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λεπτομερειών επιχορήγησης των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακα-

ταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση 

μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων 

υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος σ’ αυ-

τούς σε εφαρμογή του αρ. 73 του ν. 4445/2016 
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  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του :
α. άρθρου 73, παρ. 1 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μη-

χανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-
σης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 

Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και 
εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 και άλλες δι-
ατάξεις (Α΄ 236)»,

β. ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄/18-5-2011) «Αναμόρ-
φωση πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων» σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 
2/23510/0094/30-3-2012 (Φ.Ε.Κ. 1083/τ. Β΄/9-4-2012) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 4 του ν. 3965/2011»,

γ. άρθρου 325, παρ. 2α και 2β του ν. 4072/2012 «Βελ-
τίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική 
μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων 
ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 86),

δ. άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ 3/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α’ 98).

2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

3. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180).

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

6. Την υπ’ αριθμ. 2/35349/8-5-2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός σκοπών, όρων 
και λοιπών θεμάτων λειτουργίας λογαριασμών ειδικού 
σκοπού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων» (Β’ 1547).

7. Την υπ’ αρ. 2/35374/ΔΠΔΑ/2-6-2017 (Φ.Ε.Κ. 2049/
τ. Β΄/14-6-2017) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών και Οικονομικών με την οποία καθορίστηκαν οι 
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προϋποθέσεις και ρυθμίστηκαν οι λεπτομέρειες επιχο-
ρήγησης δήμων της Χώρας με μόνιμο πληθυσμό κάτω 
των 10.000 κατοίκων, καθώς και οι ορεινοί δήμοι, όπως 
αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 
87/τ. Α΄/7-6-2010), άνω των 10.000 κατοίκων από το Τα-
μείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπό-
νηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων 
υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος σε αυτούς κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 73 του ν. 4445/2016. 
(Α΄ δράση).

8. Την ανάγκη επέκτασης του προγράμματος του ν. 
4445/2016 (Φ.Ε.Κ. 236/τ. Α΄/19-12-2016) σε περισσότε-
ρους Ο.Τ.Α., δίνοντας σ’ αυτούς διέξοδο από την επεν-
δυτική απραξία, με σημαντικά οφέλη για τις οικονομίες 
των ωφελούμενων τοπικών κοινωνιών, όπως μεταξύ άλ-
λων χρηματοοικονομικές εισροές στους Ο.Τ.Α. για την 
εκτέλεση έργων με απορρόφηση κοινοτικών ή εθνικών 
πόρων, υποστήριξη μικρών δήμων χωρίς τεχνική υπηρε-
σία, ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, τόνωση της τοπικής 
αγοράς εργασίας.

9. Την υπ’ αριθμ. 3631/6/7-12-2017 (ΑΔΑ: Ω3Β-
Φ469ΗΗ7-5Ε3) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «Πρόταση 
έκδοσης απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών για τον 
καθορισμό των προϋποθέσεων βάσει των οποίων καθί-
στανται δικαιούχοι επιχορήγησης οι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση 
και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέ-
ροντος σε αυτούς, καθώς και για τη ρύθμιση όλων των 
ζητημάτων και των λεπτομερειών για την εφαρμογή του 
άρθρου 73 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016)» 
(Β’ δράση).

10. Την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και 
ρύθμισης των ζητημάτων και λεπτομερειών για την 
επιχορήγηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων με σύσταση ειδικού καταπιστευτικού λογαριασμού 
(escrow account), με σκοπό την εκπόνηση μελετών για 
την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων 
γενικότερου συμφέροντος (Β΄ δράση).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ-
πολογισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
οικ. έτους 2017, συνολικού ύψους 7.500.00,00 €, η οποία 
θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2499/ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ για την οποία έχει γίνει σχετική 
πρόβλεψη, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη δι-
αδικασία επιχορήγησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) από πόρους του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση μελετών για 
την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων 
γενικού συμφέροντος, ως εξής:

1. Δικαιούχοι της επιχορήγησης
Δικαιούχοι της επιχορήγησης ορίζονται:
α. Οι δήμοι της χώρας με μόνιμο πληθυσμό έως 15.000 

κατοίκους που δεν έχουν ενταχθεί στην Α΄ δράση της 
επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις της οποίας 
καθορίστηκαν με την υπ’ αρ. 2/35374/ΔΠΔΑ/2-6-2017 
(Φ.Ε.Κ. 2049/τ. Β΄/14-6-2017) κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών και Οικονομικών.

