
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι-
κών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του 
Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240).

2 Απονομή της ηθικής αμοιβής του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στις 
πολιτικές υπαλλήλους

 α) ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ Μαρίνα του Θεοδώρου (Α.Γ.Μ.: 
45249), Εκπαιδευτικής Βαθμίδας ΔΕ, Ειδικότητας 
Διοικητικού- Λογιστικού, με βαθμό Α΄ και

 β) ΑΝΥΦΑΝΤΗ Αικατερίνη του Κωνσταντίνου 
(Α.Γ.Μ.: 45284), Εκπαιδευτικής Βαθμίδας ΔΕ, Ειδι-
κότητας Διοικητικού- Λογιστικού, με βαθμό Β΄.

3 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Ε.Κ.Α.Β. 
(Υπουργείο Υγείας), που πληρούνται από πρόσω-
πα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 και 
κατανομή των θέσεων αυτών.

4 Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας 
Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Ελληνική 
Εταιρία Νόσου ALZHEIMER & Συναφών Διαταρα-
χών Ν. Λάρισας και β) Σύλλογος Τριτέκνων Περι-
στερίου και Δυτικού Τομέα Αθηνών και Ανανέωση 
Ειδικής Πιστοποίησης Δευτεροβάθμιας Κοινω-
νικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Σύλλογος Γονέων 
Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων, με δι-
ακριτικό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

5 Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του ν. 3459/2006 
«Κώδικας νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.  4139/2013 
«Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες 
διατάξεις».

6 Ορισμός έδρας συνεδριάσεως Διοικητικού Πρω-
τοδικείου Ηρακλείου.

7 Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών για την 
πραγματοποίηση δαπανών των Καταστημάτων 
Κράτησης της Χώρας και του Ιδρύματος Αγωγής 
Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.

8 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντο-
λή Υπουργού» πράξεων στο Γενικό Γραμματέα 

Ιθαγένειας, καθώς και αποφάσεων, εγγράφων και 
άλλων πράξεων στους Προϊσταμένους όλων των 
βαθμίδων, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά λόγο 
αρμοδιότητας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/83768 /ΔΠΓΚ (1)
   Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι-

κών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του 

Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 5 

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 άρθρου 4 του ν. 4638/2019 «Κύρωση α) της από 
25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή 
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής" 
(Α΄ 142), β) της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και 
Υγείας" (Α΄ 145), γ) της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας" 
(Α΄ 150) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 181).

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. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

4. Την αριθ. 340/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

5. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της οικονομικής 
ταξινόμησης του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Στο σκέλος των εξόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού - 
Έξοδα» της αριθ. 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 Κρατικού Προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης, εγγράφεται νέος λογαριασμός 
εξόδου ως ακολούθως:

1ος
βαθμός

2ος
βαθμός

3ος
βαθμός

4ος
βαθμός

5ος
βαθμός

6ος 
βαθμός

Περιγραφή
Παλαιός
Κωδικός

Τακτικού Π/Υ

Παλαιός
Κωδικός

ΠΔΕ

2 29 291 29101 2910102 2910102005
Ειδικό αποθεματικό

(άρθρο 59 παρ. 8 του
ν. 4270/ 2014)

νέος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ.     6480/7/4δ΄ (2)
Απονομή της ηθικής αμοιβής του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στις 

πολιτικές υπαλλήλους

α) ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ Μαρίνα του Θεοδώρου (Α.Γ.Μ.: 

45249), Εκπαιδευτικής Βαθμίδας ΔΕ, Ειδικότητας 

Διοικητικού- Λογιστικού, με βαθμό Α΄ και

β) ΑΝΥΦΑΝΤΗ Αικατερίνη του Κωνσταντίνου 

(Α.Γ.Μ.: 45284), Εκπαιδευτικής Βαθμίδας ΔΕ, Ει-

δικότητας Διοικητικού- Λογιστικού, με βαθμό Β΄.   

