
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή 
Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονο-
μικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γε-
νικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομικών, πλην της Γενικής Διεύθυνσης Θη-
σαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων.

2 Μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/7-6-2019 
κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ 
και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών 
και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 140619 ΕΞ 2019 (1)
Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή 

Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονο-

μικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών 

Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γε-

νικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γε-

νικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 

Οικονομικών, πλην της Γενικής Διεύθυνσης Θη-

σαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
174 του ν. 4635/2019 (Α’ 167),

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

γ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο-
νισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101 Α’), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 2026/1992 
(Α’ 43),

δ) του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», (Α’ 45),

ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει,

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει,

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

2. Την αριθμ. 340/18.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051).

3. Την αριθμ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγ-
γράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιο-
ρισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του 
ν. 1892/1990» (Β’ 756).

4. Την αριθμ. 140553 ΕΞ 2019/10.12.2019 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία 
βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα-
σης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό 
έτος και για το ΜΠΔΣ 2019-2022.

5. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύν-
σεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι-
κής.

6. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομι-
κής Πολιτικής.

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

Άρθρο 1
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με 
εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα 
Δημοσιονομικής Πολιτικής

Μεταβιβάζουμε στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομι-
κής Πολιτικής, το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή 
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Υφυπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες 
διοικητικές πράξεις, για τα παρακάτω θέματα, ως ακο-
λούθως:

α) Έγκριση χορήγησης συναλλάγματος από 200.001 
μέχρι 500.000 δολάρια Η.Π.Α., πλην των δαπανών μι-
σθοδοσίας του προσωπικού των Ένοπλων Δυνάμεων 
που υπηρετεί στην αλλοδαπή.

β) Εντολές προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πληρω-
μή υποχρεώσεων από καταπτώσεις εγγυήσεων από το 
ποσό των 3.000.000,01 ευρώ και μέχρι του ποσού των 
10.000.000 ευρώ.

γ) Αποφάσεις ισόποσης αυξομείωσης πιστώσεων και 
μεταφοράς αυτών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων ενός φορέα σε άλλο, από του ποσού του 
1.000.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 5.000.000 ευρώ, 
κατά ελαχιστοβάθμιο αναλυτικό λογαριασμό της οικο-
νομικής ταξινόμησης, και καθορισμού του ποσοστού 
διάθεσης των πιστώσεων αυτών.

δ) Θέματα για τα οποία υπάρχει συναρμοδιότητα Υπη-
ρεσιών που υπάγονται σε διαφορετική Γενική Διεύθυνση.

ε) Αποφάσεις ρύθμισης χρεαπαιτήσεων μεταξύ φο-
ρέων του δημοσίου από του ποσού των 3.000.001 και 
μέχρι του ποσού των 20.000.000 ευρώ.

στ) Έγγραφα προς πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς 
φορείς για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών από 1.000.001 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ.

ζ) Προκαταβολές και εγκρίσεις δαπανών για την κοπή 
κερμάτων του ελληνικού δημοσίου, για πιστώσεις που 
έχουν προβλεφθεί στον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό 
για ποσά από 100.001 ευρώ έως και 500.000 ευρώ.

η) Αποφάσεις σύστασης και εντολές κίνησης σχετι-
κών με τη μεταβίβαση μελλοντικών απαιτήσεων του 
ελληνικού δημοσίου λογαριασμών, σε τράπεζες ή άλλα 
πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

θ) Έγκριση της συμμετοχής Υπηρεσιών της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής σε προγράμμα-
τα μεταφοράς τεχνογνωσίας σε φορείς, οργανισμούς και 
υπηρεσίες ξένων χωρών, για θέματα αρμοδιότητας της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

ι) Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν μεταφορές 
πιστώσεων ή αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών 
κατά την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και 
επιφέρουν μεταβολές πιστώσεων από του ποσού των 
2.000.001 ευρώ έως 10.000.000 ευρώ, κατά ελαχιστο-
βάθμιο αναλυτικό λογαριασμό της οικονομικής ταξι-
νόμησης, εκτός των μεταβολών του τακτικού αποθε-
ματικού.

ια) Αποφάσεις σύστασης ή κατάργησης ή τροποποίη-
σης ως προς τον τίτλο και το περιεχόμενο πρωτοβάθμιων 
και δευτεροβάθμιων λογαριασμών της διπλογραφικής 
λογιστικής τροποποιημένης ταμειακής βάσης, καθώς 
και παραλείψεων γνωστοποιήσεων από το προσάρτημα.

