
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/
31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινό-
μηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β’ 3240).

2 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των 
μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
του κορωνοϊού.

3  Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Οργανισμό 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/33579/ΔΠΓΚ (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/

ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών "Οικονομική και Διοι-

κητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογι-

σμού" (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 δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

β) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνη-
τικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

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

3. 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).

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

6. Την υπό στοιχεία Υ44/05.08.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

7. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της οικονομικής 
ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού.

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

Στο σκέλος των εξόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτι-
κή Οικονομική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού - 
Έξοδα» της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού 
Προϋπολογισμού» (Β’ 3240), με το οποίο καθορίζεται η 
αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εξόδων του Κρατι-
κού Προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης, 
τροποποιείται η ονομασία του κατωτέρω αναλυτικού 
λογαριασμού εξόδων (ΑΛΕ) ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1ος 
βαθμός

2ος 
βαθμός

3ος 
βαθμός

4ος 
βαθμός

5ος 
βαθμός

6ος 
βαθμός Περιγραφή

Παλαιός 
Κωδικός

Τακτικού Π/Υ

Παλαιός 
Κωδικός

ΠΔΕ

2 29 291 29106 2910601 2910601058

Πιστώσεις για δράσεις 
που σχετίζονται με την 

υλοποίηση μέτρων 
αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών 
του κορωνοϊού

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Β1.α/οικ.53353 (2)
    Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των 
μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδο-
σης του κορωνοϊού .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομο-

θετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

2. Το άρθρο δέκατο της από 10.08.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώ-
πισης εκτάκτων αναγκών του ΕΣΥ, προστασίας από τη 
διασπορά του Κορωνοιού Covid-19 στήριξης της αγοράς 
εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας» (Α’ 157).

3. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλ-
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις » (Α’ 31).

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

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

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

9. Την υπό στοιχεία Υ44/05.08.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

10. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α/οικ.52186/21.08.2020 ει-
σήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. (ε) του ν. 4270/2014 
(Α’ 143) όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία από τις δια-
τάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ύψους εκατόν σαράντα οχτώ 
εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ, η 
οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του υπό κατα-
νομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετί-

ζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσι-
ας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ.1023-711-0000000 
(Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.

11. Το από 14.08.2020 Υ.Σ. της Γραμματείας του 
Κε.Σ.Υ.Πε. με το οποίο μας διαβιβάσθηκε ακριβές αντί-
γραφο των πρακτικών της 122ης Ο.Ε. συνεδρίασης του 
Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών με 
μοναδικό θέμα «Προμήθεια και δημιουργία στρατηγικού 
αποθέματος ειδών Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)».

12. Το υπ’ αρ. 51232/13.08.2020 έγγραφο του Γρ. Υφυ-
πουργού.

13. Την αναγκαιότητα δημιουργίας στρατηγικού απο-
θέματος ειδών Μ.Α.Π. ανά Υ.Πε., προκειμένου να αντι-
μετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την εμφάνιση και 
διάδοση του κορωνοϊού, αποφασίζουμε:

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογι-
σμού του Υπουργείου Υγείας για την δημιουργία στρατη-
γικού αποθέματος και την κάλυψη επειγουσών αναγκών 
των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας σε 
είδη Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στα πλαίσια 
των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
του κορωνοϊού, με το ποσό των εβδομήντα τεσσάρων 
εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(74.245.000,00 €) από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 
τα αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κο-
ρωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυ-
σης θα κατανεμηθεί στους επιμέρους φορείς υλοποίησης 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση του 
οικείου υπουργού κατά την διαδικασία του άρθρου πέ-
μπτο της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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Αριθμ. 30847 (3)

     Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Οργανισμό 

Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 «Κώδι-

κας περί Δικηγόρων» (Α’ 208), 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) σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 
4622/2019 (Α΄133). 

γ) Του ν. 1790/1988 «Οργάνωση και λειτουργία Ορ-
γανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 134), όπως ισχύει. 

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

ε) Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) και του π.δ. 62/2020 
(Α΄155). 

2. Tην υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299). 

3. Τον ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της 
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 105). 

4. Τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α., 
που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 287819/10-8-2005 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β’ 1163), όπως ισχύει. 

5. Τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λει-
τουργίας των Υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α., που εγκρίθηκε με 
την υπ’ αρ. 282599/9-8-2005 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β’ 1154), όπως ισχύει. 