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- Των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007 «Κώδικας 

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

- Του άρθρου 17 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι-
ατάξεις».

- Του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουρ-
γείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας και άλλες διατάξεις».

- Του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γε-
νικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ-
στασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμο-
διότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 73/24.03.2014 τ.Α’) 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4281/2014 
(ΦΕΚ 160 τ.Α΄/8-8-2014) και ισχύει.

- Του π.δ.  178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής 
Αστυνομίας» (ΦΕΚ 281, τ.Α΄/31-12-2014) όπως ισχύει.

2. 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΄ 119/8.7.2019).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121/9.7.2019).

4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123 τ.Α΄/17.7.2019).

5. Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/4/679 από 6.8.2019 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξε-
ως στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 545/ 
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./7.8.2019).

6. Την υπ΄ αριθ. 125/1-10-2019 γνωμοδότηση του Υπη-
ρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη, με την οποία γνωμοδότησε 
υπέρ της απονομής της Ηθικής Αμοιβής του «ΕΠΑΙΝΟΥ» 
στις αναφερόμενες στο θέμα πολιτικές υπαλλήλους.

7. Την υπ' αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/448 από 24-8-2019 από-
φαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Δημόσιας Τάξης» 
(ΦΕΚ 3264/τ.Β΄/26.08.2019), αποφασίζουμε:

Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στις 
πολιτικές υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αόριστου χρόνου:

1. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ Μαρίνα του Θεοδώρου (Α.Γ.Μ.: 45249), 
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Διοικητικού/
Λογιστικού, με βαθμό Α’ και 2. ΑΝΥΦΑΝΤΗ Αικατερίνη 
του Κωνσταντίνου (Α.Γ.Μ.: 45284), εκπαιδευτικής βαθμί-
δας ΔΕ, ειδικότητας Διοικητικού/Λογιστικού, με βαθμό Β’ 
επειδή πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται 
από τις οικείες διατάξεις, καθόσον η εργασία τους υπε-
ρέβη κατά πολύ το επιβαλλόμενο υπηρεσιακό καθήκον.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2019

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ
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    Αριθμ. 51844/825 (3)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Ε.Κ.Α.Β. 

(Υπουργείο Υγείας), που πληρούνται από πρό-

σωπα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 

και κατανομή των θέσεων αυτών .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 «Μέριμνα 

για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και 
άλλες διατάξεις» (220/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4611/2019 (73/Α΄).

2. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./122/14939/ 
15.05.2019 απόφαση της επιτροπής της πράξης υπουρ-
γικού συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) με την οποία 
εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης δύο 
χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (2.450) ατόμων, διαφό-
ρων κλάδων και ειδικοτήτων, ως τακτικό προσωπικό, για 
τη στελέχωση Φορέων του Υπουργείου Υγείας, εκ των 
οποίων πενήντα (50) θέσεις στο ΕΚΑΒ.

3. Το υπ' αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76422/30-10-2019 έγγραφο 
του Υπουργείου Υγείας για την έκδοση απόφασης κα-
θορισμού θέσεων για το ΕΚΑΒ που θα πληρωθούν από 
άτομα προστατευόμενα από τον ν. 2643/1998.

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

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

6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε τον αριθμό των θέσεων εργασίας στο 
Ε.Κ.Α.Β. (Υπουργείο Υγείας), που πρόκειται να πληρω-
θούν από πρόσωπα που προστατεύονται από τις δια-
τάξεις του ν. 2643/1998, σε τέσσερις (4).

Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά 
κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ
ν. 2643/1998

α)  Άτομα με ειδικές ανάγκες
(πρώτο εδάφιο περίπτωσης β΄
της παρ. 1, άρθρου 1, ν. 2643/1998)

1

β)  Πολύτεκνοι (περίπτωση α΄ της
παρ. 1, άρθρου 1, ν. 2643/1998, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

1

γ)  Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ΄ 
της παρ. 1, άρθρου 1, ν. 2643/1998)

1

δ)  Τρίτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ. 1 
άρθρου 1 ν. 2643/1998, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει)

1

Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

Α/Α
ΝΟΜΟΣ

(ΠΕΡΙΦ. ΕΝ.)
ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙA 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ν. 2643/

1998

1 ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ –

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΘΗΝΑΣ/

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΘΗΝΑΣ

ΔΕ 

ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΑμεΑ 1

2 ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ –

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΘΗΝΑΣ/

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΘΗΝΑΣ

ΔΕ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Πολυτέκνων 1

3 ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ – 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΘΗΝΑΣ/

ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΘΗΝΑΣ

ΔΕ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Εθνικής 

Αντίστασης
1

4 ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ –

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΘΗΝΑΣ/

ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΘΗΝΑΣ

ΔΕ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Τριτέκνων 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Δ14/51302/777 (4)
Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας 

Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Ελληνική 

Εταιρία Νόσου ALZHEIMER & Συναφών Διαταρα-

χών Ν. Λάρισας και β) Σύλλογος Τριτέκνων Πε-

ριστερίου και Δυτικού Τομέα Αθηνών και Ανα-

νέωση Ειδικής Πιστοποίησης Δευτεροβάθμιας 

Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Σύλλογος Γο-

νέων Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων, 

με διακριτικό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» .

 H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄),

β) του άρθρου 9, του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄) Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
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εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), 
της Ελληνικής Δημοκρατίας …της εθνικής οικονομίας»,

γ) της παρ. 3 του άρθρου 283, του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 
Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

δ) των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5, του ν. 2646/ 
1998 (ΦΕΚ 236 Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,

ε) των παρ. 1 και 2 εδ. δ΄του άρθρου 7 του ν. 3106/2003 
(ΦΕΚ 30 Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,

στ) της παρ. 1 εδ. α΄, του άρθρου 3, του ν. 3895/2010 
(ΦΕΚ 206 Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα»,

ζ) τις διατάξεις του άρθρου 7, του ν. 4455/2017,
η) του άρθρου 4, του π.δ. 81 (ΦΕΚ 119/Α΄/8-7-2019) 

«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων».

2. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/6-11-2017) «Οργανισμός 
Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης».

3. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17-7-2019) «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

5. Την με αρ. οικ. 33168/Δ1.11369 (ΦΕΚ  3053/Β΄/ 
26.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου», όπως ισχύει.

6. Την α.π. 35793/Δ1.12089/08-08-2019 (ΦΕΚ  550/ 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα 
«Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας στο 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».

7. Την υπ’ αριθ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310/Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, 
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών 
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Το-
μέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

8. Την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 
α.π.: Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 1163 Β΄/2012), 
«Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνι-
κής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού 
Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού χαρακτήρα».

9. Την εισήγηση του Περιφερειάρχη με απ: 3702/ 
22.7.2019 και τις εισηγήσεις των Αντιπεριφερειαρχών 
με απ: α) 558530/23-9-2019 και β) 3133/4-10-2019.

10. Τη θετική γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με την 
πιστοποίηση των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 
(σχετ. το αρ. πρωτ. 8724/7-11-2019 έγγραφο).

11. Το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455 (ΦΕΚ 22/τ.Β΄/ 
23-02-17) «Εθνικό Μητρώο…. και άλλες διατάξεις» έχει 
πραγματοποιηθεί η εγγραφή των κάτωθι φορέων στο 
ηλεκτρονικό μητρώο.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α. Την Ανανέωση της Πιστοποίησης ως φορέων παρο-
χής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.:

• Ελληνική Εταιρία Νόσου ALZHEIMER & Συναφών Δι-
αταραχών Ν. Λάρισας με έδρα στη Λάρισα.

