
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ρύθμιση ειδικών θεμάτων του «Κώδικα Αναγκαστι-
κών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ν. 2882/2001).

2 Τροποποίηση της αριθμ. 35963/ΓΔ1.410/
10-5-2019 υπουργικής απόφασης (1800 Β΄/
22-5-2019) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό 
Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύν-
σεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου και στους προϊστα-
μένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του 
Σ.ΕΠ.Ε.».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 149877 ΕΞ 2019 (1)
   Ρύθμιση ειδικών θεμάτων του «Κώδικα Αναγκαστι-

κών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ν. 2882/2001).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 παρ. 14 του ν. 2882/2001 «Κώδικας 

Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύει 
(Α΄ 17).

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

3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Β΄ 3051).

4. Την αριθμ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο (Β΄ 3051).

5. Την αριθμ. 93995 ΕΞ 2019/30-08-2019 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 

περί ανάθεσης καθηκόντων μετακλητής Γενικής Γραμμα-
τέως της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής 
και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, 
στην Αθηνά Καλύβα του Κωνσταντίνου (Υ.Ο.Δ.Δ. 670).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός 

διαδικασιών και προϋποθέσεων για την εφαρμογή των 
διατάξεων του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων 
ακινήτων και ιδίως των άρθρων 7 παρ.1, 9 παρ. 1, 11 παρ. 
3, 12 παρ. 1 και 27 παρ. 5.

Άρθρο 2
Η έκδοση κοινών αποφάσεων όπου αυτές προβλέ-

πονται στον κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων 
ακινήτων, γίνεται με πρωτοβουλία του εποπτεύοντος 
Υπουργείου, το οποίο ως αρμόδιο εκ του σκοπού της 
απαλλοτρίωσης, είναι και αρμόδιο για τη σύνταξη σχε-
τικού σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης.

Το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης πρέπει να 
συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του 
κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων δικαιολογητικά 
και να προωθείται για συνυπογραφή από τον Υπουργό 
Οικονομικών, ο οποίος προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας.

Άρθρο 3
Ο υπερού η απαλλοτρίωση, ο οποίος αιτείται την κή-

ρυξή της και είναι ο εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης 
αρμόδιος φορέας, έχει έννομο συμφέρον να αιτηθεί από 
κάθε Αρχή, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το 
νόμο για να προβεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του 
κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, στη μεταγραφή 
της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης στο κατά 
τόπο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό 
γραφείο.

Ο ίδιος ως άνω αρμόδιος φορέας, καθίσταται αρμόδιος 
για την ανάληψη κάθε ενέργειας προβλεπόμενης από τη 
νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου, όπως υποβολή 
ένστασης, έγερση αγωγής.

Σε κάθε περίπτωση, ο υπερού η απαλλοτρίωση υπο-
χρεούται να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την 
προστασία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου από οποια-
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δήποτε αυθαίρετη κατάληψη και προσβολή νομής και 
κατοχής, ως κύριος του απαλλοτριωθέντος, σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παρ. 4 του κώδικα αναγκαστικών απαλ-
λοτριώσεων.

Άρθρο 4
Η αποδοχή του αιτήματος διατήρησης της αυτο-

δικαίως αρθείσης μη συντελεσμένης απαλλοτρίω-
σης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του κώδικα 
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, γίνεται με έκδοση 
υπουργικής απόφασης μονομερώς από το εποπτεύον 
Υπουργείο, το οποίο ως αρμόδιο εκ του σκοπού της 
απαλλοτρίωσης και ως υπόχρεο σε καταβολή της απο-
ζημίωσης, σταθμίζει τη σκοπιμότητα του έργου και 
γενικότερα το δημόσιο συμφέρον για τη διατήρηση 
της απαλλοτρίωσης, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες 
πιστώσεις.

Άρθρο 5
Μετά την παρέλευση μακρού, πέραν του ευλόγου, 

χρονικού διαστήματος από τη συντέλεση της απαλλο-
τρίωσης, ο υπερού η απαλλοτρίωση, ως εκ του σκοπού 
της απαλλοτρίωσης αρμόδιος φορέας αποφασίζει για 
την ανάκληση της, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κώδι-
κα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων εφόσον αυτή δεν 
είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου 
σκοπού που χαρακτηρίζεται από τους νόμους δημόσιας 
ωφέλειας και αποδέχεται την ανάκληση ο καθού η απαλ-
λοτρίωση ιδιοκτήτης.

