
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του τρόπου και των κριτηρίων αξιο-
λόγησης των εισερχόμενων καταγγελιών / λοιπών 
αιτημάτων και προτεραιοποίησης των ειδικών 
έλεγχων που διενεργούνται από τη Γενική Διεύ-
θυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) σε φο-
ρείς ή πρόσωπα του ν. 4182/2013.

2 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας oκτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (896,00  €) με 
Φ.Π.Α., της εταιρίας «ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε.» προς το 
Πυροσβεστικό Σώμα.

3 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας πεντακοσίων ευρώ (500,00  €) με Φ.Π.Α., του 
Σωματείου Πυροσβεστών Νομού Ηρακλείου «ΟΙ 
ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ» προς το Πυροσβεστι-
κό Σώμα.

4 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας οχτακοσίων εξήντα οχτώ ευρώ (868,00  €) με 
Φ.Π.Α., της εταιρίας «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. SUPER 
MARKET» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

5 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας σαράντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα πέντε 
λεπτών (44,95 €) με Φ.Π.Α., του ιδιώτη «ΑΝΤΩΝΙΑ-
ΔΗ ΓΑΒΡΙΗΛ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

6 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας χιλίων ενενήντα ευρώ και ογδόντα λεπτών 
(1.090,80  €) με Φ.Π.Α., της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» προς το Πυροσβε-
στικό Σώμα.

7 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας οχτακοσίων εξήντα ευρώ και πενήντα έξι 
λεπτών (860,56 €) με Φ.Π.Α., της εταιρίας «ΘΕΟΦΙ-
ΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. CACTUS HOTELS» προς 
το Πυροσβεστικό Σώμα.

8 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ 
(3.252,00 €) με Φ.Π.Α., της εταιρίας «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 
Α.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

9 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

10 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

11 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

12 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

13 Κατανομή για τον διορισμό συγγενή αποβιώσα-
ντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 
καθήκοντος στο Υπουργείο Οικονομικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 76834 ΕΞ 2021 (1)
Καθορισμός του τρόπου και των κριτηρίων

αξιολόγησης των εισερχόμενων καταγγελιών / 

λοιπών αιτημάτων και προτεραιοποίησης των ει-

δικών έλεγχων που διενεργούνται από τη Γενική 

Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) 

σε φορείς ή πρόσωπα του ν. 4182/2013.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου 

για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του 
κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 210).

β) Της παρ. 6 του άρθρου 137 του ν. 4537/2018 (Α΄ 84).
γ) Της υποπερ. αα της περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 

54 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

δ) Του ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσι-
ών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 185).

ε) Του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
174 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

στ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
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όργανα» (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

ζ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

3. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου και των κριτη-
ρίων αξιολόγησης των καταγγελιών / λοιπών αιτημάτων 
καθώς και προτεραιοποίησης των έλεγχων σε φορείς ή 
πρόσωπα του ν. 4182/2013, για την εύρυθμη και απο-
δοτική λειτουργία του σχεδιασμού και της εκτέλεσης 
των ειδικών ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιο-
νομικών Ελέγχων.

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

1. Καθορίζουμε τον τρόπο και τα κριτήρια αξιολόγη-
σης των εισερχόμενων καταγγελιών / λοιπών αιτημάτων 
καθώς και προτεραιοποίησης των ειδικών έλεγχων, σε 
φορείς ή πρόσωπα του ν. 4182/2013, αρμοδιότητας της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγ-
χων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως 
εξής:

I. Τρόπος αξιολόγησης των εισερχομένων καταγγελι-
ών / λοιπών αιτημάτων ελέγχου.

Μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του αρμόδιου Τμή-
ματος και εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων, οι καταγ-
γελίες και τα λοιπά αιτήματα εισάγονται στην Επιτροπή 
Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ), δύο (2) μήνες πριν την 
έναρξη της νέας ελεγκτικής περιόδου, προκειμένου αυτή 
να αποφασίσει βάσει κριτηρίων για :

α) Τη διενέργεια ή μη των ελέγχων, και
β) Την αρχειοθέτηση ή μη των καταγγελιών ή των λοι-

πών αιτημάτων.
II. Κριτήρια αξιολόγησης των εισερχόμενων καταγγε-

λιών / λοιπών αιτημάτων για έλεγχο - προτεραιοποίηση 
των ελέγχων.