• Σύλλογος Τριτέκνων Περιστερίου και Δυτικού Τομέα 
Αθηνών, με έδρα στο Περιστέρι.

Β. Την Ανανέωση της Πιστοποίησης ως φορέα παροχής 
υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ:

• Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών 
Ατόμων, με διακριτικό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» και έδρα 
στην Παιανία.

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2019

Η Υφυπουργός
ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ   

Ι

 Αριθμ.Δ3γ/ 52303 (5)
Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του ν. 3459/2006 

«Κώδικας νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν)» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4139/2013 

«Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες 

διατάξεις». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 «Κώδι-

κας νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» (ΦΕΚ 103/τ.Α΄/ 
25.05.2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. των άρθρων 1, 2, 5 και 7 του ν. 4139/2013 «Νό-
μος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 74/τ.Α΄/20-03-2013).

γ. του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/7-8-2019) «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης».

δ. του άρθρου 90 του π.δ.  63/2005 (ΦΕΚ  98/τ.Α΄/ 
22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
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ε. του π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/9-10-2017), όπως ισχύει.

στ. του π.δ 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ. Το αρ. πρωτ. Φ.3273/ΑΣ 469/19-6-2019 (αρ. Γ.Π 
52303/12-7-2019) έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδος 
και Μόνιμης Αντιπροσωπείας σε Διεθνείς Οργανισμούς 
(Πλην ΟΑΣΕ) στη Βιέννη.

2. Το από 21-6-2019 email της Δ/νσης Διεθνών Σχέσε-
ων του Υπουργείου Υγείας.

3. Τις με αρ. 62/1, 62/2,62/5,62/6 και 62/9 Αποφάσεις 
της 62ης Συνόδου της Επιτροπής Ναρκωτικών του OHE 
(CND/UNODC).

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 1105/1972(ΦΕΚ  36/τ.Α΄/ 
10.3.1972) «Περί κυρώσεως της Ενιαίας Συμβάσεως 
του 1961 επι των Ναρκωτικών» και του ν. 1549/1985 
(ΦΕΚ 93/τ.Α΄/21-5-1985) «Κύρωση Πρωτοκόλλου τρο-
ποποίησης Ενιαίας Σύμβασης του 1961 για τα ναρκω-
τικά».

5. Τις διατάξεις του ν.  348/1976 (ΦΕΚ  146/τ.Α΄/ 
15.6.1976) «Περί κυρώσεως της από 21ης Φεβρουαρίου 
1971 Συμβάσεως επί ψυχοτρόπων ουσιών».

6. Το από 1-8-2019 Υ.Σ της Δ/νσης Φαρμάκου προς την 
Επιτροπή Ναρκωτικών.

7. Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών (6η 
Συνεδρία/26-9-2019, θέμα 1ο).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού σύμφωνα με την αρ. πρ. 
Βία/οικ.73823/18-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Προ-
ϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, απο-
φασίζουμε:

Την υπαγωγή των ουσιών στον πίνακα Α΄ της παρ. 2 
του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 «Κώδικας νόμων για τα 
Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τον ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών 
και άλλες διατάξεις», ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ: Ουσίες υπαγόμενες στις Συνθήκες του ΟΗΕ 
μετά τις Αποφάσεις της 62ης Συνόδου της Επιτροπής για 
τα ναρκωτικά (CND) έτους 2019

α/α Ονομασία ουσίας
Πίνακας

κατάταξης

1. parafluorobutyrylf rentanyl A΄

2. orthofluorofentanyl A΄

3. ADB-FUBINACA A΄

4.
FU B-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-
FUBINACA)

A΄

5. N-ethylnorp entylone (ephylone) A΄

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Noεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υγείας Δικαιοσύνης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ    

Ι

 Αριθμ. 76052 (6)
Ορισμός έδρας συνεδριάσεως Διοικητικού Πρω-

τοδικείου Ηρακλείου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 18 παρ. 1, 2 τελευταίο 

εδάφιο και 3 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και 
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κ.ν. 1756/1988 
(Α΄ 35) και 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).