Εάν ο καθού η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης δηλώσει ότι 
δεν επιθυμεί την ανάκληση ή δεν απαντήσει μέσα σε 
τρεις μήνες από τη λήψη σχετικής πρόσκλησης, ο ίδιος 
ως άνω αρμόδιος φορέας αποφασίζει για την ελεύθε-
ρη διάθεση του απαλλοτριωθέντος, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 12 παρ. 1 εδ. β και γ του κώδικα αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων και το παραδίδει προς την οικεία 
Κτηματική Υπηρεσία μαζί με τα αναγκαία έγγραφα και 
κτηματολογικά διαγράμματα, όπως αυτά ενδεχόμενα 
έχουν αναδιαμορφωθεί μετά τη συντέλεση της απαλ-
λοτρίωσης, προκειμένου να γίνει καταγραφή του ως 
δημοσίου κτήματος και να διασφαλισθεί η προστασία 
του από αυθαίρετη κατοχή.

Άρθρο 6
Η Υπηρεσία η οποία συνέταξε και ενέκρινε το κτημα-

τολογικό διάγραμμα και πίνακα, υποχρεούται να υπο-
βάλλει στην Επιτροπή του άρθρου 27 παρ. 5 του κώδικα 
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, κάθε απαιτούμενο για 
τον έλεγχο του διαγράμματος και του πίνακα, στοιχείο.

Άρθρο 7
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-

ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Υφυπουργός 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. 55970/Δ1.18114 (2) 
Τροποποίηση της αριθμ. 35963/ΓΔ1.410/

10-5-2019 υπουργικής απόφασης (1800 Β΄/

22-5-2019) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-

σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό 

Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασί-

ας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Δι-

ευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κε-

ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και στους 

προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμη-

μάτων του Σ.ΕΠ.Ε.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ.6 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) 

«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει

β. 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),

γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

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

ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

στ. των άρθρων 22 έως 26 του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) 
«Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει,

ζ. του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες»,

η. του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) «Πτωχευτικός Κώδικας, 
Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθε-
λής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων 
ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του 
ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»

θ. του π.δ. 54/2018 (Α΄ 103) «Ορισμός του περιεχομέ-
νου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογι-
στικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης»,

ι. της αριθμ. 35963/ΓΔ1.410/10-5-2019 υπουργικής 
απόφασης (1800/Β΄/22-5-2019) «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και στους προ-
ϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του 
Σ.ΕΠ.Ε.»
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ια. της αρ. πρωτ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 απόφασης 
«Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού 
Προϋπολογισμού» (Β 3240/7-8-2018), όπως ισχύει,

ιβ. της αρ. πρωτ. οικ. 2/94263/ΔΠΓΚ/21-12-2018 Από-
φασης «Ανακατανομή πιστώσεων του κρατικού προϋ-
πολογισμού» (Β' 5860/28-12-2018),

ιγ. της αρ. οικ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15-11-2018 (Β΄ 5171/
16-11-2018) απόφασης «Αναμόρφωση των εγκεκριμέ-
νων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των 
ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ει-
δικοί φορείς, πλην OTA και φορέων του Κεφαλαίου Α ' 
του ν. 3429/2005»,

ιδ. της αριθμ. Δ4/Α/Φ1/57537/5062/19-12-2019 Από-
φασης «Κατανομή Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογι-
σμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Οικονομικού Έτους 2020» (ΑΔΑ: 6ΡΗΓ46ΜΤΛΚ-46Β)

2. τη με αριθμ. πρωτ. 2/1901/ΔΠΓΚ/8-1-2019 εγκύκλιο 
«Οδηγίες Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης» (ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6),

3. την αριθμ. πρωτ. 2/45897/0026/14-6-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών επί δια-
τάξεων του ν. 4270/2014» (ΑΔΑ 650ΦΗ-36Κ).

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/20483/0026 εγκύκλιο της Γενι-
κής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών 
με θέμα «Παροχή Οδηγιών» (ΑΔΑ: 6ΘΗ6Η-Σ0Η).

5. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 55824/12609/28-11-2019 ει-
σήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου.

