις 563.114.241 

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

504.456.726 

  β) από φορείς εκτός ΓΚ 58.657.515 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)     

4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και 
Οργανισμούς 

0 

  α) Δάνεια εσωτερικού   

  β) Δάνεια εξωτερικού   

5 Λοιπές υποχρεώσεις 11.216.054.986 

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

10.952.645.892 

  β) σε φορείς εκτός ΓΚ 263.409.094 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία 
του λογαριασμού  60 1.030 

  Αριθμός μόνιμου προσωπικού και ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου 844 

  Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου 186 

  Αριθμός προσωπικού με έμμισθη εντολή 0 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 29 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. ΔΠΔΑ/417630/ΟΑΣΑ (3)
Έγκριση του προϋπολογισμού, έτους 2023, του 

εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης «ΟΡΓΑ-

ΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 3, της υποπερ. γα της περ. γ) 

της παρ. 1 του άρθρου 19, του δεύτερου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 36 και της παρ. 2 του άρθρου 46 του 
ν. 4972/2022 «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων 
Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της 
Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχεί-
ριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες 
και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών 
και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου 
φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών 
και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρ-
χής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία 
Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός 
κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και 
λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρα-
κτήρα» (Α’ 181),

β) του άρθρου 54 και του πρώτου εδαφίου της περ. α.
της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143),

γ) του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016  - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016» (Α’ 222), όπως έχει 
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του 
ν. 4127/2013 (Α’ 50), του άρθρου μόνου του ν. 4263/2014 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2015-2018» (Α’  117), του μέρους Ζ’ του 
ν. 4472/2017 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2018-2021» (Α’ 74), του άρθρου 119 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019-2022» του ν. 4549/2018 (Α’ 105), κα-
θώς και του άρθρου 1 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025» του 
ν. 4813/2021 (Α’ 111),

δ) του ν. 2175/1993 «Οργάνωση ενιαίου φορέα αστι-
κών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και 
Περιχώρων» (Α’ 211),

ε) του άρθρου 1 του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, ανα-
διάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών 
Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 33),

στ) των άρθρων 2 και 3 του Κεφαλαίου Α’ της υπο-
παρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β’ του 
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),

ζ) του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110),

η) του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» (Α’ 176),

θ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκη-
σης» (Α’ 133) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 109, 
δεδομένου ότι:

- σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. α της παρ. 1 
του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143), αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων 
της Γενικής Κυβέρνησης, πλην Ο.Τ.Α. και Α.Δ.Α. που δεν 
ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, υιο-
θετούνται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα 
και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό έως την 
31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος προ-
ϋπολογισμού, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και είναι συνεπείς 
με το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού που έχει 
ήδη υποβληθεί, κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
του άρθρου 54 του ίδιου νόμου και

- σε περίπτωση μη έγκρισης του προϋπολογισμού, 
μετά την περίοδο των τριών (3) μηνών από την έναρξη 
του οικείου οικονομικού έτους, όλες οι δαπάνες πλην 
των πληρωμών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και 
απόδοσης των επ’ αυτών κρατήσεων, δεν θεωρούνται 
νόμιμες και

ι) του ν. 5004/2022 «Κύρωση του κρατικού προϋπολο-
γισμού οικονομικού έτους 2023» (Α’ 235).

2. Τα προεδρικά διατάγματα:
α) 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων» (Α’ 208),

β) 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών» (Α’ 151),

γ) 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιο-
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τήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

δ) 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη-
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών» (Α’ 121) και

ε) 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμ-
ματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

3. Τις αποφάσεις, υπό στοιχεία:
α) 2/92306/ΔΕΠ/18.12.2017, του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του 
άρθρου 43 του ν. 4484/2017» (Α.Δ.Α.: ΩΜΛΣΗ-07Ν) και

β) 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018, του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης 
προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β’ 23).

4. Την υπό στοιχεία 2/132731/ΔΠΓΚ/13.7.2022/Ορθή 
επανάληψη/15.7.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονο-
μικών «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 
οικονομικού έτους 2023» (ΑΔΑ: ΨΠΥΡΗ-ΨΟΩ).

5. Το υπό στοιχεία οικ. 2/184227/ΔΠΓΚ/1.12.2022 
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών «Παραδοχές 
κατανομής των πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2023 του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών».

6. Το από 9.12.2022 μήνυμα της Διεύθυνσης Προϋ-
πολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, περί 
των τελικών σχεδίων των προϋπολογισμών έτους 2023 
των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατόπιν 
της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του άρθρου 54 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143).

7. Την από 30.12.2022 εισηγητική έκθεση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

8. Το υπ’ αρ. 24349/29.12.2022 έγγραφο του φορέα 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)» και την υπ’  αρ. 
4803/2022 (Α.Δ.Α.: 65ΨΦ46ΨΧΕ3-ΚΡΑ) απόφαση του Δι-
οικητικού του Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση του 
προϋπολογισμού, έτους 2023, των φορέων του «ΟΜΙΛΟΥ 
ΟΑΣΑ Α.Ε.», ήτοι: «Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.», «Ο.ΣΥ. Α.Ε.» και «ΣΤΑ.
ΣΥ. Μ.Α.Ε.».

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2023, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 90 του κώδικα της νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019, απο-
φασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό, έτους 2023, του 
εντός Γενικής Κυβέρνησης φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣ-
ΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)» που αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, 
τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, σύμφωνα με 
το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ΕSA, σε 
ευρώ, έχουν ως εξής:

ΦΟΡEΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Α.Ε.
79.889.563,00 € 79.150.871,00 € 738.692,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 79.889.563,00 € 79.150.871,00 € 738.692,00 €

2. Το ύψος των μη μισθολογικών παροχών θα οριστι-
κοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 
άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), τις οδηγίες της υπό 
στοιχεία 2/92306/ΔΕΠ/18.12.2017 (Α.Δ.Α.:ΩΜΛΣΗ-07Ν) 
εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του 
Υπουργείου Οικονομικών και τις λοιπές κείμενες διατά-
ξεις.

3. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό 
αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας κοινής υπουργικής 
απόφασης.

4. Εντέλλουμε τη διοίκηση του φορέα Γενικής Κυβέρνη-
σης «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)» όπως εξειδικευθούν σε 
μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων και εξό-
δων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του συνημ-
μένου πίνακα, καθώς και να προβεί στις λοιπές ενέργειες.

5. Η διοίκηση του εν λόγω φορέα καλείται να δια-
σφαλίσει ότι, δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις 
από τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, 
λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς 
τον σκοπό αυτόν.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7   
Παρακολούθηση υλοποίησης προϋπολογισμών ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών  

που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΦΜ 094419265   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ oasa@oasa.gr , EleniA@oasa.gr     
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-8200999 / 210-8200800   
ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ    

 ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)  

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  
ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 

Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)   79.889.563 
1. Πωλήσεις (=α+β)   5.910.616 
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, 
λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού  70+71+72 0 

β) Πωλήσεις υπηρεσιών 73 5.910.616 
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) 74 73.246.947 
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού 74.96 37.228.907 
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη 
υπογεγραμμένων ΣΑΕ) 41.10 ή 43.00* 33.029.824 

Εκ των οποίων εγκεκριμένοι Πόροι από το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας     

ε) Ε.Ε. 43.04 ή 74.08 0 

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 

2.988.216 

3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 75 132.000 
4. Έσοδα Κεφαλαίων  (Τόκοι Πιστωτικοί) 76 ΠΛΗΝ 76.04 300.000 
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων 78 ΠΛΗΝ 78.05 0 

6. Λοιπά Έσοδα 82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 50.000 

7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα  81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05) 250.000 
ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)   79.150.871 
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ) 60 ΠΛΗΝ 60.05 3.453.354 
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου 
προσωπικού 60.00 ΕΩΣ 60.01 2.530.424 

η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις 
έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.03 ΕΩΣ 60.04 593.530 

θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα 
προσωπικού  60.02 329.400 

9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 61 70.217.192 
10. Παροχές Τρίτων 62 892.366 
Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα -φωταέριο - 
Ύδρευση - Τηλεπικοινωνίες 62.00 ΕΩΣ 62.03  142.000 

 Εκ των οποίων Ενοίκια  62.04 135.716 
Εκ των οποίων  Ασφάλιστρα 62.05 89.000 
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις  62.07 255.650 
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου 
εισοδήματος χρήσης) 63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09 120.000 

Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης  54.08 (ή 88.08)+88.09 40.000 
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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  

503.460 

Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε 
Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις) 64.06 (ή 67**) 10.000 

13. Τόκοι και συναφή έξοδα  65 ΚΑΙ 16.18 400.000 
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών 
πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που 
έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού 
Δημοσίου 

    

14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα  81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04 100.000 
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η 
διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων 
παγίων κατά τη χρήση. 

[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18 3.464.500 

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

ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ)   738.692 
*  Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων.   
67**  Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογαριασμούς) 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιγραφές Λογαριασμών  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 
ΕΙΣΡΟΕΣ      
1.Εισπράξεις από δάνεια  45.00 έως 45.13               (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ) 0 
2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων, 
ομολόγων, κ.λπ.    0 

3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση 
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει 
νομοθετικής ρύθμισης 

  0 

ΕΚΡΟΕΣ   
4. Πληρωμές χρεολυσίων 45.00 έως 45.13                (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ) 0 
5.Αγορές χρεογράφων, ομολόγων, κλπ.    0 
6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από 
την ειδική επιχορήγηση βάσει της  
νομοθετικής ρύθμισης 

  0 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   
7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων 
του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β) 43 0 

α) Πληρωμές τόκων   0 
β) Πληρωμές χρεολυσίων   0 
8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών 
υποχρεώσεών σας    0 

9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών 
υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών)   0 

10.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με 
κεφάλαια μετόχων από τακτικό 
προϋπολογισμό 

  0 

11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος   0 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

    31/12/2021 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά 
βιβλία)     

1 Διαθέσιμα (α+β+γ) 57.580.535 
  α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 5.405 

       Από πόρους του ΠΔΕ 0 
       Από λοιπούς πόρους  5.405 

  β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος  56.512.007 

       Από πόρους του ΠΔΕ 5.403.950 

       Από λοιπούς πόρους  51.108.057 

  γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες  1.063.123 
        Από πόρους του ΠΔΕ   

       Από λοιπούς πόρους  1.063.123 
2 Χρεόγραφα (α+β+γ) 3.150.000 

  α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα 
γραμμάτια και ομόλογα) 

3.150.000 

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

0 

  γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια 
αμοιβαίων κεφαλαίων 

0 

3 Απαιτήσεις 87.771.162 

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

81.354.849 

  β) από φορείς εκτός ΓΚ 6.416.313 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)     

4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και 
Οργανισμούς 

0 

  α) Δάνεια εσωτερικού   

  β) Δάνεια εξωτερικού   

5 Λοιπές υποχρεώσεις 10.594.499 

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

4.382.514 

  β) σε φορείς εκτός ΓΚ 6.211.985 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία 
του λογαριασμού  60 113 

  Αριθμός μόνιμου προσωπικού και ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου 109 

  Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου 4 

  Αριθμός προσωπικού με έμμισθη εντολή 0 
      

 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 30 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   
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*02070283112220012*

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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