ιβ) Εντολές κίνησης των λογαριασμών του Ελληνικού 
Δημοσίου σε τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα από του 
ποσού των 20.000.000,1 ευρώ μέχρι του ποσού των 
50.000.000,0 ευρώ.

ιγ) Εντολές προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τη με-
ταφορά στο ΠΔΕ ποσών άνω των 2.000.000 ευρώ που 
αφορούν αποκλειστικά τους δικαιούχους πράξεων των 

προγραμμάτων που διαλαμβάνονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 1 του διατακτικού της αριθμ. 135934/28.12.2015 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών (Β’ 2882).

ιδ) ‘Έκδοση κοινών αποφάσεων μετατάξεων της παρ. 4 
του άρθρου 23 του ν. 3370/2005 (Α’ 176), όπως ισχύει.

ιε) ‘Έκδοση κοινών αποφάσεων αποσπάσεων της 
παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1104/1980 (Α’ 298), όπως 
ισχύει.

ιστ) ‘Έκδοση κοινών αποφάσεων για την άσκηση υπο-
ψήφιων δικηγόρων του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 
(Α’ 208), όπως ισχύει.

ιζ) ‘Έκδοση κοινών αποφάσεων για την πρακτική 
άσκηση φοιτητών και σπουδαστών του άρθρου 12 του 
ν. 1351/1983 (Α’ 56) και της παρ. 3 του άρθρου 25 του 
ν. 1474/1984 (Α’ 128).

ιη) ‘Έκδοση κοινών αποφάσεων κατανομής θέσεων 
ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του άρ-
θρου ένατου του ν. 4565/2018 (Α’ 173).

Άρθρο 2
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με 
εντολή Υφυπουργού» στους Προϊσταμένους των 
Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής

Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Γενικών 
Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής 
Πολιτικής το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υφυ-
πουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικη-
τικές πράξεις, για τα παρακάτω θέματα, ως ακολούθως:

Α. Γενικά
α) Αποφάσεις και έγγραφα αρμοδιότητας περισσότε-

ρων Διευθύνσεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
β) Αλληλογραφία με άλλες Γενικές Διευθύνσεις του 

Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων ή με 
φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 51 
του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, για τρέ-
χοντα υπηρεσιακά θέματα ιδίως οριζοντίου χαρακτήρα 
ή αρμοδιότητας περισσοτέρων της μιας οργανικών μο-
νάδων στις οποίες προΐσταται.

γ) Απαντήσεις σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής 
Διεύθυνσης προς ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς 
και υπηρεσίες.

Β. Ειδικά:
Ι. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσι-

ονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού
α) Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν μεταφορές 

πιστώσεων ή αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών 
κατά την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και 
επιφέρουν μεταβολές πιστώσεων από του ποσού των 
800.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 2.000.000 ευρώ, 
κατά ελαχιστοβάθμιο αναλυτικό λογαριασμό της οικονο-
μικής ταξινόμησης, εκτός των μεταβολών του τακτικού 
αποθεματικού.

β) Μεταφορά πιστώσεων από του ποσού των 
200.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού του 1.000.000 ευρώ, 
κατά ελαχιστοβάθμιο αναλυτικό λογαριασμό της οικο-
νομικής ταξινόμησης, από το αποθεματικό, για την πλη-
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ρωμή δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, 
καθώς και έκτακτων αναδρομικών παροχών ειδικού μι-
σθολογίου ενστόλων και βαθμολογικής ή μισθολογικής 
αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων, βάσει 
νόμων ή κανονιστικών πράξεων.

γ) Άσκηση έφεσης κατά αποφάσεων Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναίρεσης κατά αποφάσεων 
Τμήματος αυτού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του 
Οργανισμού του και άσκηση έφεσης κατά συνταξιοδο-
τικών πράξεων.

δ) Μηχανογραφικές βεβαιώσεις αποδοχών και μηνιαία 
ενημερωτικά σημειώματα για ληφθείσες συντάξεις.

ε) Συγκεντρωτικές εκκαθαριστικές καταστάσεις, οι 
οποίες εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, για την εντολή 
πληρωμής των συντάξεων.

στ) Διοικητικές πράξεις-έγγραφα που προβλέπονται 
από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 69 
του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων 
(π.δ. 169/2007, Α’ 210).