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

Τροποποιείται η αριθμ. 35963/ΓΔ1.410/10-5-2019 
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργα-
σίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσε-
ων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των Διευθύν-
σεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.», ως ακολούθως:

Άρθρο πρώτο 
1. Προστίθεται άρθρο 6Α στην αρ. 35963/ΓΔ1.410/

10-5-2019 υπουργική απόφαση (1800/Β΄/22-5-2019), 
ως εξής:

«Άρθρο 6Α 
Α. Μεταβιβάζουμε στη Γενική Γραμματέα Οικογενει-

ακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων την άσκηση 
αρμοδιοτήτων στα παρακάτω θέματα των υπηρεσιών 
που υπάγονται σε αυτήν:

1. Την υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμο-
γή των δημόσιων πολιτικών για την ισότητα των φύλων.

2. Την παρακολούθηση της εφαρμογής της κυβερνη-
τικής πολιτικής για την ισότητα των φύλων.

3. Την εποπτεία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισό-
τητας (Κ.Ε.Θ.Ι.).

4. Την αποστολή εθνικών θέσεων για τα θέματα της 
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των λοιπών διεθνών οργανισμών στο πλαί-
σιο της γενικής πολιτικής και των κατευθύνσεων του 
Υπουργείου.

5. Την πρόσκληση σε διαβούλευση προς όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς για τη διαμόρφωση Εθνικού Σχε-
δίου Δράσης για την ισότητα των φύλων.

6. Τα αιτήματα για τη χρηματοδότηση δράσεων για 
τα θέματα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. από Διαχειριστικές Αρχές και 
άλλες πηγές χρηματοδότησης.

7. Την υπογραφή μνημονίων κατανόησης ή συνεργασί-
ας με τρίτους επί θεμάτων αρμοδιότητας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. 
χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

8. Την αποστολή απόψεων στο Συνήγορο του Πολίτη 
και τα λοιπά ελεγκτικά σώματα.

9. Την αποστολή απαντήσεων σε αναφορές παραπό-
νων ή καταγγελίες πολιτών κατά πράξεων ή παραλείψε-
ων των οργάνων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.

10. Την αποστολή απόψεων προς το Συμβούλιο Επι-
κρατείας όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του π.δ. 
18/1989 και τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια όταν προ-
σβάλλονται πράξεις που εκδόθηκαν ή αφορούν θέματα 
αρμοδιότητας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.

11. Την αποδοχή δωρεών για λογαριασμό των υπηρε-
σιών της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

12. Τη θέση υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. δράσεων, 
όπως διοργανώσεις, εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες, 
σεμινάρια, διαγωνισμοί και φεστιβάλ, αν κρίνεται ότι 
στοχεύουν στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων και 
στην αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων.

13. Τη χορήγηση άδειας χρήσης των λογοτύπων της 
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και των υπηρεσιών της.

14. Την κατάρτιση και υποβολή προγραμμάτων στους 
Διεθνείς Οργανισμούς (Ε.Ε., Ο.Π.Ε., UNESCO, κλπ.) διαχεί-
ρισης και εφαρμογής προγραμμάτων, καθώς και υπογρα-
φή των σχετικών συμβάσεων, εκτός από εκείνες για τις 
οποίες απαιτείται νομοθετική κύρωση.

15. Τα ερωτήματα για γνωμοδότηση προς το Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους.

16. Την υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση ενιαίου 
προγράμματος προμηθειών, καθώς και προτάσεων και 
αιτημάτων προς την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργεί-
ου για τη χορήγηση εξουσιοδότησης πραγματοποίησης 
προμηθειών.

17. Τον ορισμό υπαλλήλων ως εκπροσώπων της 
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, συμβού-
λια, επιτροπές και άλλα συλλογικά όργανα σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

18. Την απόφαση έγκρισης μετακίνησης υπαλλήλων 
της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. καθώς και των συνεργατών που στελε-
χώνουν το ιδιαίτερο γραφείο της/του Γ.Γ. στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό.

19. Την απόφαση έγκρισης συμμετοχής υπαλλήλων 
της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε προγράμματα επιμόρφωσης, συνέδρια, 
σεμινάρια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
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20. Την έκδοση εγκυκλίων οδηγιών που αφορούν θέ-
ματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.