β. Οι δήμοι με μόνιμο πληθυσμό άνω των 15.000 κα-
τοίκων, των οποίων οι δημοτικές και κοινοτικές ενότητες 
χαρακτηρίζονται ορεινές κατά ποσοστό από 50% μέχρι 
100%, για την εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενι-
κού συμφέροντος αποκλειστικά και μόνο στις ανωτέρω 
ενότητες.

γ. Οι δικαιούχοι δήμοι της Α’ και Β’ δράσης αποκλειστι-
κά και μόνο για την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση 
και εκτέλεση διαδημοτικών έργων στους τομείς διαχεί-
ρισης απορριμμάτων, διαχείρισης υδάτινων πόρων και 
αποχέτευσης.

δ. Όλοι οι δήμοι της χώρας για την αποκατάσταση ζη-
μιών που προκλήθηκαν σε υποδομές και εγκαταστάσεις 
αρμοδιότητάς τους από την εκδήλωση καταστροφικών 
φαινομένων, ήτοι σεισμών και πλημμυρών, εξαιτίας των 
οποίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
πολιτικής προστασίας.

Για τον υπολογισμό του μονίμου πληθυσμού των δή-
μων λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της τελευταίας 
απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Για τον υπολογισμό των ορεινών δημοτικών και κοινο-
τικών ενοτήτων και των ποσοστών τους λαμβάνονται τα 
υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Μητρώο 
Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής.

2. Αντικείμενο και σκοπός της επιχορήγησης
Η επιχορήγηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, μέσω ειδικού καταπιστευτικού λογαριασμού 
(escrow account), με σκοπό την εκπόνηση μελετών για 
την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων 
γενικού συμφέροντος.

Η επιχορήγηση καλύπτει τη δαπάνη:
Α) των δικαιούχων Ο.Τ.Α.:
για την εκπόνηση μελέτης ή μελετών,
για την ωρίμανση του έργου, στο οποίο αφορά η με-

λέτη, που περιλαμβάνει την υποστήριξη όλων των επι-
μέρους διαδικασιών ωρίμανσης αυτού.

Β) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων:
για τη σύνταξη υποδείγματος μελέτης και τευχών 

δημοπράτησης, που στοχεύουν στην προτυποποίηση 
κατηγοριών έργων υποδομής, ή γενικού συμφέροντος, 
από τρίτους φορείς μέσω προγραμματικών συμβάσε-
ων που θα συναφθούν για το σκοπό αυτό με το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του 
προγράμματος, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 
παρ. 4α της παρούσας.

Η συνολική επιχορήγηση για τους δικαιούχους δήμους 
των κατηγοριών (α) , (β) και (δ) δε μπορεί να ξεπερνά 
το ποσό των 85.000 ευρώ, ενώ για τους δικαιούχους 
της κατηγορίας (γ), δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 
15.000 ανά δήμο.
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Η επιχορήγηση για το κόστος των υπηρεσιών ωρίμαν-
σης του έργου, στο οποίο αφορά η μελέτη, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το κόστος το 20% του κόστους της μελέτης .

3. Διαδικασία υποβολής πρότασης για επιχορήγηση
Για την επιχορήγηση μελετών τηρείται η παρακάτω 

διαδικασία:
α. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εκδίδει 

πρόσκληση προς τους δικαιούχους, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, για την κατάθεση 
προτάσεων για ένταξη μελέτης ή μελετών στο πρόγραμ-
μα επιχορήγησης. Με την πρόσκληση καθορίζονται ο 
χρόνος υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς 
και λοιπές λεπτομέρειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.

β. Ο δικαιούχος καταρτίζει και υποβάλλει στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων πρόταση για επιχορήγηση 
μελέτης ή μελετών με σκοπό την ωρίμανση και εκτέλεση 
έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, κατόπιν 
σχετικής αποφάσεως του Δημοτικού του Συμβουλίου.

γ. Η ανωτέρω πρόταση συνοδεύεται από τεχνικό δελ-
τίο της μελέτης και του έργου, στο οποίο αφορά η με-
λέτη, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τα παρακάτω στοιχεία:

Τίτλο της μελέτης, σύντομη περιγραφή, τον προϋπο-
λογισμό της μελέτης, την περιληπτική τεκμηρίωσή της, 
τη σκοπιμότητα του έργου και την προτεραιότητά του, 
επαρκώς αιτιολογημένη, για την εξυπηρέτηση αναγκών 
υποδομής ή γενικότερου συμφέροντος.