ζ) Καταλογιστικές αποφάσεις για συντάξεις, βοηθήμα-
τα και επιδόματα κάθε μορφής, που ελήφθησαν αχρεω-
στήτως, αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται σύμφωνα 
με το νόμο ποινές για τη μη εμπρόθεσμη δήλωση μετα-
βολών που επήλθαν στη συνταξιοδοτική κατάσταση, 
καθώς και αποφάσεις διαγραφής ή έκπτωσης χρεών 
που προέρχονται από τις ίδιες αιτίες, για ποσά άνω των 
25.000 ευρώ.

η) Έγκριση καταβολής αναδρομικών για οποιαδήποτε 
αιτία σε συνταξιούχους του Δημοσίου για ποσά άνω των 
25.000 ευρώ.

ΙΙ. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσι-
ονομικών Ελέγχων

Αλληλογραφία με άλλα ελεγκτικά σώματα και με τους 
εκπροσώπους της δικαστικής εξουσίας για θέματα που 
άπτονται των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων 
στις οποίες προΐσταται.

III. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων 
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Αλληλογραφία με άλλα ελεγκτικά σώματα και ελε-
γκτικές υπηρεσίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με 
Ανεξάρτητες Αρχές καθώς και με τους εκπροσώπους 
της δικαστικής εξουσίας για θέματα που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων στις οποίες 
προΐσταται.

Άρθρο 3
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με 
εντολή Υφυπουργού» στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής

Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής το 
δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού» 
αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πρά-
ξεις, για τα παρακάτω θέματα, ως ακολούθως:

Α. Γενικά
α) Απαντήσεις (σε πρώτο βαθμό) σε αιτήσεις ή αναφο-

ρές παραπόνων πολιτών.

β) Απαντήσεις σε αιτήματα ιδιωτών.
γ) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται ή παρέχονται στα-

τιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες.
δ) Αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου 

ή άλλων Υπουργείων και φορέων για τρέχοντα υπηρε-
σιακά θέματα.

ε) Χορήγηση αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων.
στ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εγγράφων σε 

θέματα αρμοδιότητας περισσότερων του ενός Τμημά-
των, για τα οποία δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

ζ) Διατύπωση απόψεων επί νομοθετικών και κανο-
νιστικών ρυθμίσεων στα θέματα αρμοδιότητας της Δι-
εύθυνσής τους, υπό την προϋπόθεση ενημέρωσης του 
γραφείου του Υφυπουργού.

η) Έκθεση απόψεων της Διεύθυνσης στο Σ.τ.Ε., στο 
Ν.Σ.Κ. ή άλλο αρμόδιο δικαστήριο ή Υπηρεσία ή φορέα 
και παροχή σχετικών στοιχείων, υπό την προϋπόθεση 
ενημέρωσης του γραφείου του Υφυπουργού.

Β. Ειδικά
Ι. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

Γενικής Κυβέρνησης
α) Αποφάσεις ισόποσης αυξομείωσης πιστώσεων και 

μεταφοράς αυτών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων ενός φορέα σε άλλο, από του ποσού των 
300.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού του 1.000.000 ευρώ, 
κατά ελαχιστοβάθμιο αναλυτικό λογαριασμό της οικονο-
μικής ταξινόμησης, και καθορισμού του ποσού διάθεσης 
των πιστώσεων αυτών.

β) Εντολές για την εμφάνιση στη δημόσια ληψοδο-
σία εσόδων δημοσίων επενδύσεων που προέρχονται 
από επιστροφές αδιάθετων χρηματοδοτήσεων και συ-
νεισφορές, καθώς και λοιπών ιδίων εσόδων δημοσίων 
επενδύσεων, από του ποσού των 300.001 ευρώ και άνω.

γ) Αποφάσεις τροποποίησης της οικονομικής και δι-
οικητικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού 
και αποφάσεις τροποποίησης του Κώδικα Κατάταξης 
Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

δ) Εντολές κίνησης των λογαριασμών Δημοσίων Επεν-
δύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ε) Αποφάσεις εγγραφής πιστώσεων σε ύψος στο σκέ-
λος των εξόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν-
δύσεων Υπουργείων, ισόποσων με πραγματοποιούμενα 
έσοδα που δεν είχαν προβλεφθεί και προκύπτουν από 
είσπραξη ποσών που προορίζονται βάσει ρητής διάτα-
ξης νόμου για την αντιμετώπιση ορισμένης δαπάνης.