21. Τη διοργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων καθώς 
και τη συμμετοχή σε αντίστοιχα συνέδρια και εκθέσεις 
που διοργανώνουν τρίτοι, με αντικείμενο θέματα αρμο-
διότητας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.

22. Τη σύγκληση συσκέψεων με άλλα Υπουργεία, συναρ-
μόδιους φορείς και ιδιώτες με σκοπό την ανάπτυξη συνερ-
γασιών στο πλαίσιο εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής 
για την οικογενειακή πολιτική και την ισότητα των φύλων.

23. Τις αποφάσεις τοποθέτησης σπουδαστριών/τών 
για πρακτική άσκηση στη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.

Β. Μεταβιβάζουμε στις/στους Προϊστάμενες/ους των 
Διευθύνσεων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. την άσκηση αρμοδιοτήτων 
στα θέματα που αφορούν:

1. Τα έγγραφα, με τα οποία δίδονται απαντήσεις σε 
ερωτήματα των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, καθώς και άλλων Διεθνών Οργανισμών, που 
αφορούν θέματα για τα οποία η πολιτική ηγεσία έχει 
τοποθετηθεί.

2. Τα έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται εκθέσεις εκ-
προσώπων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 
άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

3. Τα έγγραφα με τα οποία γνωστοποιούνται σε υπαλ-
λήλους της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά 
προγράμματα υπηρεσιών του Δημοσίου ή άλλου φορέα 
του δημόσιου τομέα.

4. Την αλληλογραφία με άλλες Διευθύνσεις και Υπη-
ρεσίες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες υπηρεσίες ή φορείς 
του δημόσιου τομέα.

5. Τα έγγραφα με τα οποία δίδονται απαντήσεις σε άλ-
λες υπηρεσίες σχετικά με στατιστικά στοιχεία και αντί-
γραφα υποθέσεων.

6. Οι απαντήσεις σε αιτήσεις και υπομνήματα πολιτών 
σε ζητήματα για τα οποία η πολιτική ηγεσία έχει τοπο-
θετηθεί.

7. Την έγκριση χορήγησης αντιγράφων από τα τηρού-
μενα στο αρχείο πρωτότυπα εμπιστευτικά έγγραφα και 
την επικύρωση αυτών.

8. Τις αποφάσεις για την απόσυρση ή καταστροφή του 
μη λειτουργικού υλικού των υπηρεσιών αρμοδιότητας 
της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ..

Γ. Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Τμη-
μάτων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. την άσκηση αρμοδιοτήτων στα 
θέματα που αφορούν:

1. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά, διαβιβαστικά 
καθώς και τα έγγραφα, με τα οποία ανακοινώνονται ή 
κοινοποιούνται αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, της Γενικής Γραμματέα Οικο-
γενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, και των 
Προϊσταμένων Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ..

2. Τις περιλήψεις αποφάσεων που αποστέλλονται στο 
Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

3. Τα έγγραφα με τα οποία αποστέλλονται στο Εθνικό 
Τυπογραφείο για δημοσίευση προεδρικά διατάγματα, 
αποφάσεις, ή άλλες πράξεις.

4. Την επικύρωση των εξερχόμενων της υπηρεσίας 
αντιγράφων από τα τηρούμενα στο αρχείο πρωτότυπα 
αδιαβάθμητα έγγραφα.

5. Τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις που εκδίδονται 
μετά από αίτηση πολιτών ή υπαλλήλων για θέματα που 
μπορούν να πιστοποιηθούν ή να βεβαιωθούν από τα 
τηρούμενα στην υπηρεσία στοιχεία εφόσον τα στοιχεία 
δεν αφορούν στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου 
και δεν θίγεται το απόρρητο, το οποίο προβλέπεται από 
τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέ-
ντρων, των Ξενώνων Φιλοξενίας, της Γραμμής SOS 15900 
ή άλλες ειδικές διατάξεις.

6. Τα έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται στους συ-
ναρμόδιους φορείς εκθέσεις των εκπροσώπων σε συ-
ναντήσεις εθνικών σημείων επαφής για την κατάρτιση, 
υλοποίηση ή αξιολόγηση προγραμμάτων.

7. Τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
8. Τα έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται ζητηθέντα 

αντίγραφα από τα φυλασσόμενα στο Γενικό Αρχείο της 
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., αδιαβάθμητα έγγραφα.