2. Το π.δ. 83/9.7.2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Τα με αριθ. πρωτ. ΓΠ 6203/25.10.2018, ΓΠ 2833/ 
18.6.2019, ΓΠ 4527/16.10.2019 έγγραφα της Διευθύ-
νουσας το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, από τα 
οποία προκύπτει ότι υπάρχει αντικειμενική αδυναμία 
πραγματοποίησης των συνεδριάσεων των τεσσάρων (4) 
δικαστικών σχηματισμών του στο κτίριο όπου στεγάζε-
ται και ζητείται να ορισθεί ως αίθουσα συνεδριάσεως 
του εν λόγω Δικαστηρίου η αίθουσα συνεδριάσεως του 
Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.

4. Τα με αριθ. πρωτ. 1698/26.11.2018, 1878/18.12.2018 
και 1764/15.10.2019 έγγραφα της Διευθύνουσας το 
Ειρηνοδικείο Ηρακλείου από τα οποία προκύπτει η 
παραχώρηση των αιθουσών συνεδριάσεων του για 
τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρα-
κλείου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε από 1.1.2020 και εφεξής, ως αίθουσα συνε-
δριάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, την 
αίθουσα συνεδριάσεως του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, 
επί της οδού Σμύρνης 26, τις κάτωθι ημέρες:

Α) την τρίτη και τέταρτη εργάσιμη Τετάρτη κάθε 
μήνα και την πρώτη και δεύτερη Τετάρτη του Δεκεμ-
βρίου και

Β) την πρώτη και δεύτερη εργάσιμη Πέμπτη κάθε 
μήνα και την τρίτη και τέταρτη εργάσιμη Πέμπτη του 
Σεπτεμβρίου.

Η παρούσα πράξη παρακαλούμε όπως γνωστοποιη-
θεί και με κοινοποίηση στους δικηγορικούς συλλόγους 
της περιφέρειας του δικαστηρίου και με επικόλληση της 
στην είσοδο του δικαστικού καταστήματος.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 84761 (7)
Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών για την 

πραγματοποίηση δαπανών των Καταστημάτων 

Κράτησης της Χώρας και του Ιδρύματος Αγωγής 

Ανηλίκων Αρρένων Βόλου. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 

της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως 
ισχύει,

β) του 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,

γ) του άρθρου 65 του ν. 4270/2014 «Αρχές διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

δ) του άρθρου 18 του ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις» (Α΄ 139),

ε) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (A΄ 98),

στ) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 174 του 
ν. 4635/2019 (Α΄ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις»,

ζ) 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).

2) Τη με αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/4/682/5-8-2019 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη «Διορισμός Γενικής Γραμματέως Αντεγκλημα-
τικής Πολιτικής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» 
(Υ.Ο.Δ.Δ 545).

3) Τη με αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/457/12-9-2019 απόφαση 
του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβα-
ση αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Προστασίας του Πολί-
τη στη Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής 
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επί θεμάτων 
της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής» 
(Β’ 3470).

4. Το αριθμ. 2/1367/0026/9-1-2017 έγγραφο του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Ορισμός Δευ-
τερεύοντος Διατάκτη».

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την ανάγκη για μεταβίβαση, με επιτροπικά εντάλ-
ματα, πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως Δευτερεύοντες Διατάκτες, για την πραγ-
ματοποίηση δαπανών των Καταστημάτων Κράτησης της 
Χώρας και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων 
Βόλου, τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων των Κα-
ταστημάτων αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019

Η Γενική Γραμματέας
Αντεγκληματικής Πολιτικής

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ι

    Αριθμ. 82373 (8)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντο-

λή Υπουργού» πράξεων στο Γενικό Γραμματέα 

Ιθαγένειας, καθώς και αποφάσεων, εγγράφων και 

άλλων πράξεων στους Προϊσταμένους όλων των 

βαθμίδων, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθα-

γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά λόγο 

αρμοδιότητας.   