στ) Έγγραφα σχετικά με τον τρόπο κάλυψης της δα-
πάνης για εγκρίσεις προσλήψεων προσωπικού φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης, ΔΕΚΟ και Νομικών Προσώπων του 
Κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314).

ΙΙ. Στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Προϋπολο-
γισμού Γενικής Κυβέρνησης

α) Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν μεταφορές 
πιστώσεων ή αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών κατά 
την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και επιφέρουν 
μεταβολές πιστώσεων από του ποσού των 300.000,01 
ευρώ μέχρι του ποσού των 800.000 ευρώ, κατά ελαχιστο-
βάθμιο αναλυτικό λογαριασμό της οικονομικής ταξινόμη-
σης, εκτός των μεταβολών του τακτικού αποθεματικού.
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β) Μεταφορά πιστώσεων από του ποσού των 
100.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ, 
κατά ελαχιστοβάθμιο αναλυτικό λογαριασμό της οι-
κονομικής ταξινόμησης, από το αποθεματικό, για την 
πληρωμή δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, 
καθώς και έκτακτων αναδρομικών παροχών ειδικού μι-
σθολογίου ενστόλων και βαθμολογικής ή μισθολογικής 
αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων, βάσει 
νόμων ή κανονιστικών πράξεων.

γ) Αποφάσεις εγγραφής πιστώσεων σε ύψος στους 
προϋπολογισμούς εξόδων Υπουργείων και Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων, ισόποσων με πραγματοποιούμενα 
έσοδα που δεν είχαν προβλεφθεί και προκύπτουν κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 74 
του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

δ) Αλληλογραφία με άλλες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων και 
Φορέων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα σχετικά με τις 
ΔΕΚΟ και τους Φορείς του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005.

III. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εισοδηματικής 
Πολιτικής

α) Έγγραφα με τα οποία δίνονται απαντήσεις ή πα-
ρέχονται οδηγίες και πληροφορίες επί θεμάτων αρμο-
διότητας της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της ισχύουσας 
νομοθεσίας και νομολογίας ή των λύσεων που έχουν 
δοθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

β) Έγγραφα προς άλλες Αρχές, με τα οποία ζητούνται 
ή δίδονται πληροφορίες επί ασκούμενων ενστάσεων.

γ) Έγγραφα προς άλλες Αρχές ή ιδιώτες, με τα οποία 
παρέχονται πληροφορίες σε αιτήματα μισθολογικού ή 
συνταξιοδοτικού περιεχομένου νομοθετικής μέριμνας.

δ) Συμμετοχή σε διμερείς ασφαλιστικές συνομιλίες και 
υπογραφή των σχετικών πρακτικών.

ε) Εντολές επανεξέτασης υποθέσεων από τις ανώτατες 
στρατιωτικές Επιτροπές.

στ) Εντολή για την εγγραφή νέων συνταξιούχων.
ζ) Καταλογιστικές αποφάσεις για συντάξεις, βοηθήμα-

τα και επιδόματα, που ελήφθησαν αχρεωστήτως, και είτε 
κανονίζονται με τη σύνταξη είτε για την καταβολή τους 
απαιτείται η έκδοση συνταξιοδοτικής πράξης καθώς και 
αποφάσεις διαγραφής ή έκπτωσης χρεών που προέρ-
χονται από τις ίδιες αιτίες, για ποσά άνω των 12.000 και 
μέχρι 25.000 ευρώ.

η) Αποφάσεις παρακράτησης που εκδίδονται κατά την 
εκτέλεση συνταξιοδοτικών πράξεων (κανονιστικών, τρο-
ποποιητικών ή αναγνωριστικών), απορρέουν από αυτές 
και τις συνοδεύουν.

θ) Έκδοση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση.
ι) Καταβολή αναδρομικών για οποιαδήποτε αιτία σε 

συνταξιούχους του Δημοσίου για ποσά από 12.000 έως 
25.000 ευρώ.

ια) Έγγραφα εκκαθάρισης των αλληλόχρεων λογαρια-
σμών.

IV. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αξιολόγησης 
Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης

Έγγραφα με τα οποία δίνονται απαντήσεις ή παρέχο-
νται οδηγίες και πληροφορίες επί θεμάτων αρμοδιότη-
τας της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθε-
σίας και νομολογίας.

V. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επεξεργασίας 
Νομοθετικών Πράξεων και Κανονιστικών Διοικητικών 
Πράξεων

Έγγραφα προς τα επισπεύδοντα Υπουργεία με τα 
οποία ενημερώνονται για τις θέσεις των Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών επί των προτεινομένων ρυθμί-
σεων, υπό την προϋπόθεση ενημέρωσης του γραφείου 
του Υφυπουργού.

Άρθρο 4
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με 
εντολή Υφυπουργού» στους Προϊσταμένους 
των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας 
και Ελέγχου (ΔΥΕΕ), οι οποίες λειτουργούν σε 
επίπεδο Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής

Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Δημοσι-
ονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου, οι οποίες 
λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσιονομικής Πολιτικής το δικαίωμα να υπογρά-
φουν «Με εντολή Υφυπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, 
εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις, για τα παρακάτω 
θέματα, ως ακολούθως:

α) Έγγραφα για στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληρο-
φορίες.

β) Απαντήσεις σε έγγραφα υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων και φορέων, για 
τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

γ) Απαντήσεις σε αιτήματα ιδιωτών.
δ) Έγκριση χορήγησης αντιγράφων εμπιστευτικών 

εγγράφων.
ε) Απαντήσεις σε αιτήματα, υπομνήματα και αναφορές 

παραπόνων πολιτών.
στ) Χορήγηση βεβαιώσεων: α) Κράτησης για υγειονο-

μική περίθαλψη και β) ΕΚΑΣ.
ζ) Υπογραφή και αποστολή στη Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών μηνιαίων καταστάσεων οι-
κονομικών μεταβολών των υπαλλήλων αρμοδιότητάς 
τους για την υλοποίηση των διατάξεων μισθολογικού 
περιεχομένου.

Άρθρο 5
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με 
εντολή Υφυπουργού» στους Προϊσταμένους 
των Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής

Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους Τμημάτων της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής το δικαί-
ωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού» αποφά-
σεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις, για 
τα παρακάτω θέματα, ως ακολούθως:

Α. Γενικά
α) Ενέργειες προπαρασκευαστικών πράξεων για υπο-

θέσεις που εκκρεμούν.
β) Απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών, εκτός από αιτήσεις 

παραπόνων, με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες για 
υποθέσεις τους.

γ) Διαβιβαστικά έγγραφα, απλές ανακοινώσεις ή κοι-
νοποιήσεις εγγράφων και αποφάσεων.
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δ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εγγράφων, για τα 
οποία δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.

ε) Απλά υπομνηστικά έγγραφα.
στ) Απαντήσεις σε αναφορές πολιτών και έγγραφα 

υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων σε θέματα για τα 
οποία έχει λάβει θέση η Υπηρεσία, πλην αναφορών πα-
ραπόνων.

ζ) Περιλήψεις αποφάσεων και πράξεων που δημο-
σιεύονται στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον 
ημερήσιο τύπο, καθώς και εντολές δημοσίευσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προεδρικών διαταγμάτων 
και λοιπών πράξεων.

η) Αποστολή αιτημάτων για αυτεπάγγελτη αναζήτηση 
δικαιολογητικών.

Β. Ειδικά
Ι. Στους Προϊστάμενους των Δημοσιονομικών Υπη-

ρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής, οι οποίες λειτουργούν σε 
επίπεδο Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος, εκτός των 
ανωτέρω αρμοδιοτήτων, μεταβιβάζεται το δικαίωμα να 
υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού» αποφάσεις, έγ-
γραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις, και για τα 
παρακάτω θέματα:

α) Αλληλογραφία με άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου 
ή άλλων Υπουργείων και φορέων για τρέχοντα υπηρε-
σιακά θέματα.

β) Χορήγηση αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων.
ΙΙ. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυν-

σης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, κατά λόγο 
αρμοδιότητας:

α) Αποφάσεις ισόποσης αυξομείωσης πιστώσεων και 
μεταφοράς αυτών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων ενός φορέα σε άλλο, μέχρι του ποσού των 
300.000 ευρώ, κατά ελαχιστοβάθμιο αναλυτικό λογαρια-
σμό της οικονομικής ταξινόμησης.