6. Το υπ’ αρ. 333/19-06-2020 έγγραφο του Προέδρου 
ΕΛ.Γ.Α. με θέμα «Πρόσληψη ασκουμένων δικηγόρων στον 
ΕΛ.Γ.Α.» με συνημμένα: α). Την 40/12-5-2020 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. β). Το υπ’ αρ. 44/
12.05.2020 Εισηγητικό Σημείωμα. γ) Την υπ’ αρ. 2875/
12-03-2020 ΑΔΑ: Ω12Μ46ΨΧΞ5-Ι6Η απόφαση ανάλη-
ψης υποχρέωσης. δ) Την υπ’ αρ. 4220/8-05-2020 ΑΔΑ: 
6ΝΠΟ46ΨΧΞ5-ΡΛΗ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
ε) Την υπ’ αρ. 5364/4-6-2020 βεβαίωση της οικείας Οικο-
νομικής Υπηρεσίας σχετικά με την ύπαρξη των αναγκαί-
ων πιστώσεων για την κάλυψη της αμοιβής των ασκού-
μενων δικηγόρων, για το τρέχον έτος και την προέγκριση 
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης υπ’ αρ. 8362/7-8-2020 
για τα επόμενα έτη. 

7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή, η οποία δεν 
προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Οργανι-
σμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (Κ.Λ: 60 00 009 

«Αμοιβές Νομικού Συμβούλου και Δικηγόρου») με ετήσια 
δαπάνη ύψους είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(28.800,00 €) η οποία για το οικονομικό έτος 2020 περι-
ορίζεται σε εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (9.600,00 €), 
η οποία για το έτος 2020 θα καλυφθεί από τον Κ.Λ. 
60.00.009, για δε τη δαπάνη των ετών 2021, 2022, 2023 
θα εγγραφούν σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
του ΕΛ.Γ.Α. για το έτη αυτά (Κ.Λ 60.00.12 Αμοιβές Ασκού-
μενων Δικηγόρων). 

Για δε τα επόμενα έτη η προβλεπόμενη σχετική πίστω-
ση θα βαρύνει τους Κ.Λ. του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ 
των επόμενων ετών, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε: 
α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα 

πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκησή τους στην 
Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) σε τέσσερα (4) άτομα. 

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες 
με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) 
μηνών μετά από αίτηση των υποψηφίων και την απο-
δοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του 
ν. 4194/2013. Τα εξαμηνιαία χρονικά διαστήματα θα αρχί-
ζουν την 1η Σεπτεμβρίου και την 1η Μαρτίου κάθε έτους. 

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακο-
σίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται 
σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε 
ημερολογιακού μηνός. 

Β) Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής: 
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Δι-

εύθυνση Διοικητικού του ΕΛ.Γ.Α. (Μεσογείων 45, 7ος 
όροφος), εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της 
ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης 
στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερό-
μενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυ-
τότητας, β) αριθμό Μητρώου ασκουμένου και γ) στοι-
χεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό 
και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Με την 
αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών 
και βιογραφικό σημείωμα. Στην περίπτωση που οι αιτή-
σεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, 
η επιλογή τους θα γίνεται κατόπιν επιλογής από τριμελή 
επιτροπή ΕΛΓΑ, η οποία ορίζεται από τον Πρόεδρο του 
ΕΛΓΑ και στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά η Προ-
ϊσταμένη της Ν.Υ. του ΕΛΓΑ, άλλως αν αυτό δεν είναι 
εφικτό, με δημόσια κλήρωση , η οποία θα διενεργείται 
στον ΕΛ.Γ.Α. με την παρουσία όσων ενδιαφερομένων το 
επιθυμούν και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώ-
νται στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. Γ) Ορίζουμε το ωράριο 
ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων σε επτάμι-
ση (7,5) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 
Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου των παρουσιολογίου 
και γενικά της άσκησης των απασχολούμενων ασκού-
μενων δικηγόρων είναι ο προϊστάμενος της Νομικής 
Υπηρεσίας. 
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Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με βάση 
μηνιαία βεβαίωση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπη-
ρεσίας περί απασχόλησης και τήρησης του ωραρίου, 
με ένταλμα από το Τμήμα Λογιστηρίου της Διεύθυν-
σης Οικονομικού του ΕΛ.Γ.Α. Στο τέλος της άσκησης 
θα χορηγείται σε κάθε ασκούμενο δικηγόρο σχετική 
βεβαίωση από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 21 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Aναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Δικαιοσύνης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02036370109200004*
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