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 13 του ν. 4587/2018 «Επείγουσες ρυθ-

μίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 218),

β. του άρθρου 248 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση 
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμ-
βάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λει-
τουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματι-
κότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογρά-
φηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 133),

γ. του άρθρου 111 παρ. 6 και 15, του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133),

δ. της παρ. 6 του άρθρου 13, του ν. 4622/2019, όπως αυτή 
προστέθηκε με το άρθρο 174 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167),

ε. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄ 180), όπως ισχύει,

στ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50027Τεύχος B’ 4435/03.12.2019

2. Την αριθ. πρωτ. 175/2019 εισήγηση της Προϊσταμέ-
νης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Την αριθ. ΔΟΑ/οικ.8638/26.3.2013 εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ. «Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πρά-
ξεις και στα διοικητικά έγγραφα» (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΧ-ΙΔ7).

4. Την ανάγκη μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής 
για την επιτόπια διεκπεραίωση υποθέσεων που αφο-
ρούν τρέχοντα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων των περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας 
του Υπουργείου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α . Στο Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, μεταβιβάζεται το δικαίωμα να υπογράφει 
«Με εντολή Υπουργού Εσωτερικών» τις ακόλουθες πρά-
ξεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες διατάκτη του Ειδι-
κού Φορέα 1007-202 του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Εσωτερικών, όπως περιγράφονται στους ν. 
4270/2014, ν. 4446/2016 και στο π.δ. 80/2016 και ισχύ-
ουν κάθε φορά, και συγκεκριμένα για τις πράξεις που 
εμπίπτουν στη μείζονα κατηγορία εξόδων 21 (παροχές 
σε εργαζόμενους) και 24 (σε ότι αφορά σε δαπάνες με-
τακίνησης προσωπικού και δαπάνες για εκπαίδευση και 
επιμόρφωση) και μέχρι του ποσού των 600.000 ευρώ:

1. Μεταβολής πιστώσεων του τακτικού Προϋπολο-
γισμού, ήτοι αυξομειώσεων πιστώσεων και/ή αύξησης 
ποσοστού διάθεσης.

2. Δέσμευσης ή ανάκλησης πιστώσεων.
3. Τεκμηριωμένα αιτήματα για δέσμευση ή ανάκληση 

πιστώσεων.
Β. Στους Προϊσταμένους των περιφερειακών Διευ-

θύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ή σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος στους νόμιμους ανα-
πληρωτές τους, μεταβιβάζεται το δικαίωμα να υπογρά-
φουν «Με εντολή Υπουργού Εσωτερικών» τις παρακάτω 
πράξεις και έγγραφα:

1. Αποφάσεις τοποθέτησης και μετακίνησης υπαλλή-
λων αρμοδιότητάς τους, στα Τμήματα της Διεύθυνσης 
εντός της έδρας αυτής.

2. Πράξεις χορήγησης πάσης φύσεως αδειών (κανο-
νικής, παρακολούθησης σχολικής επίδοσης ανηλίκων 
τέκνων, αναρρωτικών, φοιτητικών, αδειών μητρότητας, 
γάμου, ασθένειας τέκνων, συνδικαλιστικών, κ.λπ.) προ-
βλεπομένων από τον υπαλληλικό κώδικα, εκτός εκείνων 
που χρειάζονται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου, οι οποίες αφορούν στους Προϊσταμένους των 
Τμημάτων της Διεύθυνσης, στην έδρα αυτής καθώς και 
στους νομούς, εφόσον προβλέπεται εκεί Τμήμα.

3. Αποφάσεις χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών της 
παρ.1 του άρθρου 51 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει κάθε 
φορά, που αφορούν στους Προϊσταμένους Τμήματος και 
τους υπηρετούντες υπαλλήλους της Διεύθυνσης, εκτός 
εκείνων που χρειάζονται σύμφωνη γνώμη του Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου.