Α) Για τα αιτήματα / καταγγελίες, τίθεται σειρά προ-
τεραιότητας, με γνώμονα αφενός τη διεκπεραίωση των 
υποθέσεων με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης και αφετέρου την αποφυγή παραγραφής 
τυχόν αδικημάτων ή διοικητικών κυρώσεων λόγω παλαι-
ότητας. Για τον σκοπό αυτό, τα αιτήματα / καταγγελίες 
ταξινομούνται σε φθίνουσα διάταξη και βάσει αλγόριθ-
μου στον οποίο μετέχουν, με τον αντίστοιχο συντελεστή 
βαρύτητας, τα κάτωθι κριτήρια:

1) Κριτήριο προέλευσης καταγγελίας / αιτήματος ελέγ-
χου. Παρέχεται προτεραιότητα σε αιτήματα για έλεγχο τα 
οποία υποβάλλονται από τον Υπουργό Οικονομικών ή το 
Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Οι συντελεστές βαρύτητας της προέλευσης καταγγε-
λίας/αιτήματος ελέγχου είναι :

α) Για αιτήματα ελέγχων του Υπουργού ή Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ε.Α.Δ., 
δέκα (10),

β) για αιτήματα λοιπών διοικητικών αρχών, τρία (3) 
και γ) για καταγγελίες / αιτήματα φυσικών προσώπων, 
ένα (1).

2) Η σαφήνεια και τεκμηρίωση της καταγγελίας / αι-
τήματος.

Οι συντελεστές σαφήνειας και τεκμηρίωσης είναι:
α) για πλήρως ασαφείς έως ακατάληπτες καταγγελίες /

αιτήματα, μηδέν (0),
β) για καταγγελίες / αιτήματα που αναφέρεται ο χρόνος 

και ο τόπος τέλεσης του καταγγελλόμενου γεγονότος ή/
και συγκεκριμένα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ένα (1) και

γ) για καταγγελίες που αναφέρονται συγκεκριμένα 
στοιχεία, γεγονότα ή/και υπάρχει σαφής παραπομπή σε 
έγγραφα ή επισύναψη τέτοιων τα οποία στοιχειοθετούν 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στην καταγγελία, τρία 
(3).

3) Η αρμοδιότητα / συμβατότητα της καταγγελίας.
Οι σχετικοί συντελεστές βαρύτητας είναι:
α) Για υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται σε φορείς που 

δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4182/2013, 
μηδέν (0) και σε περίπτωση που αναφέρονται σε αντι-
κείμενο ελέγχου αρμοδιότητας άλλων Υπηρεσιών, χωρίς 
καθυστέρηση διαβίβαση σε αυτές.

β) Για υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται σε φορείς που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4182/2013, ένα 
(1).

4) Η παλαιότητα της καταγγελίας / αιτήματος, όπως 
προκύπτει από τον χρόνο εισαγωγής της υπόθεσης στη 
Γ.Δ.Δ.Ε. με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου του εισερχο-
μένου εγγράφου.

