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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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10 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της Προκήρυξης ΣΤ’ Κύκλου Δράσης «Επιχορήγηση ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό
Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

2

Τροποποίηση - αντικατάσταση της υπό στοιχεία
301783/ΥΔ3441/19-9-2017 κοινής υπουργικής
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών, με θέμα «Καθορισμός κόστους επαληθεύσεων δαπανών, που θα διενεργηθούν από
τους επαληθευτές - ελεγκτές του Μητρώου επαληθευτών - ελεγκτών INTERREG της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Β΄ 3389).

3

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (Α΄ 166), όπως
ισχύει.

4

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (Α΄ 166), όπως ισχύει.

5

Κατανομή ενός (1) ατόμου σε θέση καθηγητή.

6

Κατανομή διδακτικού προσωπικού στην Ανώτατη
Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας.

7

Κατανομή προσωπικού στο Eθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

8

Κατανομή για το διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού
καθήκοντος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αρ. Φύλλου 3847

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 88937/ΔΤΒΝ 1372
(1)
Τροποποίηση της Προκήρυξης ΣΤ’ Κύκλου Δράσης «Επιχορήγηση ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό
Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1.1. του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90),
1.2. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
1.3. του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 - 2013» (Α΄ 267) και ειδικότερα το άρθρο
17 αυτού,
1.4. του ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265) και
ιδίως της παρ. 15, του άρθρου 59,
1.5. του π.δ. 93/1997 (Α΄ 92) «Όροι και διαδικασίες για
την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου
Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας»,
1.6. του π.δ. 98/1996 (Α΄ 77) «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα
οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας,
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έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων
πόρων»,
1.7. του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση
διατάξεων του ν. 703/1477 περί Ανταγωνισμού και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 137),
1.8. 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),
1.9. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄133).
1.10. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
1.11. του π.δ. 81/2019 ” Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων” (Α΄ 119),
1.12. του π.δ. 83/2019 ”Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών” (Α΄ 121),
1.13. της υπ’ αρ. 85847/11.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.» (Β’ 3375)
1.14. των άρθρων 87, 88 και 89 της συνθήκης περί
ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών
ενισχύσεων,
1.15. του κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής της
21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της
συνθήκης ΕΚ,
1.16. του κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,
1.17. του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου
της 13ης Ιουλίου 2015 για την εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων
κρατικών ενισχύσεων.
1.18. την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4439/2016
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων
παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 222)
2. Τις αποφάσεις:
2.1. την υπό στοιχεία Φ2-1617/2010 κοινή υπουργική
απόφαση «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης
και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και
διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων» (Β’ 1980), όπως ισχύει,
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2.2. την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1009/2012 κοινή υπουργική
απόφαση «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος
Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» (Β’ 72),
όπως ισχύει,
2.3. την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1206/2013 κοινή υπουργική
απόφαση «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων
Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών - Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου
θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού»
(Β’ 2237), όπως ισχύει,
2.4. την υπό στοιχεία Β2-829Α/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (Β’ 540),
όπως ισχύει,
2.5. την υπό στοιχεία Φ2-1062/2013 κοινή υπουργική
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός
πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» (Β’ 1171), όπως ισχύει,
2.6. την υπό στοιχεία Φ2-1510/2013 κοινή υπουργική
απόφαση «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» (Β’ 1589), όπως ισχύει,
2.7. την υπό στοιχεία 13001/ΔΕ-1382/2013 υπουργική
απόφαση για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2013, στη
ΣΑΕ 058/2, της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων
Υγρών Καυσίμων» (ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΦ-ΘΑ0),
2.8. την υπό στοιχεία Οικ. ΔΠΠ 3883/2015 κοινή
υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) μέσω της ΣΑΕ 027/2 με ενάριθμο
κωδ. 2015ΣΕ02720000 του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Β’ 3016).
3. την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 61674/11.6.2019
κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Προκήρυξη ΣΤ’
Κύκλου Δράσης “Επιχορήγηση ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων”» (B’2385) όσον αφορά
σημεία του Παραρτήματος «Οδηγός ΣΤ’ Κύκλου», λόγω
των ιδιαίτερων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών
που προέκυψαν από την πανδημία των κορωνοϊού
COVID-19 και των καθυστερήσεων που προκλήθηκαν
από την εφαρμογή των αναγκαίων περιοριστικών μέτρων.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας
στην υπό στοιχεία Β2-829Α/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (Β’ 540), όπως ισχύει,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το Παράρτημα της υπ’ αρ. 61674/11.6.2019 κοινής
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Προκήρυξη ΣΤ’
Κύκλου Δράσης “Επιχορήγηση ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων”» (B΄ 2385)» «Οδηγός
του ΣΤ΄ Κύκλου της Δράσης» τροποποιείται ως εξής:
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Στη γραμμή 3 του Πίνακα «Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επένδυσης» της περ. 2) της παρ. 4.2. «Διάρκεια Ολοκλήρωσης», το εδάφιο «Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
εντός 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Αποδοχής - Έγκρισης της πρότασης επενδυτικού
σχεδίου.» αντικαθίσταται ως εξής: «Θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Αποδοχής - Έγκρισης της πρότασης
επενδυτικού σχεδίου.».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 88618
(2)
Τροποποίηση - αντικατάσταση της υπό στοιχεία
301783/ΥΔ3441/19-9-2017 κοινής υπουργικής
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Καθορισμός κόστους
επαληθεύσεων δαπανών, που θα διενεργηθούν
από τους επαληθευτές - ελεγκτές του Μητρώου επαληθευτών - ελεγκτών INTERREG της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων
του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
(Β΄ 3389).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 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 ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265/2014), και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 5 και 6 αυτού, όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 63 παρ. 3 του ν. 4712/2020
(Α΄146) και ισχύουν.
3. Τον Κανονισμό 481/2014 της Επιτροπής «για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1299/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας».
4. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση,