4. Τεκμηριωμένα αιτήματα του άρθρου 66 του 
ν. 4270/2014 προς τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες 
για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης μετα-

κινήσεων Προϊσταμένων Τμημάτων και υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης στο εσωτερικό της χώρας, για υπηρεσιακούς 
λόγους, εκτός και εντός των ορίων της περιφερειακής 
Διεύθυνσης.

5. Αποφάσεις έγκρισης μετακίνησης Προϊσταμένων 
Τμημάτων και υπαλλήλων της Διεύθυνσης στο εσωτερι-
κό της χώρας, για υπηρεσιακούς λόγους, εκτός και εντός 
των ορίων της περιφερειακής Διεύθυνσης.

6. Έγκριση αιτήσεων συμμετοχής σε επιμορφωτικά σε-
μινάρια που υλοποιούνται οπουδήποτε εντός του ελλαδι-
κού χώρου των προϊσταμένων τμημάτων της Διεύθυνσης.

7. Διαβίβαση των δικαιολογητικών των οδοιπορικών 
εξόδων στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες για τις 
εκτός έδρας μετακινήσεις των Προϊσταμένων Τμημάτων 
καθώς και των νομών εφόσον προβλέπεται εκεί τμήμα, 
και των υπηρετούντων υπαλλήλων της Διεύθυνσης.

8. Πράξεις καθορισμού ωραρίου προσέλευσης πολι-
τών στα τμήματα της Διεύθυνσης στην έδρα και στους 
νομούς αυτής.

9. Η μέριμνα για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και 
την εξέλιξη των εκδοθέντων από τις αρμόδιες προς αυτό 
κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου ψηφιακών πιστο-
ποιητικών και αδειών εισόδου και διαχείρισης δεδομέ-
νων στα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιεί 
η Διεύθυνση, όπως η ψηφιακή υπογραφή, το σύστημα 
ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και οι διάφορες 
βάσεις δεδομένων.

10. Βεβαιώσεις πιστοποίησης της ιδιότητας των εν 
ενεργεία υπαλλήλων ως μονίμων, αορίστου χρόνου, ορι-
σμένου χρόνου κ.λπ. και της θέσης στην οποία ασκούν 
τα καθήκοντά τους (νομός και τμήμα).

Γ. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Πολιτογράφη-
σης και Ιθαγένειας, στους Προϊσταμένους των Τμημά-
των Ιθαγένειας και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων 
Γραμματείας ανά νομό των περιφερειακών Διευθύνσεων 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ή σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος στους νόμιμους αναπληρωτές 
τους, μεταβιβάζεται το δικαίωμα να υπογράφουν «Με 
εντολή Υπουργού Εσωτερικών» τις παρακάτω πράξεις 
και έγγραφα:

1. Αποφάσεις ανάθεσης αρμοδιοτήτων και καθηκό-
ντων στο προσωπικό του Τμήματος.

2. Πράξεις χορήγησης πάσης φύσεως αδειών (κανο-
νικής, παρακολούθησης σχολικής επίδοσης ανηλίκων 
τέκνων, αναρρωτικών, φοιτητικών, αδειών μητρότητας, 
γάμου, ασθένειας τέκνων, συνδικαλιστικών, κ.λπ.) προ-
βλεπομένων από τον υπαλληλικό κώδικα όπως ισχύει, 
και αφορούν στους υπαλλήλους του Τμήματος, εκτός 
εκείνων που χρειάζονται σύμφωνη γνώμη του Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου.

3. Έγκριση αιτήσεων συμμετοχής σε επιμορφωτικά 
σεμινάρια που υλοποιούνται οπουδήποτε εντός της 
ελληνικής επικράτειας των υπαλλήλων του Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   
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*02044350312190008*

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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