β) Εντολές για την εμφάνιση στη δημόσια ληψοδοσία 
εσόδων δημοσίων επενδύσεων που προέρχονται από 
επιστροφές αδιάθετων χρηματοδοτήσεων και συνεισφο-
ρές, καθώς και λοιπών ιδίων εσόδων, μέχρι του ποσού 
των 300.000 ευρώ.

γ) Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν μεταφορές 
πιστώσεων ή αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών 
κατά την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και 
επιφέρουν μεταβολές πιστώσεων μέχρι του ποσού των 
300.000 ευρώ, κατά ελαχιστοβάθμιο αναλυτικό λογαρια-
σμό της οικονομικής ταξινόμησης, εκτός των μεταβολών 
του τακτικού αποθεματικού.

δ) Μεταφορά πιστώσεων μέχρι του ποσού των 100.000 
ευρώ, κατά ελαχιστοβάθμιο αναλυτικό λογαριασμό της 
οικονομικής ταξινόμησης, από το αποθεματικό, για την 
πληρωμή δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, 
καθώς και έκτακτων αναδρομικών παροχών ειδικού μι-
σθολογίου ενστόλων και βαθμολογικής ή μισθολογικής 
αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων, βάσει 
νόμων ή κανονιστικών πράξεων.

ε) Έγγραφα σχετικά με τον τρόπο κάλυψης της δα-
πάνης για εγκρίσεις μετατάξεων προσωπικού φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης, ΔΕΚΟ και Νομικών Προσώπων του 
Κεφ. Α’ του ν. 3429/2005.

III. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυν-
σης Εισοδηματικής Πολιτικής

Α. Γενικά
α) Έγγραφα επί θεμάτων για τα οποία έχει ήδη λάβει 

θέση επανειλημμένως η Διεύθυνση, πλην εκείνων για 
τα οποία ζητείται η επανεξέταση ή προσκομίζονται νέα 
στοιχεία.

β) Έγγραφα παροχής απόψεων της διοίκησης επί δι-
καστικών υποθέσεων μισθολογικού περιεχομένου, για 
τα οποία έχει λάβει θέση η Υπηρεσία.

Β. Ειδικά
I. Στον Προϊστάμενο του Β’ Τμήματος
α) Έγγραφα προς άλλες Αρχές (ελληνικές, ενωσιακές ή 

διεθνείς) ή προς ιδιώτες σχετικά με τη μεταφορά συνταξι-
οδοτικών δικαιωμάτων από το ελληνικό συνταξιοδοτικό 
σύστημα προς το συνταξιοδοτικό σύστημα των υπαλ-
λήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών 
ή τρίτων Χωρών, καθώς και έγγραφα που αφορούν την 
αντίστροφη από την προαναφερόμενη μεταφορά.

β) Υπογραφή των εγγράφων και των εντύπων που 
αφορούν ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά δικαιώματα ερ-
γασιακά μετακινουμένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Έγγραφα και έντυπα εκτέλεσης διμερών ασφαλι-
στικών συμφωνιών.

II. Στον Προϊστάμενο του Ε’ Τμήματος
α) Έγγραφα προς τις αρμόδιες αρχές και τους ενδιαφε-

ρόμενους με τα οποία αποστέλλονται για κοινοποίηση 
με αποδεικτικό, αντίγραφα πράξεων ή αποφάσεων ορ-
γάνων που έχουν δικαιοδοσία για συντάξεις.

β) Έγγραφα για επανεγγραφή διαγραφέντος συνταξι-
ούχου ή βοηθηματούχου.

γ) Εκκαθάριση καθυστερούμενων συντάξεων, βοηθη-
μάτων και επιδομάτων κάθε μορφής.

δ) Καταλογιστικές αποφάσεις για συντάξεις, βοηθήμα-
τα και επιδόματα που ελήφθησαν αχρεωστήτως και είτε 
κανονίζονται με τη σύνταξη είτε για την καταβολή τους 
απαιτείται η έκδοση συνταξιοδοτικής πράξης, καθώς 
και αποφάσεις διαγραφής ή έκπτωσης χρεών που προ-
έρχονται από τις ίδιες αιτίες για ποσά μέχρι 12.000 ευρώ.

ε) Εγκρίσεις τοποθέτησης στο αρχείο ή τους συνταξι-
οδοτικούς φακέλους αιτήσεων, για τις οποίες δεν απαι-
τείται άλλη ενέργεια.

στ) Έγγραφα για μείωση, αύξηση ή διακοπή της σύ-
νταξης σε περίπτωση μεταβολής, που επέρχεται μετά 
την αναγνώριση του δικαιώματος σύνταξης.