39427

μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών», όπως τροποποιήθηκε με το Α΄ 126.
6. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
7. Την υπ’ αρ. 85847/2020 (Β΄ 3375) κοινή Απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».
8. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
9. Το π.δ. 63/2020 (Α΄ 156) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών».
10. Την υπ’ αρ. 86593/2020 (Y.O.Δ.Δ. 628) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
11. Το ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις,
Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» και ειδικότερα την Υποπαράγραφο Δ.9. «Δαπάνες
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».
12. Τα Προγράμματα του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της Προγραμματικής Περιόδου 20142020 και ειδικότερα τα Προγράμματα διασυνοριακής και
διακρατικής συνεργασίας, για τα οποία την αρμοδιότητα
διαχείρισης έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: i) Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, ii) Ελλάδα-Κύπρος
2014-2020, iii) Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, iv) ΕλλάδαΑλβανία 2014-2020, v) Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020, και vi) Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020.
13. Την υπό στοιχεία 300488/ΥΔ1244/19-04-2016
(Β΄ 1099) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
14. Την υπό στοιχεία 109283/EΥΘΥ1012/23-10-2015
(Β΄ 2362) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού αναφορικά με την «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της παρ. 5 του
άρθρου 5 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της 175294/
ΔΙΟΕ 196/07-06-2002 (Β΄ 730)»
15. Την υπό στοιχεία 301005/ΥΔ3953/29-08-2016
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού «Σύσταση ειδικού μητρώου επαληθευτών ελεγκτών, για την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία στη διενέργεια των επαληθεύσεων
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των δαπανών που πραγματοποιούν Δικαιούχοι που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, των οποίων η ΕΥΔ των
ΕΠ του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία έχει την
ευθύνη διαχείρισης» (Β΄ 3043), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται περαιτέρω δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού από εκείνη, ύψους 6.000.000 ευρώ,
που αναφέρεται στην υπό στοιχεία 301783/ΥΔ3441/
19-9-2017 (Β΄ 3389) κοινή απόφαση των Αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση - αντικατάσταση της υπό στοιχεία
301783/ΥΔ3441/19-9-2017 κοινής υπουργικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
με θέμα «Καθορισμός κόστους επαληθεύσεων δαπανών,
που θα διενεργηθούν από τους επαληθευτές - ελεγκτές
του Μητρώου επαληθευτών - ελεγκτών INTERREG της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων του
Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Β΄ 3389), ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικό πλαίσιο
1. Με την παρούσα ρυθμίζεται η αποζημίωση των
Επαληθευτών - Ελεγκτών του «Μητρώου Επαληθευτών Ελεγκτών INTERREG (ΜΕΕ INTERREG)» για τις επαληθεύσεις των δαπανών που πραγματοποιούν Δικαιούχοι που
είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 43
του ν. 4314/2014.
2. Το κόστος της επαλήθευσης των δαπανών σε επίπεδο κάθε δικαιούχου έργου δύναται να ανέλθει έως
το 3% του συνολικού προϋπολογισμού του δικαιούχου
του έργου.
3. Το συνολικό κόστος των επαληθεύσεων των δαπανών των έργων, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του
Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, θα πληρωθεί από τις πιστώσεις των έργων. Οι τελικοί δικαιούχοι
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν στον
επαληθευτή του ΜΕΕ INTERREG, που θα υποδείξει για
την επαλήθευση των δαπανών κάθε έργου η ΕΥΔ των
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, την
αμοιβή και τα έξοδα μετακίνησής του.
Άρθρο 2
Διοικητικές επαληθεύσεις
1. Η αμοιβή του επαληθευτή για τη διοικητική επαλήθευση των δαπανών κάθε υποβληθέντος φακέλου
ορίζεται ως εξής:
α. Για υποβληθέν αίτημα δαπάνης προς επαλήθευση
ποσού έως 10.000 ευρώ, η αμοιβή του επαληθευτή καθορίζεται στο 3% του αιτούμενου ποσού προς επαλήθευση και κατ’ ελάχιστον στα 100 ευρώ πλέον ΦΠΑ, στην
περίπτωση που απαιτείται.
β. Για υποβληθέν αίτημα δαπάνης προς επαλήθευση
ποσού από 10.001 ευρώ έως 300.000 ευρώ, η αμοιβή

