
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/ 
31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμη-
ση του κρατικού προϋπολογισμού” (Β’ 3240).

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 4378/2020 απόφασης 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Με-
ταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμμα-
τος Ανάπτυξης, της παρ.  2 του άρθρου 139 του 
ν.  4635/2019 ‘Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
δια τάξεις’ (Α’ 167)» (Β’ 67).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 2/47420/ΔΠΓΚ (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/ 

31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξι-

νόμηση του κρατικού προϋπολογισμού” (Β’ 3240). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής δια-
χείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

β) τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Μέρους Α’ 
της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’  75), 
όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 
(Α’ 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο 
της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνε-
πειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις», (Α’ 84), όπως αυτή κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),

γ) των άρθρων 1 και 30 του ν. 4780/2021 «Εθνική Αρχή 
Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τε-
χνοηθικής»(Α’ 30),

δ) του άρθρου 3 του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά Υπηρε-
σιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονο-
μασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3).

2. 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).

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

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

5. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

6. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

7. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7.9.2020 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβα-
ση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πο-
λιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 3777).

8. Το υπ’ αρ. 9504-27-01-2021/27.01.2021 έγγραφο 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και 
το από 07.03.2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
αίτημα της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υπο-
στήριξης, της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

9. Το από 08.03.2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου, αίτημα του αρμόδιου Β’ Τμήματος της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

10. Την από 08.03.2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, γνώμη της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής 
Κυβέρνησης.

11. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της οικονομικής και 
διοικητικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:
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Α. Στο σκέλος των εσόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού - 
Έσοδα» της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικο-
νομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240), με το οποίο καθορίζεται η αναλυτική 
οικονομική ταξινόμηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης, εγγράφονται νέοι 
πεμπτοβάθμιοι και εκτοβάθμιοι λογαριασμοί εσόδων, ως ακολούθως:

1ος
βαθ-
μός

2ος
βαθ-
μός

3ος
βαθ-
μός

4ος
βαθμός

5ος
βαθμός

6ος
βαθμός Περιγραφή

Παλαιός 
Κωδικός
Τακτικού 

Π/Υ

Παλαιός 
Κωδικός

ΠΔΕ

1 15 151 15109 1510902 1510902 Τόκοι από την επιστρεπτέα
προκαταβολή

1 15 151 15109 1510902 1510902001
Τόκοι από την επιστρεπτέα 

προκαταβολή ατομικών
επιχειρήσεων

ΝΕΟΣ ΝΕΟΣ

1 15 151 15109 1510902 1510902002
Τόκοι από την επιστρεπτέα 

προκαταβολή ιδιωτικών
επιχειρήσεων με νομική μορφή

ΝΕΟΣ ΝΕΟΣ

1 15 159 15903 1590305 1590305
Επιστροφές μεταβιβάσεων με 
τη μορφή της επιστρεπτέας

προκαταβολής

1 15 159 15903 1590305 1590305001

Επιστροφές μεταβιβάσεων με 
τη μορφή της επιστρεπτέας 

προκαταβολής από ατομικές
επιχειρήσεις

ΝΕΟΣ ΝΕΟΣ

1 15 159 15903 1590305 1590305002

Επιστροφές μεταβιβάσεων με 
τη μορφή της επιστρεπτέας 

προκαταβολής από ιδιωτικές
επιχειρήσεις με νομική μορφή.

ΝΕΟΣ ΝΕΟΣ

Β. Το Παράρτημα Β «Διοικητική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού» της ως άνω υπό στοιχεία 2/58493/
ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του 
κρατικού προϋπολογισμού», το οποίο καθορίζει τη διοικητική ταξινόμηση ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης, όπως 
έχει αντικατασταθεί και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Εγγράφονται νέοι Ειδικοί Φορείς στο Φορέα 1004 «Προεδρία της Κυβέρνησης» ως εξής:
1004 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Ονομασία
1004 501 0000000 Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
1004 502 0000000 Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής

2. Μετονομάζεται ο Ειδικός Φορέας 10332070000000 «Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων » του Φορέα 1033 «Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων » ως εξής:

1033 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Ονομασία

1033 207 0000000 Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

3. Μετονομάζεται ο Ειδικός Φορέας 10352120000000 «Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας» του Φορέα 
1035 «Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων» ως εξής:

1035 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Ονομασία

1035 212 0000000 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Μαρτίου 2021

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΙΤΟΥ 
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   Αριθμ. 30457 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4378/2020 απόφασης 

του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ σεων 

«Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Με-

ταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμμα-

τος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 του

ν. 4635/2019 ‘Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 

δια τάξεις’ (Α’ 167)» (Β’ 67). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112), όπως ισχύει.

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 23, 
57, 78, 79 και 80.

5. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγί-
ες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του μέρους ΙΗ’ για το «Εθνικό Πρόγραμ-
μα Ανάπτυξης», του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως ισχύει, και ιδίως τα 
άρθρα 134 και 139 αυτού.