Την αναθέτουσα αρχή για την ανάθεση της μελέτης.
Λοιπά στοιχεία ωριμότητας του έργου, στο οποίο ανα-

φέρεται η μελέτη (π.χ. κυριότητα γης κ.λπ.).
Στοιχεία για την χρηματοδότηση του έργου και ειδι-

κότερα:
1. Τη δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου από το 

Ε.Σ.Π.Α., από ίδιους πόρους του δήμου, από δανεισμό ή 
από άλλες πηγές.

2. Το ύψος των πόρων αυτών ανά πηγή χρηματοδό-
τησης και ο προβλεπόμενος χρόνος εκταμίευσης στις 
περιπτώσεις που η χρηματοδότηση του έργου θα καλυ-
φθεί από ίδιους πόρους του δικαιούχου ή άλλες πηγές 
εκτός Ε.Σ.Π.Α., που θα προσδιορίζονται επακριβώς από 
τον δήμο, με βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπη-
ρεσίας και απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου.

4. Διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων
α. Καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου του Ταμείου Πα-

ρακαταθηκών και Δανείων για την υποστήριξή του στην 
αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων, στη μηχα-
νογραφική επεξεργασία τους και την παρακολούθηση 
της επιχορήγησης αναλαμβάνει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα σε σχετική προγραμματική σύμ-
βαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτής και του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, κατ’ εφαρμογή του άρ-
θρου 100 του ν. 3852/2010.

β. Κάθε πρόταση δήμου και το αντίστοιχο τεχνικό 
δελτίο του έργου, υποβάλλεται από το Ταμείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., η οποία την 
αξιολογεί και στη συνέχεια συντάσσει σχετική έκθεση επί 
αυτής μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση 
σε αυτήν του σχετικού φακέλου.

5. Διαδικασία έγκρισης των προτάσεων
Η πρόταση εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμεί-

ου Παρακαταθηκών και Δανείων, αφού ληφθεί υπόψη 
το σύνολο των στοιχείων του φακέλου και ειδικότερα:

Η έκθεση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Η εξασφάλιση/ύπαρξη χρηματοδότησης για το σχε-

διαζόμενο έργο.
Η μέσω αυτού εξυπηρέτηση αναγκών υποδομής ή 

γενικότερου συμφέροντος.
Η έγκαιρη εκτέλεση του έργου από το δικαιούχο, 

σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στο άρθρο 6 της 
παρούσης.

6. Διαδικασία εκταμίευσης της επιχορήγησης
α. Στο δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθη-

κών και Δανείων συστήνεται με απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2 α, β του 
ν. 4072/2012 και της υπ’ αρ. 2/35349/8-5-2012 απόφασης 
του Υπουργού Οικονομικών, άτοκος δεσμευμένος λογα-
ριασμός (escrow account) ποσού 7.500.000 ευρώ, όπως 
αυτό έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό εξόδων του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το οικονομικό 
έτος 2017 στον Κωδικό ΚΑΕ 2499-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ-
ΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ και έχει εγκριθεί.

β. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την 
παρούσα απόφαση ορίζεται καταθέτης, χειριστής και 
μεσεγγυούχος του ποσού της επιχορήγησης και χορη-
γείται σ’ αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να 
προβαίνει στις ενέργειες που θα συμφωνηθούν στην 
ειδική σύμβαση που θα συνταχθεί για το σκοπό αυτό 
μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, ήτοι του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων (καταθέτης και μεσεγγυ-
ούχος) και των δικαιούχων.

γ. Οι δικαιούχοι της επιχορήγησης, όπως προσδιορί-
ζονται στο άρθρο 1 της παρούσας, προσχωρούν στους 
όρους της ειδικής σύμβασης δια της υπογραφής σχετι-
κής δήλωσης προσχώρησης.

δ. Με τη σύμβαση αυτή ορίζονται ιδίως τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-
νείων από τη λειτουργία και τη διαχείριση του λογαρια-
σμού, όπως εξειδικεύονται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου αυτού, το κόστος του Ταμείου για την παρο-
χή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο του προγράμματος, 
το οποίο δε συνδέεται με τη συνήθη και τρέχουσα δρα-
στηριότητά του καθώς και ο τρόπος καταβολής αυτού.