9. Τη σύνταξη πράξεων θέσεως εγγράφων στο αρχείο»
2. Το άρθρο 16 της αριθμ. 35963/ΓΔ1.410/10-5-2019 

υπουργικής απόφασης (1800/Β΄/22-5-2019), αντικαθί-
σταται ως εξής:

« Άρθρο 16
Μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες πρά-

ξεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες διατάκτη του 
Τακτικού Προϋπολογισμού, όπως περιγράφονται στον 
ν. 4270/2014, v. 4446/2016 και π.δ. 80/2016 και ισχύουν 
κάθε φορά, και συγκεκριμένα για τις πράξεις:

Α. Μεταβολής πιστώσεων του τακτικού Προϋπολο-
γισμού, ήτοι αυξομειώσεων πιστώσεων και ή/αύξησης 
ποσοστών διάθεσης (με την επιφύλαξη της παρ. 3 του 
άρθρου 37 του ν. 4622/2019)

Β. Διαχείρισης πιστώσεων του τακτικού Προϋπολογι-
σμού και αφορούν:

1. Τεκμηριωμένο αίτημα για δέσμευση ή ανάκληση 
πιστώσεων.

2. Δέσμευση ή ανάκληση πιστώσεων.
3. Έγκριση δαπάνης.
4. Κατάσταση δαπάνης.
5. Διαβιβαστικό έγγραφο για την έκδοση ενταλμάτων μαζί 

με τα δικαιολογητικά που ορίζονται κατά περίπτωση από 
τις κείμενες διατάξεις, κανονιστικές αποφάσεις και οδηγίες.

6. Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 
και έκδοση αποφάσεων/πράξεων καταλογισμού για μη 
νόμιμες πληρωθείσες δαπάνες.

7. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή με τη διαδι-
κασία προκαταβολών σύμφωνα με το άρθρο 114 του 
ν. 4270/2014, ως ακολούθως:

α. Στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας 
μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες πράξεις:

Ι. τις πράξεις του εδαφίου Β, με εξαίρεση τα διαβιβαστι-
κά έγγραφα, για δαπάνες από του ποσού των 200.000,01 
ευρώ ως 10.000.000 ευρώ,

- του ΕΦ 1033-202-0000000 , εμπίπτουσες στον τρίτο 
βαθμό ανάλυσης εξόδων 225 και 226 (εξαιρουμένου 
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του Α.Λ.Ε. 2260989899) και οι οποίες αφορούν δαπάνες 
για παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα και παροχές 
κοινωνικής πρόνοιας σε είδος αντίστοιχα 

- του ΕΦ 1033-202-0000000, εμπίπτουσες στη μείζο-
να κατηγορία 23 και οι οποίες αφορούν μεταβιβάσεις 
σε OTA (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23104), 
μεταβιβάσεις σε ΟΚΑ (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξό-
δων 23105 εξαιρουμένου του ΑΛΕ 2310511001), μετα-
βιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα (τέταρτος βαθμός 
ανάλυσης εξόδων 23108 εξαιρουμένου του 2310801) 
και λοιπές μεταβιβάσεις (τέταρτος βαθμός ανάλυσης 
εξόδων 23109 εξαιρουμένου του Α.Λ.Ε. 2310989006).

ΙΙ. Για τους Α.Λ.Ε. και ειδικό φορέα που αναφέρονται 
στο σημείο Ι της παρούσας παραγράφου και σύμφωνα 
με τις καθορισμένες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων και τις 
διαδικασίες για τις ανακατανομές πιστώσεων του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού:

α) τις αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από έναν 
Α.Λ.Ε. σε άλλον Α.Λ.Ε., εντός της ίδιας μείζονος κατη-
γορίας του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ του ειδικού 
φορέα 1033-202-0000000 και άλλου φορέα, για ποσά 
από 200.000,01 έως 10.000.000 ευρώ κατά ΑΛΕ.

β) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους (Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων 
κατηγοριών του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ του ει-
δικού φορέα 1033-202-0000000 και άλλου φορέα, κα-
θώς και σε φορείς εκτός του Υπουργείου, για ποσά από 
200.000,01 έως 10.000.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε.

γ) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους (Γ.Λ.Κ.) για διάθεση πιστώσεων από τις πιστώσεις 
του Γ.Λ.Κ. για ποσά από 200.000,01 έως του ποσού του 
10.000.000 ευρώ, κατά Α.Λ.Ε καθώς και την αύξηση του 
ποσοστού διάθεσης αυτών.

III. Τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους (Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων από τους Α.Λ.Ε. 
της μείζονος κατηγορίας 29 (πλην του Α.Λ.Ε.2910201003) 
του ΕΦ 1033-202-0000000 για ποσά έως 10.000.000 
ευρώ, κατά Α.Λ.Ε.

β. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις 
ακόλουθες πράξεις:

Ι. τις πράξεις του εδαφίου Β, με εξαίρεση τα διαβιβαστι-
κά έγγραφα, για δαπάνες από του ποσού των 40.000,01 
ευρώ ως 200.000 ευρώ,

- του ΕΦ 1033-202-0000000 εμπίπτουσες στον τρίτο 
βαθμό ανάλυσης εξόδων 225 και 226 (εξαιρουμένου 
του Α.Λ.Ε. 2260989899) και αφορούν δαπάνες για πα-
ροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα και παροχές κοι-
νωνικής πρόνοιας σε είδος αντίστοιχα - του ΕΦ 1033-
202-0000000 εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 23 
και αφορούν μεταβιβάσεις σε OTA (τέταρτος βαθμός 
ανάλυσης εξόδων 23104), μεταβιβάσεις σε ΟΚΑ (τέ-
ταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23105 εξαιρουμένου 
του ΑΛΕ 2310511001), μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά 
πρόσωπα (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23108 
εξαιρουμένου του 2310801) και λοιπές μεταβιβάσεις (τέ-
ταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23109 εξαιρουμένου 
του Α.Λ.Ε. 2310989006)

ΙΙ. Τις πράξεις του εδαφίου Β, με εξαίρεση τα διαβιβα-
στικά έγγραφα, για δαπάνες που αφορούν λοιπά έξοδα 
ασφαλισμένων του δημοσίου για τον Α.Λ.Ε. 2260989899 
του ΕΦ 1033-202-0000000 ανεξαρτήτως ποσού.

III. Για τους Α.Λ.Ε. και ειδικό φορέα που αναφέρονται 
στο σημείο Ι της παρούσας παραγράφου και σύμφωνα 
με τις καθορισμένες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων και τις 
διαδικασίες για τις ανακατανομές πιστώσεων του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού:

α) τις αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από έναν Α.Λ.Ε. 
σε άλλον Α.Λ.Ε., εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας του 
αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ του ειδικού φορέα 1033-
202-0000000 και άλλου φορέα, για ποσά από 40.000,01 
έως 200.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε. 

β) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
(Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατη-
γοριών του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ του ειδικού 
φορέα 1033-202-0000000 και άλλου φορέα, καθώς και 
σε φορείς εκτός του Υπουργείου, για ποσά από 40.000,01 
έως 200.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε.

γ) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους (Γ.Λ.Κ.) για διάθεση πιστώσεων από τις πιστώσεις 
του Γ.Λ.Κ. για ποσά από 40.000,01 έως 200.000 ευρώ, 
κατά Α.Λ.Ε καθώς και την αύξηση του ποσοστού διά-
θεσης αυτών.

γ. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικη-
τικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με-
ταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες πράξεις:

Ι. Τις πράξεις του εδαφίου Β, για δαπάνες από του πο-
σού των 40.000,01 ευρώ ως 200.000 ευρώ,

- όλων των ΕΦ, εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 
21 και οι οποίες αφορούν παροχές σε εργαζομένους,

- των ΕΦ 1033-501-0000000 και ΕΦ 1033-208-0000000 
(για την ΚΥ ΣΕΙΓΕ και την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρη-
τών), εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία εξόδων 24 
και οι οποίες αφορούν μετακινήσεις προσωπικού, εξαι-
ρουμένων των αιρετών και του προσωπικού της Γενι-
κής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότη-
τας των Φύλων Ε.Φ. 1033-207-0000000 για τους Α.Λ.Ε. 
2420403001, 2420404001, 2420405001, 2420401001, 
2420402001, 2420407002

- όλων των ΕΦ, εμπίπτουσες στον τέταρτο βαθμό 
ανάλυσης εξόδων 23905 και οι οποίες αφορούν απο-
ζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων μισθολογικού 
χαρακτήρα,

