
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομά-
δας Εργασίας για την ανάπτυξη του δεύτερου 
βαθμού της λειτουργικής ταξινόμησης για το 
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2023-2026 σε επίπεδο Γενικής Κυ-
βέρνησης.

2 Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 98482 ΕΞ 2021 (1)
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομά-

δας Εργασίας για την ανάπτυξη του δεύτερου 

βαθμού της λειτουργικής ταξινόμησης για το 

Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2023-2026 σε επίπεδο Γενικής Κυ-

βέρνησης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτε-

λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

β) Της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 129).

γ) Του άρθρου 76 του ν.  4727/2020 «Ψηφιακή Δι-
ακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

δ) Της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131).

ε) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45).

στ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

2. Την υπό στοιχεία 82558 ΕΞ 2019/23.07.2019 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο-
νομικών «Διορισμός του Αθανάσιου Πετραλιά του Ιωάν-
νη σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 537).

3. Την υπό στοιχεία 97915 ΕΞ 2021/06.08.2021 εισή-
γηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Οικο-
νομικών, με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικο-
νομικών.

4. Το υπό στοιχεία 72918 ΕΞ 2021/18.06.2021 έγγραφο 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονο-
μικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού για την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, 
αποφασίζουμε:

Α. Συνιστούμε στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής 
Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργεί-
ου Οικονομικών Ομάδα Εργασίας για την ανάπτυξη του 
δεύτερου βαθμού της λειτουργικής ταξινόμησης για το 
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2023-2026 σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης.

Β. Συγκροτούμε την ανωτέρω Επιτροπή και ορίζουμε 
τα μέλη της, ως εξής:

Ι. Εκπρόσωποι/Μέλη Υπουργείου Οικονομικών:
1. Αρμάγου Ιουλία του Γεωργίου, Προϊσταμένη της Γενι-

κής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπο-
λογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολι-
τικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ως συντονίστρια.

2. Τσαντή Ευσταθία του Σπυρίδωνος, Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και 
Προϋπολογισμού, ως αναπληρώτρια συντονίστρια.

3. Παππά Αντωνία του Χαράλαμπου, αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη του Γ’ Τμήματος της Διεύθυνσης Αξιολό-
γησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Καυκά Μαρία του Παναγιώτη, υπάλληλος στο Β’ 
Τμήμα της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής 
Κυβέρνησης.

5. Καρατζάς Δημήτριος του Ευγενίου, αναπληρωτής 
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και 
Δημοσιονομικών Στοιχείων, της Γενικής Διεύθυνσης Δη-
μοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού.

6. Γρατσία Ευτυχία του Εμμανουήλ, υπάλληλος του Α’ 
τμήματος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δημο-
σιονομικών Στοιχείων.

7. Δήμος Χρήστος του Θεοδώρου, υπάλληλος του Β’ 
τμήματος της ως άνω Διεύθυνσης.

ΙΙ. Εκπρόσωποι Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ):
1. Σταυροπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου, Προϊστα-

μένη της Διεύθυνσης Εθνικών Λογαριασμών με αναπλη-
ρωτή τον Χρύση Κωνσταντίνο του Γεωργίου, Προϊστά-
μενο του Τμήματος Λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης 
της Διεύθυνσης Εθνικών Λογαριασμών.

Πέραν των ανωτέρω μελών, η Επιτροπή μπορεί να 
καλεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της και εκπρό-
σωποι άλλων υπηρεσιών και φορέων, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο.

Γ. Έργο της Ομάδας Εργασίας θα είναι η ανάπτυξη του 
δεύτερου βαθμού της λειτουργικής ταξινόμησης για το 
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2023-2026 σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, ενέρ-
γεια που παρακολουθείται στο πλαίσιο της ενισχυμένης 
εποπτείας.

Δ. Η γραμματειακή υποστήριξη θα γίνεται από μέλη 
της Επιτροπής που θα οριστούν από τη Συντονίστρια ή 
την αναπληρώτριά της.

Ε. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει στο κεντρικό κατάστημα 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Πανεπιστημίου 
37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα) ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Αυγούστου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 5570 (2)
Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α) Του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελμα-

τικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L173), κύρωση της 
Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημο-
κρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα 
Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254) και ειδικότερα τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 αυτού.

β) Των άρθρων 20, 66 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

3. Την υπ’ αρ. 188763/13.10.2011 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού "ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ" και συγ-
χώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (Β’ 2284).

4. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

5. Την υπ’ αρ. 994/181856 εισήγηση της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την περ. ε’ 
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, η οποία αναλύεται κατ’ έτος, ως ακολού-
θως: 625.000 ευρώ για το έτος 2021, 2.500.000 ευρώ 
για το έτος 2022, 2.500.000 ευρώ για το έτος 2023, 
2.500.000 ευρώ για το έτος 2024 και για κάθε ένα από 
τα επόμενα οικονομικά έτη. Η εν λόγω δαπάνη για το 
τρέχον οικονομικό έτος και για τα επόμενα οικονομικά 
έτη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του κρατικού 
προϋπολογισμού που θα εγγράφονται για τον σκο-
πό αυτό στον προϋπολογισμό του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα-

τάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

1. Ιδρύονται έξι (6) Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στις Περιφερειακές Ενότητες Ιω-
αννίνων, Λάρισας, Κορίνθου, Τρικάλων, Ηρακλείου και 
Αττικής.

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων η οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω 
Δημοσίων ΙΕΚ ανατίθεται στον"ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡ-
ΓΑΝΙΣΜΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ".

3. Η οικονομική δαπάνη λειτουργίας των ως άνω Δημο-
σίων ΙΕΚ βαρύνει τον προϋπολογισμό του επισπεύδοντος 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
Υπουργός Οικονομικών Θρησκευμάτων και Τροφίμων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ   
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*02036881008210004*

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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