ζ) Εντολή για μεταβολή στο ποσό της σύνταξης ή των 
επιδομάτων κάθε μορφής ή καταβολής αναδρομικών 
ποσών, καθώς και όλα τα σχετικά με τις μεταβολές αυτές 
έγγραφα.

η) Εντολή για μεταβολή στο ποσό της σύνταξης ή των 
επιδομάτων κάθε μορφής ή καταβολής αναδρομικών 
ποσών, μέχρι του ποσού των 12.000 ευρώ, καθώς και όλα 
τα σχετικά με τις μεταβολές αυτές έγγραφα.

θ) Έγγραφα σε Υπηρεσίες και συνταξιούχους για συλ-
λογή στοιχείων ελέγχου.

ι) Έκδοση τροποποιητικών βεβαιώσεων για φορολο-
γική χρήση.

ια) Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, ενημερωτικά σημειώ-
ματα συντάξεων που εκδίδονται χωρίς την παρέμβαση 
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του υπαλλήλου στα στοιχεία που τηρούνται στο οικείο 
μηχανογραφικό αρχείο.

III. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυν-
σης Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων και Κανονιστι-
κών Διοικητικών Πράξεων

α) Έγγραφα προς άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονομικών, λοιπά Υπουργεία και Αρχές με τα οποία 
ζητούνται πληροφορίες, διευκρινίσεις και οικονομικά 
στοιχεία που είναι αναγκαία για την επεξεργασία των 
νομοσχεδίων και τροπολογιών, για την εισήγηση προς 
την πολιτική ηγεσία και για την κατάρτιση της Έκθεσης 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

β) Έγγραφα προς τις Υπηρεσίες του επισπεύδοντος 
Υπουργείου ή και άλλους Φορείς με τα οποία ζητούνται: 
i) στοιχεία που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό των 
τυχόν προκαλούμενων οικονομικών αποτελεσμάτων και 
το ύψος αυτών (ήτοι δαπάνη, απώλεια ή αύξηση δημο-
σίων εσόδων κ.λπ.) από τις διατάξεις των προς έκδοση 
κανονιστικών διοικητικών πράξεων. Στα εν λόγω στοι-
χεία συμπεριλαμβάνεται και η εισήγηση που προβλέ-
πεται στο άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε’ του ν. 4270/2014, ii) 
βεβαιώσεις περί δέσμευσης της αντίστοιχης πίστωσης 
για την κάλυψη της προκαλούμενης από τις διατάξεις 
της κανονιστικής διοικητικής πράξης δαπάνης ή εφόσον 
αφορά δαπάνη που βαρύνει το ΠΔΕ την προβλεπόμενη 
Συλλογική Απόφαση Έργου (ΣΑΕ) με τον κωδικό αριθμό 
του έργου/μελέτης, iii) βεβαιώσεις ότι η προκαλούμενη 
δαπάνη είναι εντός των στόχων που έχουν τεθεί από 
το εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), iv) έγγραφα που είτε μνημονεύο-
νται στο προοίμιο της κανονιστικής διοικητικής πράξης 
είτε συνιστούν προϋπόθεση για την έκδοσή της κατά την 
κείμενη νομοθεσία, v) έγγραφα από τα οποία προκύπτει 
κάθε πληροφορία και διευκρίνιση που είναι αναγκαία για 
την επεξεργασία των κανονιστικών διοικητικών πρά-
ξεων.

IV. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Νο-
μικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονο-
μικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)

α) Έγγραφα προς άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονομικών, λοιπά Υπουργεία και Αρχές με τα οποία 
ζητούνται πληροφορίες, διευκρινίσεις και στοιχεία που 
είναι αναγκαία για την επεξεργασία και τη σύνταξη προ-
τάσεων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που 
αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγ-
χων.

β) Διατύπωση απόψεων επί νομοθετικών και κανονι-
στικών ρυθμίσεων στα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής 
Διεύθυνσης.

V. Στους Προϊστάμενους των Αυτοτελών Τμημάτων της 
Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων (ΓΔΕΣΠ)

Α. Γενικά
Αλληλογραφία με άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου 

ή άλλων Υπουργείων και φορέων για τρέχοντα υπηρε-
σιακά θέματα.