- του ΕΦ 1033-202-0000000 , εμπίπτουσες στη μείζονα 
κατηγορία 22 (με εξαίρεση τον τρίτο βαθμό ανάλυσης 
εξόδων 225 και 226) και οι οποίες αφορούν δαπάνες για 
κοινωνικές παροχές,

- του ΕΦ 1033-501-0000000 , εμπίπτουσες στον πέμπτο 
βαθμό ανάλυσης εξόδων 2310801 (επιχορηγήσεις σε 
λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού),

- όλων των ΕΦ για τον ΑΛΕ 2310511001 (επιχορήγη-
ση σε ΟΚΑ για κάλυψη μισθοδοσίας μετατασσόμενων, 
αποσπώμενων),

- όλων των ΕΦ οι οποίες αφορούν αποζημιώσεις λόγω 
δικαστικών αποφάσεων μη μισθολογικού χαρακτήρα, 
εμπίπτουσες στον τέταρτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 
23905,
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- όλων των ΕΦ, εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 24 
και οι οποίες αφορούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών με 
την εξαίρεση των δαπανών μετακινήσεων προσωπικού

- όλων των ΕΦ, εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 31 
και οι οποίες αφορούν δαπάνες για πάγια περιουσιακά 
στοιχεία,

- των ΕΦ 1033-501-0000000 και ΕΦ1033-208-0000000, 
εμπίπτουσες στον Α.Λ.Ε. 2310989006 και οι οποίες αφο-
ρούν αποζημιώσεις του ν. 4152/2013,

- του ΕΦ 1033-501-0000000 και οι οποίες αφορούν 
εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς (Α.Λ.Ε. 
2330101899).

ΙΙ. Για τους Α.Λ.Ε. και ειδικούς φορείς που αναφέρονται 
στο σημείο Ι της παρούσας παραγράφου και τον ΑΛΕ 
2910201003 (Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προ-
σωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.) όλων 
των ΕΦ σύμφωνα και με τις καθορισμένες πιστώσεις 
του κρατικού προϋπολογισμού που δεν είναι δεκτικές 
αυξομειώσεων και τις διαδικασίες για τις ανακατανομές 
πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού:

α) τις αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από έναν 
Α.Λ.Ε. σε άλλον Α.Λ.Ε., εντός της ίδιας μείζονος κατηγο-
ρίας του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών φορέων, 
για ποσά από 40.000,01 έως 200.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε.

β) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους (Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων 
κατηγοριών του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών 
φορέων καθώς και σε φορείς εκτός του Υπουργείου, για 
ποσά από 40.000,01 έως 200.000 κατά Α.Λ.Ε.

γ) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους (Γ.Λ.Κ.) για διάθεση πιστώσεων από τις πιστώσεις 
του Γ.Λ.Κ. για ποσά από 40.000,01 έως 200.000, κατά 
Α.Λ.Ε. καθώς και την αύξηση του ποσοστού διάθεσης 
αυτών.

δ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υποστήριξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών μεταβιβάζεται 
η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες πράξεις:

Ι. τις πράξεις του εδαφίου Β για δαπάνες έως του ποσού 
των 40.000 ευρώ

- όλων των ΕΦ, εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 
21 και οι οποίες αφορούν παροχές σε εργαζομένους,

- των ΕΦ 1033-501-0000000 και ΕΦ 1033-208-0000000 
(για την ΚΥ ΣΕΠΕ και την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρη-
τών), εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία εξόδων 24 
και οι οποίες αφορούν μετακινήσεις προσωπικού, εξαι-
ρουμένων των αιρετών και του προσωπικού της Γενι-
κής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότη-
τας των Φύλων Ε.Φ. 1033-207-0000000 για τους Α.Λ.Ε. 
2420403001, 2420404001, 2420405001, 2420401001, 
2420402001, 2420407002

- όλων των ΕΦ, εμπίπτουσες στον τέταρτο βαθμό 
ανάλυσης εξόδων 23905 και οι οποίες αφορούν απο-
ζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων μισθολογικού 
χαρακτήρα,

- του ΕΦ 1033-202-0000000, εμπίπτουσες στη μείζονα 
κατηγορία 22 (με εξαίρεση τον τρίτο βαθμό ανάλυσης 
εξόδων 225 και 226) και οι οποίες αφορούν δαπάνες για 
κοινωνικές παροχές,

- του ΕΦ 1033-501-0000000 εμπίπτουσες στον πέμπτο 
βαθμό ανάλυσης εξόδων 2310801 (επιχορηγήσεις σε 
λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού), 

- όλων των ΕΦ για τον ΑΛΕ 2310511001 (επιχορήγη-
ση σε ΟΚΑ για κάλυψη μισθοδοσίας μετατασσόμενων, 
αποσπώμενων).