Οι συντελεστές βαρύτητας της παλαιότητας είναι:
α) για τα εισαχθέντα στην Υπηρεσία αιτήματα/καταγ-

γελίες κατά το τρέχον οικονομικό έτος, ένα (1),
β) για τα εισαχθέντα πέραν του ενός (1) και μέχρι πέντε 

(5) οικονομικά έτη, τέσσερα (4),
γ) για τα εισαχθέντα πέραν των πέντε (5) και μέχρι δέκα 

(10) οικονομικά έτη, δύο (2),
δ) για τα εισαχθέντα πέραν των δέκα (10) και μέχρι 

είκοσι (20) οικονομικά έτη, ένα (1) και
ε) για τα εισαχθέντα πέραν των είκοσι (20) οικονομικών 

ετών, μηδέν (0).
Ως χρόνος εισαγωγής της υπόθεσης στη Γ.Δ.Δ.Ε. νοείται 

και ο χρόνος εισαγωγής του αιτήματος / καταγγελίας 
στην καταργηθείσα Υπηρεσία της Οικονομικής Επιθε-
ώρησης ή σε άλλη Ελεγκτική Υπηρεσία του Ελληνικού 
Δημοσίου.

5) Η τυχόν διενέργεια ή μη προηγούμενου ελέγχου, 
από τη Γ.Δ.Δ.Ε., ώστε να δοθεί προτεραιότητα σε φορείς 
ή πρόσωπα του ν. 4182/2013 στους οποίους δεν έχει 
διενεργηθεί έλεγχος κατά την τελευταία πενταετία.

Ο συντελεστής βαρύτητας σε περίπτωση που δεν έχει 
διεξαχθεί προηγούμενος διαχειριστικός έλεγχος κατά 
την τελευταία πενταετία, είναι τρία (3). Σε διαφορετική 
περίπτωση είναι ένα (1).

6) Το ύψος των ετήσιων εσόδων και του Ενεργη-
τικού των περιουσιών των φορέων ή προσώπων του 
ν. 4182/2013, του τελευταίου απολογισμού.

Οι συντελεστές βαρύτητας για το μέσο όρο του ύψους 
των εσόδων και του ενεργητικού είναι: 
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α) για ύψος εσόδων μέχρι 10.000 ευρώ ή ενεργητικό 
μέχρι 400.000 ευρώ, ένα (1),

β) για ύψος εσόδων από 10.001 μέχρι 30.000 ευρώ ή 
ενεργητικό από 400.001 μέχρι 1.200.000 ευρώ, δύο (2),

γ) για ύψος εσόδων από 30.001 μέχρι 50.000 ευρώ ή 
ενεργητικό από 1.200.001 μέχρι 2.000.000 ευρώ, τρία (3),

δ) για ύψος εσόδων από 50.001 μέχρι 100.000 ευρώ 
ή ενεργητικό από 2.000.001 μέχρι 5.000.000 ευρώ, τέσ-
σερα (4) και

ε) για ύψος εσόδων από 100.001 ευρώ και άνω ή ενερ-
γητικό από 5.000.001 ευρώ και άνω, πέντε (5).

Σε περίπτωση που το ύψος των εσόδων και του ενερ-
γητικού ενός φορέα αντιστοιχούν σε διαφορετικούς 
συντελεστές βαρύτητας, ο μεγαλύτερος εκ των συντε-
λεστών αυτών είναι ο συντελεστής βαρύτητας για τον 
συγκεκριμένο φορέα.

Σε όσους από τους ανωτέρω φορείς ή πρόσωπα, δεν 
κατέστει δυνατή η εύρεση των σχετικών, ως άνω, οικο-
νομικών στοιχείων ετησίων εσόδων και ενεργητικού, ο 
συντελεστής βαρύτητας ορίζεται σε τρία (3).

Το γινόμενο των ανωτέρω συντελεστών κάθε υπόθε-
σης αποτελεί τον βαθμό της βαρύτητας κάθε αιτήματος /
καταγγελίας, που καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας 
ελέγχου σύμφωνα με τα προαναφερθέντα (φθίνουσα 
ταξινόμηση).