ε. Η εκτέλεση του έργου, στο οποίο αφορά η επιχορη-
γούμενη μελέτη, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα 
στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, 
ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη μορφή χρηματοδότη-
σης. Σε διαφορετική περίπτωση η επιχορήγηση παρα-
κρατείται από τους Κ.Α.Π. της επόμενης χρονιάς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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    Αριθμ. 2/93892/0004 (2)
Κατανομή θέσεων προσωπικού στις Υπηρεσίες 

εντός της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οι-

κονομικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
  α) της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντι-

μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄174), όπως ισχύει,

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 24, παρ. 5, περ. ε) του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως ισχύει,

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄181),

ε) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

2. Την υπ’ αριθμ. 2/30508/0004/05.05.2015 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτή-
των και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουρ-
γού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους 
των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων κα-
θώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» 
(Β΄785), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ 1020/0004/21.10.2015 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο-
νομικών (ΥΟΔΔ 757) με την οποία διορίστηκε ο Πέτρος 
Τριάρχης του Ιωάννη στη θέση του μετακλητού Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 97 του 
π.δ. 142/2017.

4. Το γεγονός ότι:
i) δεν έχει πληρωθεί ακόμη στο Υπουργείο Οικονομι-

κών η θέση του Διοικητικού Γραμματέα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 και

ii) μέχρι την πλήρωση της θέσεως του Διοικητικού 
Γραμματέα, καθήκοντα Διοικητικού Γραμματέα, Προϊ-
σταμένου της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οι-
κονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος της Γενικής Γραμ-
ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

5. Την υπ’ αριθμ. 2/87268/0004/30.11.2017 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Κατανομή των θέ-
σεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών μεταξύ 
των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του 
Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθεί-
ας στον Υπουργό» (Β΄4229).

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΜ/Φ.20/οικ.29896/15.9.2017 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με 
θέμα «Ενέργειες για την Υλοποίηση των νέων Οργανι-
σμών των Υπουργείων» (ΑΔΑ: 6ΒΞΥ465ΧΘΨ-Η0Τ).

7. Την υπ’ αριθμ. 2/86971/ΔΠΔΑ/29.11.2017 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία 
βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση ούτε στον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος 
οικονομικού έτους, ούτε στο ΜΠΔΣ 2018-2021.

8. Τις από 28.11.2017 και 1.12.2017 εισηγήσεις των 
Προϊσταμένων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Οργάνωσης και της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, 
αντίστοιχα.

9. Την ανάγκη κατανομής των θέσεων προσωπικού 
ειδικών θέσεων, των οργανικών θέσεων μονίμου προ-
σωπικού ανά κατηγορία και κλάδο και των θέσεων προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα στις 
Υπηρεσίες εντός της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου 
Οικονομικών, προκειμένου να στελεχωθούν ορθολογικά 
όλες οι οργανικές μονάδες της, με βάση την αποστολή 
και τις υπηρεσιακές τους ανάγκες, όπως προκύπτουν 
από το νέο Οργανισμό του Υπουργείου.

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Κατανέμουμε στις Υπηρεσίες εντός της Γενικής 
Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών, το σύνολο 
των θέσεων προσωπικού της ανωτέρω Γενικής Γραμ-
ματείας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην υπ’ αριθμ. 
2/87268/0004/30.11.2017 απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών (Β΄4229), που ανέρχονται συνολικά σε τρια-
κόσιες τριάντα επτά (337), ως εξής:

α) Θέση προσωπικού Ειδικών Θέσεων:

Κατηγορία/Βαθμός Γ.Γ. 
Υπουργείου Οικονομικών

Διοικητικός 
Γραμματέας/

Ε.Θ. 1ος Βαθμός
1
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2. α) Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε προσωποπαγούς θέσης προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία δεσμεύει οργανική θέση μονίμου προσωπικού (παρ. 2α άρθρο 87 
π.δ. 142/2017), αυτή καταργείται και κενώνεται η οργανική θέση δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και 
κλάδου, η οποία έχει δεσμευθεί.

β) Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε προσωποπαγούς θέσης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου (παρ. 3α άρθρο 87 π.δ. 142/2017), αυτή μετατρέπεται σε οργανική θέση δημοσίου 
δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017

Με εντολή Υπουργού

Ο Ασκών καθήκοντα Προϊσταμένου 
Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών
Ο Γενικός Γραμματέας 
Πληροφοριακών Συστημάτων
ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ
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*02047042912170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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