Τεύχος B’ 3847/10.09.2020

του επαληθευτή καθορίζεται στα 300 ευρώ πλέον ΦΠΑ,
στην περίπτωση που απαιτείται.
γ. Για υποβληθέν αίτημα δαπάνης προς επαλήθευση
ποσού άνω των 300.001 ευρώ, η αμοιβή του επαληθευτή
καθορίζεται στα 500 ευρώ πλέον ΦΠΑ, στην περίπτωση
που απαιτείται.
2. Η ΕΥΔ των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία», ως η αρμόδια για τη διαχείριση
των διαδικασιών επαληθεύσεων δαπανών Υπηρεσία,
διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να προβαίνει
σε ομαδοποιήσεις αιτημάτων δαπανών προς επαλήθευση ή/και να καθορίζει η ίδια τι συνιστά κάθε φορά
αυτοτελές αίτημα δαπάνης προς επαλήθευση, ιδιαίτερα
όταν πρόκειται για αιτήματα δαπανών ποσών κάτω των
15.000 ευρώ.
Άρθρο 3
Επιτόπιες επαληθεύσεις
1. Η επιτόπια επαλήθευση αφορά στην μετάβαση του
επαληθευτή επί τόπου στο έργο και, αν χρειάζεται, στην
έδρα του δικαιούχου και στην σύνταξη της Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης, όπου θα περιγράφεται αναλυτικά
ο έλεγχος του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Η ημερήσια αμοιβή του Επαληθευτή ορίζεται στα 120
ευρώ πλέον ΦΠΑ, στην περίπτωση που απαιτείται. Στην
περίπτωση που, μετά το πέρας της διοικητικής επαλήθευσης, προκύψει ανάγκη διενέργειας επιτόπιας επαλήθευσης, η ημερήσια αμοιβή που καθορίζεται στο παρόν
άρθρο προστίθεται στην αμοιβή που καθορίζεται στο
άρθρο.
2. Η διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης δεν δύναται να υπερβαίνει τις δύο (2) ημέρες ανά προορισμό,
εξαιρουμένων των ημερών μετάβασης και επιστροφής
προς τον τόπο υλοποίησης του έργου και την έδρα του
δικαιούχου. Για τις ημέρες μετάβασης και επιστροφής,
το ποσό της ημερήσιας αμοιβής ισχύει μειωμένο κατά
το ήμισυ.
Άρθρο 4
Έξοδα μετακίνησης
Τα έξοδα κίνησης και τα έξοδα διανυκτέρευσης (ταξιδίου και διαμονής) στο πλαίσιο των επιτόπιων επαληθεύσεων είναι επιλέξιμα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 481/2014, και καταβάλλονται στον επαληθευτή
επιπλέον της καθοριζόμενης στο άρθρο 3 αμοιβής του
και σύμφωνα με τα οριζόμενα για την κατηγορία ΙΙ του
άρθρου 5 στην παράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
Άρθρο 5
Περιορισμοί
Αναφορικά με την αποζημίωση των δημοσίων
υπαλλήλων μελών του ΜΕΕ INTERREG, ισχύουν οι περιορισμοί που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 104 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 2 του
ν. 3833/2010.
Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις
1. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής των επαληθευτών και προκειμένου να αναλάβει τις υποχρεώσεις
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του για τη διενέργεια διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης, κάθε επαληθευτής συνάπτει σύμβαση ανάθεσης έργου με τον τελικό δικαιούχο. Στη σύμβαση καθορίζονται
όλοι οι γενικοί και ειδικοί όροι και όλες οι λεπτομέρειες
που αφορούν στην καταβολή της αμοιβής και των εξόδων μετακίνησής του.
2. Από τη δημοσίευση της παρούσας, η υπό στοιχεία
301783/ΥΔ3441/19-9-2017 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός κόστους επαληθεύσεων δαπανών, που
θα διενεργηθούν από τους επαληθευτές - ελεγκτές του
Μητρώου επαληθευτών - ελεγκτών INTERREG της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων του
Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Β΄ 3389), παύει να ισχύει, βάσει του άρθρου 63 παρ. 3 σημείο γ του
ν. 4712/2020.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 25 Αυγούστου 2020
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./125/12292
(3)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (Α΄ 166), όπως
ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018
(Α΄ 105), «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύουν,
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), όπως ισχύουν.
2. 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.
3. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 3812/2009.
4. Το υπό στοιχεία Φ.471.11/ΑΔ.5204/Σ.1102/18.6.2020
έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
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Την κατανομή ενός (1) ατόμου στο Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας/ΓΕΑ, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ στον Ν. Αττικής, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (Α΄ 166), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Αυγούστου 2020
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./123/16292
(4)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (Α΄ 166), όπως
ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018
(Α΄ 105), «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύουν,
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), όπως ισχύουν.