Β. Ειδικά
Ι. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομι-

κής Υποστήριξης ΓΔΕΣΠ

α) Έγγραφα προς άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονομικών, λοιπά Υπουργεία και Αρχές με τα οποία 
ζητούνται πληροφορίες, διευκρινίσεις και στοιχεία που 
είναι αναγκαία για την επεξεργασία και τη σύνταξη προ-
τάσεων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που 
αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδο-
τούμενων Προγραμμάτων.

β) Διατύπωση απόψεων επί νομοθετικών και κανονι-
στικών ρυθμίσεων στα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής 
Διεύθυνσης.

II. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτά-
κτων Ελέγχων

α) Έγγραφα προς άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονομικών, λοιπών Υπουργείων και φορέων του δημό-
σιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 όπως 
εκάστοτε ισχύει, Ανεξάρτητες Αρχές, Ελεγκτικά Σώματα 
και ιδιωτικούς φορείς με τα οποία ζητούνται πληροφορί-
ες και στοιχεία αναγκαία για την διοικητική διερεύνηση 
των υποθέσεων που κατόπιν καταγγελιών ή εντολών 
έχουν περιέλθει στο Τμήμα συμπεριλαμβανομένης της 
αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών.

β) Απαντήσεις σε αιτήσεις και αναφορές πολιτών, Συν-
δέσμων, Επαγγελματικών Ενώσεων και λοιπών νομικών 
προσώπων.

III. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοι-
κητικής Υποστήριξης

‘Έγγραφα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προ-
μήθεια, διάθεση ή μεταφορά πάγιου εξοπλισμού της 
Γενικής Διεύθυνσης.

Άρθρο 6
1. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση δικαι-

ώματος υπογραφής «με εντολή Υφυπουργού» ασκείται 
παράλληλα και από τον Υφυπουργό.

2. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση δικαι-
ώματος υπογραφής «με εντολή Υφυπουργού» στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων ισχύει, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή 
κωλύματός τους και για τους νόμιμους αναπληρωτές 
αυτών.

3. Όσα από τα έγγραφα που υπογράφονται «Με εντο-
λή Υφυπουργού» σύμφωνα με το προηγούμενα άρθρα 
και αναφέρονται σε γενικότερης σημασίας θέματα, θα 
κοινοποιούνται σε αντίγραφο στο Γραφείο Υφυπουργού.

Άρθρο 7
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης 

καταργείται κάθε προγενέστερη ρύθμιση που αφορά σε 
θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   
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 Αριθμ. 87669 (2)
Μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/7-6-2019 

κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων 

ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ 

α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυ-

τών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3850/2010 (Α’ 84) και ιδίως του 

άρθρου 44 του νόμου αυτού.
2. Την αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινή υπουργική απόφα-

ση «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους 
των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων 
αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών» (Α’ 180).

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

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 81/2019 «Συγ-
χώνευση των Υπουργείων Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης και Εσωτερικών σε νέο Υπουργείο Εσωτερικών και 
μεταφορά αρμοδιοτήτων στο νέο Υπουργείο» (Α’ 119).

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

7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών» (Α’ 123).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ 
με τις διατάξεις του άρ. 119 του ν. 4622/2019.

9. Την 340/18-7-2019 (Β’ 3051) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά ούτε και σε βάρος των προϋ-
πολογισμών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών 
προσώπων αυτών.

11. Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2019/73 εισήγηση του ΓΔΟ-
ΤΑΑΠ του ΥΠΕΣ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208 Β’) 
κοινή υπουργική απόφαση ως εξής:

Στις περιπτώσεις Ι. «Μέσα ατομικής προστασίας» και 
II. «Ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί» απαλείφονται οι 
ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα μέσα ατομικής 
προστασίας καθώς και τις αντίστοιχες ιατρικές εξετάσεις 
και εμβολιασμούς:

α) η ειδικότητα «Οδηγός Λεωφορείου» από τους κλά-
δους - χώρους «Δημοτικά κτίρια/σχολεία»,

β) η ειδικότητα «Οδηγός επιβατικού Β’ Κατηγορίας» 
από τους κλάδους - χώρους «Διάφορα»,

γ) η ειδικότητα «Χρήστες Η/Υ» από τους κλάδους - χώ-
ρους «Διάφορα».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 43726/
7-6-2019 κοινή υπουργική απόφαση «Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και  
Κοινωνικών Υποθέσεων Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   
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*02045841312190008*

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,


		2019-12-16T13:32:20+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