7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

10. Την υπ’ αρ. 134453/2015 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 
46274/26.09.2014 Β’ 2573)» (Β’ 2857).

11. Την υπ’ αρ. 23451/2017 απόφαση του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες 
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων 
τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατή-
ρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και 
υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (Β’ 677), όπως 
ισχύει.

12. Την υπ’ αρ. 85847/11.8.2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

13. Την υπ’ αρ. 4378/2020 απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση προγράμματος 
Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 
του ν. 4635/2019 ‘Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες δια-
τάξεις’ (Α’ 167)» (Β’ 67).

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 4378/2020 απόφασης 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση 
προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιό-
δου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 
του άρθρου 139 του ν. 4635/2019 ‘Επενδύω στην Ελλάδα 
και άλλες διατάξεις’ (Α’ 167)» (Β’ 67), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 τροποποιείται και αντι-

καθίσταται ως εξής:
«1. Εγκρίνεται Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας Μετα-

βατικής Περιόδου για την κατάρτιση του Εθνικού Προ-
γράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και των Προγραμμάτων 
του και την υποστήριξη έργων του εθνικού σκέλους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, (εφεξής: «το 
Πρόγραμμα»), με συνολικό προϋπολογισμό επτά εκα-
τομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (7.500.000,00) ευρώ, 
όπως κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 3 κατωτέρω, 
με περίοδο εφαρμογής που ξεκινά από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας και λήγει ένα έτος μετά την 
έναρξη της πρώτης προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ.».

Άρθρο 2
Το άρθρο 3 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Για όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, 

εγκρίνεται για κάθε φορέα - δικαιούχο συνολικός προ-
ϋπολογισμός για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή-
θειας, ως ακολούθως:

3.1. Για τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.) της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δημοσίων Επενδύσεων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνεται συνολικός προ-
ϋπολογισμός πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ, 
για την εκτέλεση δράσεων των επιλέξιμων κατηγοριών 
ενεργειών 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11. 
και 4.12 του άρθρου 4 της παρούσας.

3.2. Για τη Μ.Ο.Δ. ΑΕ εγκρίνεται συνολικός προϋπο-
λογισμός δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων 
(2.500.000,00) ευρώ, για την εκτέλεση δράσεων των 
επιλέξιμων κατηγοριών ενεργειών 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 
4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.10., 4.11. και 4.12., του άρθρου 4 
της παρούσας.

Στις επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών 4.4. και 4.5., δύνα-
ται να περιλαμβάνονται δράσεις της ΜΟΔ ΑΕ συνολικού 
προϋπολογισμού μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000,00) 
ευρώ, με αντικείμενο την ενίσχυση της διοικητικής ικα-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ11676 Τεύχος B’ 998/16.03.2021

νότητας των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού αναφορικά με την 
κατάρτιση, το σχεδιασμό και την έναρξη υλοποίησης 
των Προγραμμάτων και έργων του ΕΠΑ. Οι δράσεις του 
εδαφίου αυτού δύνανται να εντάσσονται ως αυτοτελές 
έργο στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ), κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παρ. 1. του άρθρου 5.

3.3. Για κάθε φορέα κατάρτισης Τομεακού Προγράμμα-
τος Ανάπτυξης - ΤΠΑ και Περιφερειακού Προγράμματος 
Ανάπτυξης - ΠΠΑ (Υπουργείο/Περιφέρεια), σύμφωνα με 
τον ν. 4635/2019 (Α’ 167), εγκρίνεται συνολικός προϋπο-
λογισμός εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000,00) ευρώ, 
για την εκτέλεση δράσεων των επιλέξιμων κατηγοριών 
ενεργειών 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.7., 4.10., 4.11. και 4.12. του 
άρθρου 4 της παρούσας. Από τον συνολικό εγκρινόμενο 
προϋπολογισμό κάθε φορέα κατάρτισης ΤΠΑ/ΠΠΑ, πο-
σοστό τουλάχιστον 70% θα διατίθεται αθροιστικά για τις 
επιλέξιμες κατηγορίες 4.4. και 4.5., με αντικείμενο την εκ-
πόνηση μελετών - εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών ή/και 
την λήψη υπηρεσιών συμβούλων για την ενίσχυση του 
φορέα για την κατάρτιση, την ενημέρωση, το σχεδιασμό 

και την έναρξη της υλοποίησης του οικείου τομεακού ή 
περιφερειακού προγράμματος. Κατά τον προγραμματι-
σμό και την εφαρμογή των ενεργειών τεχνικής βοήθειας, 
οι φορείς δικαιούχοι δύνανται να λαμβάνουν υπόψη τις 
ανάγκες ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας των 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.».

Άρθρο 3
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 4378/2020 (Β’ 67) από-

φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατι-
κής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, 
της παρ. 2 του άρθρου 139 του ν. 4635/2019 ‘Επενδύω 
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις’ (Α’ 167)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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