2. 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.
3. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 3812/2009.
4. Το υπό στοιχεία Φ.471.11/53/338900/Σ.785/
17.6.2020 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ενός (1) ατόμου στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, σε
θέση κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ειδικότητας Υποστήριξης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (Α΄ 166),
όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Αυγούστου 2020
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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Κατανομή ενός (1) ατόμου σε θέση καθηγητή.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018
(Α΄ 105) «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν,
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 και του άρθρου
11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας
- Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α΄ 40), όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της
παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54),
2. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», το π.δ.
83/2019 (Α΄ 121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» και το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-32011 (Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Το υπό στοιχεία Φ1/93155/Ζ2/15-7-20 αίτημα του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ενός (1) ατόμου, σε θέση Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικά» στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./117/14225
(6)
Κατανομή διδακτικού προσωπικού στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018
(Α΄ 105) «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις», όπως
ισχύουν, τις διατάξεις 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 (Α΄ 119) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», το π.δ.
83/2019 (Α΄ 121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» και το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
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./79/8417π.ε./
21-6-2017 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1
της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ, όπως ισχύει.
5. Το υπό στοιχεία Φ.122.1/103/94359/Ζ2/17-7-2020
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 3812/2009.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ενός (1) ατόμου, σε θέση διδακτικού
προσωπικού στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία
Αθήνας (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Aυγούστου 2020

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2020

Ο Υπουργός

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Τεύχος B’ 3847/10.09.2020

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ. 121/12775

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
(7)

Κατανομή προσωπικού στο Eθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019-2022 και λοιπές διατάξεις (105/Α΄/14-6-2019)», τις διατάξεις 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), όπως ισχύουν.
2. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», το π.δ.
83/2019 (Α΄ 121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» και το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Το υπ’ αρ. 044534/26-6-2020 αίτημα του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ενός (1) Ερευνητή Β΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπισκόπηση» στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
(Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

39431

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./124/11742
(8)
Κατανομή για τον διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018
(Α΄105), «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύουν,
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), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994
(Α΄ 218), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», το π.δ.
83/2019 (Α΄ 121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» και το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
5. Το υπ’ αρ. 3698/149175/5.6.2020 έγγραφο του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 3812/2009.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ενός (1) ατόμου σε κενή οργανική θέση
του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α΄ 218), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα 24 Αυγούστου 2020

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2020

Ο Υπουργός

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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Τεύχος B’ 3847/10.09.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02038471009200008*