Σε περίπτωση που το γινόμενο των ανωτέρω συντελε-
στών είναι το ίδιο για περισσότερες από μία περιπτώσεις 
καταγγελίας / αιτήματος, για τη φθίνουσα ταξινόμηση, 
μεταξύ αποκλειστικά των τελευταίων περιπτώσεων, προ-
τάσσονται οι φορείς κατά φθίνουσα σειρά του ύψους των 
ετήσιων εσόδων τους, όπως αυτό απεικονίζεται στον 
τελευταίο απολογισμό.

Β) Υποθέσεις καταγγελιών / αιτημάτων για τις οποίες 
το γινόμενο των ανωτέρω συντελεστών είναι μηδέν τί-
θενται στο αρχείο.

Γ) Για τη διενέργεια ελέγχου στις οριστικές λογοδοσίες 
του ν. 4182/2013 εφαρμόζεται το κριτήριο της παλαιότη-
τας με βάση τον χρόνου εισαγωγής της περ. 4 της παρ. Α.

Δ) Δειγματοληπτικός έλεγχος επί των μερικών λογο-
δοσιών του ν. 4182/2013 πραγματοποιείται μετά από 
αίτημα του Υπουργού ή του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών.

Ε) Δειγματοληπτικός έλεγχος πραγματοποιείται σε πε-
ριουσίες του ν. 4182/2013 με ετήσια έσοδα περισσότερα 
από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000 ) ευρώ ή με Ενερ-
γητικό μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) 
ευρώ, για τις οποίες ανατίθεται ετήσιος έλεγχος σε ορ-
κωτούς ελεγκτές με δαπάνη της περιουσίας και δεν έχει 
προηγηθεί σε αυτές διαχειριστικός έλεγχος κατά την τε-
λευταία δεκαετία από την πρώην Οικονομική Επιθεώρη-
ση του Υπουργείου Οικονομικών ή τη Γενική Διεύθυνση 
Δημοσιονομικών Ελέγχων.

Ζ) Διερευνάται και πραγματοποιείται συσχέτιση και 
ενοποίηση των υποθέσεων, εφόσον αναφέρονται στο 
ίδιο αντικείμενο ελέγχου.

Η) Τίθενται στο αρχείο υποθέσεις οι οποίες αφορούν 
αποκλειστικά σε απολογισμούς και ισολογισμούς φορέ-
ων ή προσώπων του ν. 4182/2013 και

Θ) Αιτήματα / καταγγελίες φυσικών προσώπων, προ-
κειμένου να αξιολογηθούν και να προτεραιοποιηθούν 

βάσει κριτηρίων, πρέπει να διαβιβάζονται στη Διεύθυν-
ση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων της Γε-
νικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής από αρμόδιους 
διοικητικούς φορείς.

2. Ειδικά για τις εκκρεμείς υποθέσεις διενέργειας ελέγ-
χου που είχαν εισαχθεί στις πρώην Διευθύνσεις Δημο-
σιονομικών Ελέγχων και Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του 
Γ. Λ. Κράτους και για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί εντολή 
ελέγχου μέχρι την έναρξη της ισχύος του π.δ. 142/2017 
(4.12.2017), η αξιολόγηση της ανάγκης διενέργειας ελέγ-
χου θα γίνει από την προβλεπόμενη στην παρ. 6 του 
άρθρου 137 του ν. 4537/2018 (Α΄ 84) επιτροπή, βάσει 
των ιδίων ως ανωτέρω κριτηρίων της παρ. Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ι

(2)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας oκτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (896,00 €) με 

Φ.Π.Α., της εταιρίας «ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε.» προς 

το Πυροσβεστικό Σώμα.

Με την υπό στοιχεία 35294 Φ.804.22/22.6.2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας 
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185), καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρότα-
ση δωρεάς της εταιρίας «ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε.» εκτιμώμε-
νης αξίας oκτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (896,00 €) με 
Φ.Π.Α., που αφορά σε έναν (01) ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
για την κάλυψη των αναγκών του Π.Κ. Θήρας της Π.Υ. 
Ερμούπολης.

Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι

(3)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) με Φ.Π.Α., του 

Σωματείου Πυροσβεστών Νομού Ηρακλείου «ΟΙ 

ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ» προς το Πυροσβε-

στικό Σώμα.

Με την υπό στοιχεία 34867 Φ.804.22/22.6.2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας 
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
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και λοιπές διατάξεις» (Α΄  185), καθώς και της παρ.  5 
του άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η 
πρόταση δωρεάς του Σωματείου Πυροσβεστών Νομού 
Ηρακλείου «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ» εκτιμώμενης 
αξίας πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) με Φ.Π.Α., που αφορά 
ζεύγη γαλοτσών γονάτου, για την κάλυψη των αναγκών 
της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου.

Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι

(4)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας οχτακοσίων εξήντα οχτώ ευρώ (868,00 €) με 

Φ.Π.Α., της εταιρίας «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. SUPER 

MARKET» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

Με την υπό στοιχεία 35094 Φ.804.22/22.6.2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας 
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185), καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρό-
ταση δωρεάς της εταιρίας «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. SUPER 
MARKET» εκτιμώμενης αξίας οχτακοσίων εξήντα οχτώ 
ευρώ (868,00 €) με Φ.Π.Α., που αφορά δύο (02) ελαστικά 
επίσωτρα, για την κάλυψη των αναγκών της ΔΙ.Π.Υ.Ν. 
Ηρακλείου.

Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι

(5)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας σαράντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα πέντε 

λεπτών (44,95 €) με Φ.Π.Α., του ιδιώτη «ΑΝΤΩ-

ΝΙΑΔΗ ΓΑΒΡΙΗΛ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

Με την υπό στοιχεία 34441 Φ.804.22/14.6.2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας 
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185), καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρότα-
ση δωρεάς του ιδιώτη «ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΑΒΡΙΗΛ» εκτιμώμε-
νης αξίας σαράντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα πέντε 
λεπτών (44,95 €) με Φ.Π.Α., που αφορά μία (01) ηλεκτρική 
μηχανή στεγνού και υγρού καθαρισμού, για την κάλυψη 
των αναγκών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

(6)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας χιλίων ενενήντα ευρώ και ογδόντα λεπτών 

(1.090,80 €) με Φ.Π.Α., της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» προς το Πυροσβε-

στικό Σώμα.

Με την υπό στοιχεία 27506 Φ.804.22/18.6.2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας 
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185), καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρό-
ταση δωρεάς της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» εκτιμώμενης αξίας χιλίων ενενήντα ευρώ 
και ογδόντα λεπτών (1.090,80 €) με Φ.Π.Α., που αφορά 
ορειβατικό διασωστικό εξοπλισμό, για την κάλυψη των 
αναγκών της 8ης Ε.Μ.Α.Κ..

Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι

(7)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας οχτακοσίων εξήντα ευρώ και πενήντα έξι λε-

πτών (860,56 €) με Φ.Π.Α., της εταιρίας «ΘΕΟΦΙ-

ΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. CACTUS HOTELS» προς 

το Πυροσβεστικό Σώμα.

Με την υπό στοιχεία 34422 Φ.804.22/14.6.2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας 
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185), καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρότα-
ση δωρεάς της εταιρίας «ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. 
CACTUS HOTELS» εκτιμώμενης αξίας οχτακοσίων εξήντα 
ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (860,56 €) με Φ.Π.Α., που 
αφορά δύο (02) κλιματιστικές μονάδες και τις εργασίες 
τοποθέτησης, για την κάλυψη των αναγκών του 3ου Π.Σ. 
Λιμένος Ηρακλείου.

Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι

(8)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ 

(3.252,00 €) με Φ.Π.Α., της εταιρίας «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 

Α.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

Με την υπό στοιχεία 34639 Φ.804.22/15.6.2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας 
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Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185), καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρό-
ταση δωρεάς της εταιρίας «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε.» εκτιμώμε-
νης αξίας τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ 
(3.252,00 €) με Φ.Π.Α., που αφορά υδραυλικές εργασίες, 
για την κάλυψη των αναγκών της Πυροσβεστικής Ακα-
δημίας.

Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 119/12542 (9)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), τις διατάξεις 
της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) 
και τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 και του 
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

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), το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α΄ 123), και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1.3.2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./58/οικ. 11046/
3.6.2020 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./59/οικ. 11048/3.6.2021 
αποφάσεις της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της 
υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. με θέμα: «Έγκριση για την κίνηση 
των διαδικασιών πλήρωσης δύο (2) αυτοδίκαια ιδρυό-
μενων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της Χώρας (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων)» και « Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών 
πλήρωσης πέντε (5) αυτοδίκαια ιδρυόμενων θέσεων 
μελών Δ.Ε.Π., στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 
Χώρας (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)».

5. Το υπό στοιχεία Φ.122.1/70705/Ζ2/15.6.2021 έγγρα-
φο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή επτά (7) μελών Δ.Ε.Π. σε αυτοδίκαιες 
ιδρυόμενες θέσεις, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
της χώρας, ως εξής:

τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π., στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών,

τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π., στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2021 

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./116/12082 (10)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), τις διατάξεις 
της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) 
και τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 και του 
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

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), το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α΄ 123), και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1.3.2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./123/8461/
15.5.2019 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. για την έγκριση της 
κίνησης διαδικασιών πλήρωσης πεντακοσίων (500) κε-
νών οργανικών θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων).

5. Το υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.11/646/33153/23.10.2020 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Το υπό στοιχεία Φ./67574/Ζ2/9.6.2021 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
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προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή πέντε (5) ατόμων ως μέλη Δ.Ε.Π., ως 
εξής:

ένα (1) άτομο ως μέλος Δ.Ε.Π., στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
ένα (1) άτομο ως μέλος Δ.Ε.Π., στο Ελληνικό Μεσογει-

ακό Πανεπιστήμιο,
τρία (3) άτομα ως μέλη Δ.Ε.Π., στο Πανεπιστήμιο Δυ-

τικής Μακεδονίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2021 

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./117/12085 (11)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), τις διατάξεις 
της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) 
και τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 και του 
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

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), το π.δ. 2/2021 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1.3.2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,

4. Τις διατάξεις της περ. β του άρθρου 41 του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38), περί μη ανάγκης εκδόσεως 
της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του 
άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) για την προκήρυξη 
θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 
Α.Ε.Ι.».

5. Το υπό στοιχεία Φ 1/67582/Ζ2/9.6.2021 έγγραφο 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 

προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου, σε θέση μέλους Δ.Ε.Π., 
της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Χημικές 
Διεργασίες».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2021 

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./118/10981 (12)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), τις διατά-
ξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 
(Α΄ 54) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του 
ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

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), το π.δ. 2/2021 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1.3.2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το υπό στοιχεία Φ.122.1/64085/Z2/3.6.2021 έγγρα-
φο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου, σε θέση μέλους Δ.Ε.Π., 
της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, της Σχολής Αρ-
χιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, με 
γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2021 

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./114 /1032 (13)
Κατανομή για τον διορισμό συγγενή αποβιώσα-

ντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 

καθήκοντος στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), τις διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.  3833/2010 (Α΄  40) 
και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
ν. 4057/2012 (Α΄ 54).

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), το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α΄ 123).

3. Το π.δ. 1/2021 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄  1), το 
π.δ.  2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.  2266/1994 
(Α΄ 218).

5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/1.3.2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

6. Το υπό στοιχεία 6192 ΕΞ 2021/19.1.2021 έγγραφο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού, που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου σε κενή οργανική θέση, 
κλάδου ΠΕ Εφοριακών, στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση 
Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας του Υπουργείου Οικονομικών, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 
(Α΄ 218).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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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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