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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 338 (1)
   Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο-

νομικών, Γεώργιο Ζαββό.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Συντάγματος,
β) της παραγράφου 5 του άρθρου 41 και του άρθρου 90

του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ-
βερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α' 98),

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

δ) του 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),

ε) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο-
τάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
«Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α' 118),

στ) της αριθμ. Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Β' 2901),

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

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στον Υφυπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Ζαββό του 

Σπυρίδωνα, αναθέτουμε την άσκηση των αρμοδιοτή-
των της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής 
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και των υπαγόμενων 
σε αυτήν υπηρεσιών.

Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-

κών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα-

ρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ-

δοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Ανα-
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους,

στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.

Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων (ε) και (στ) μπο-
ρούν να ασκούνται και από τον Υπουργό.

Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουρ-

γό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:
α) Η νομοθετική πρωτοβουλία,
β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νο-

μικού Συμβουλίου του Κράτους,
γ) η υπογραφή αποφάσεων εξουσιοδότησης υπαλ-

λήλων για το χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού, άρσης 
εξουσιοδότησης, συγκρότησης ομάδων πολιτικής άμυ-
νας των κτιρίων του Υπουργείου και όλων των άλλων 
υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό, καθώς και συγκρό-
τησης επιτροπών καταστροφής διαβαθμισμένου υλικού,

δ) οι αποσπάσεις και μετατάξεις στο Υπουργείο Οικο-
νομικών υπαλλήλων άλλων φορέων, καθώς και οι πρά-
ξεις πρόσληψης ή διορισμού προσωπικού του Υπουρ-
γείου Οικονομικών και των νομικών προσώπων που 
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εποπτεύονται από αυτό και ανάθεσης μίσθωσης έργου 
σε φυσικά πρόσωπα, με την εξαίρεση της στελέχωσης 
του Γραφείου του Υφυπουργού,

ε) η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για το συντονισμό 
της δραστηριότητας των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών 
Συμβουλίων.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 18 Ιουλίου 2019

 Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ο Υπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 340 (2)
    Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο-

νομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Συντάγματος,
β) της παραγράφου 5 του άρθρου 41 και του άρθρου 90

του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ-
βερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α' 98),

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

δ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο-
τάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
«Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α' 118),

ε) της αριθμ. Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Β' 2901),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη 

του Στεφάνου, αναθέτουμε την άσκηση των ακόλουθων 
αρμοδιοτήτων:

α) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής 
και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών,

β) της εποπτείας του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων.

Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-

κών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα-

ρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ-

δοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Ανα-
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους,

στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.

Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων (ε) και (στ) μπο-
ρούν να ασκούνται και από τον Υπουργό.

Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουρ-

γό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:
α) η νομοθετική πρωτοβουλία,
β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νο-

μικού Συμβουλίου του Κράτους,
γ) η υπογραφή αποφάσεων εξουσιοδότησης υπαλ-

λήλων για το χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού, άρσης 
εξουσιοδότησης, συγκρότησης ομάδων πολιτικής 
άμυνας των κτιρίων του Υπουργείου και όλων των 
άλλων υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό, καθώς και 
συγκρότησης επιτροπών καταστροφής διαβαθμισμέ-
νου υλικού,

δ) οι αποσπάσεις και μετατάξεις στο Υπουργείο Οικο-
νομικών υπαλλήλων άλλων φορέων, καθώς και οι πρά-
ξεις πρόσληψης ή διορισμού προσωπικού του Υπουρ-
γείου Οικονομικών και των νομικών προσώπων που 
εποπτεύονται από αυτό και ανάθεσης μίσθωσης έργου 
σε φυσικά πρόσωπα, με την εξαίρεση της στελέχωσης 
του Γραφείου του Υφυπουργού,

ε) οι πράξεις εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που 
αφορούν στην πληρωμή συμπληρωματικών συντάξε-
ων σε συνταξιούχους και βοηθηματούχους, γενικά, του 
Δημοσίου,

στ) η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για το συντονισμό 
της δραστηριότητας των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών 
Συμβουλίων.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2019

 Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ο Υπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
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Αριθμ. 339 (3)
     Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο-

νομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Συντάγματος,
β) της παραγράφου 5 του άρθρου 41 και του άρθρου 90

του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ-
βερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α' 98),

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

δ) του άρθρου 5 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α' 94), όπως ισχύει,

ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),

στ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
«Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α' 118),

ζ) της αριθμ. Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Β' 2901),

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπου-

λο του Φωτίου, ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων 
αρμοδιοτήτων:

α) Της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και 
Δημόσιας Περιουσίας,

β) της εποπτείας των κάτωθι νομικών προσώπων:
i) της Επιτροπής Ολυμπίων και κληροδοτημάτων,
ii) του Βαρβακείου Ιδρύματος,
iii) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 

(Ε.Λ.Τ.Ε.).

Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-

κών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα-

ρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ-
δοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Ανα-
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους,

στ) ο διορισμός των διοικήσεων των προβλεπόμενων 
στην περίπτωση (β) του άρθρου 1 της παρούσας, νομι-
κών προσώπων.

ζ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.

Oι αρμοδιότητες των περιπτώσεων (ε) και (ζ) μπορούν 
να ασκούνται και από τον Υπουργό.

Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουρ-

γό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:
α) η νομοθετική πρωτοβουλία,
β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νο-

μικού Συμβουλίου του Κράτους,
γ) η υπογραφή αποφάσεων εξουσιοδότησης υπαλ-

λήλων για το χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού, άρσης 
εξουσιοδότησης, συγκρότησης ομάδων πολιτικής 
άμυνας των κτιρίων του Υπουργείου και όλων των άλ-
λων υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό, καθώς και συ-
γκρότησης επιτροπών καταστροφής διαβαθμισμένου 
υλικού,

δ) η οργάνωση υπηρεσιών, η σύσταση και συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών και 
ο ορισμός μελών αυτών, καθώς και η υπόδειξη εκπρο-
σώπων του Υπουργείου σε συλλογικά όργανα άλλων 
φορέων, με την επιφύλαξη του στοιχείου (στ) του άρ-
θρου 2 της παρούσας,

ε) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη 
και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας 
προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων 
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Οικονομικών με εξαίρεση τη στελέχωση 
του γραφείου του Υφυπουργού,

στ) η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για το συντονισμό 
της δραστηριότητας των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών 
Συμβουλίων.

Άρθρο 4
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-

ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2019

 Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ο Υπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ       
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*02030512607190004*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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