ΙΙ. Για τους Α.Λ.Ε. και ειδικούς φορείς που αναφέρονται 
στο σημείο Ι της παρούσας παραγράφου και τον ΑΛΕ 
2910201003 (Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προ-
σωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.) όλων 
των ΕΦ και σύμφωνα με τις καθορισμένες πιστώσεις 
του κρατικού προϋπολογισμού που δεν είναι δεκτικές 
αυξομειώσεων και τις διαδικασίες για τις ανακατανομές 
πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού:

α) τις αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από έναν 
Α.Λ.Ε. σε άλλον Α.Λ.Ε., εντός της ίδιας μείζονος κατηγο-
ρίας του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών φορέων, 
για ποσά έως 40.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε.,

β) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους (Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων 
κατηγοριών του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών 
φορέων καθώς και σε φορείς εκτός του Υπουργείου, για 
ποσά έως 40.000 ευρώ κατά ΑΛΕ.,

γ) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους (Γ.Λ.Κ.) για διάθεση πιστώσεων από τις πιστώσεις 
του Γ.Λ.Κ. για ποσά έως 40.000 ευρώ, κατά Α.Λ.Ε. καθώς 
και την αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών.

Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης, υπογράφει τα 
διαβιβαστικά για την έκδοση ενταλμάτων, ανεξαρτήτως 
ύψους δαπάνης.

ε. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Μέ-
ριμνας μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες 
ενέργειες:

Ι. τις πράξεις του εδαφίου Β για δαπάνες έως του ποσού 
των 40.000 ευρώ.

- όλων των ΕΦ και οι οποίες αφορούν αποζημιώσεις 
λόγω δικαστικών αποφάσεων μη μισθολογικού χαρακτή-
ρα εμπίπτουσες στον τέταρτο βαθμό ανάλυσης εξόδων 
23905, 

- όλων των ΕΦ εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 24 
και οι οποίες αφορούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών 
με την εξαίρεση δαπανών μετακινήσεων προσωπικού

-όλων των ΕΦ εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 31 
και οι οποίες αφορούν δαπάνες για πάγια περιουσιακά 
στοιχεία,

- των ΕΦ 1033-501-0000000 και ΕΦ1033-208-0000000 
εμπίπτουσες στον Α.Λ.Ε. 2310989006 και οι οποίες αφο-
ρούν αποζημιώσεις του ν. 4152/2013.

ΙΙ. Για τους Α.Λ.Ε και ειδικούς φορείς που αναφέρονται 
στο σημείο Ι της παρούσας παραγράφου και σύμφωνα 
με τις καθορισμένες πιστώσεις του κρατικού προϋπο-
λογισμού που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων και τις 
διαδικασίες για τις ανακατανομές πιστώσεων του κρα-
τικού προϋπολογισμού:

α) τις αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από έναν 
Α.Λ.Ε. σε άλλον Α.Λ.Ε., εντός της ίδιας μείζονος κατηγο-
ρίας του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών φορέων, 
για ποσά έως 40.000 ευρώ κατά Α.Λ.Ε,
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β) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους (Γ.Λ.Κ.) για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων 
κατηγοριών του αυτού ειδικού φορέα ή μεταξύ ειδικών 
φορέων καθώς και σε φορείς εκτός του Υπουργείου, για 
ποσά έως 40.000 ευρώ κατά ΑΛΕ.,

γ) τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους (Γ.Λ.Κ.) για διάθεση πιστώσεων από τις πιστώσεις 
του Γ.Λ.Κ. για ποσά έως 40.000 ευρώ, κατά Α.Λ.Ε καθώς 
και την αύξηση του ποσοστού διάθεσης αυτών.

Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης, υπογράφει τα 
διαβιβαστικά για την έκδοση ενταλμάτων, ανεξαρτήτως 
ύψους δαπάνης.

στ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέ-
σεων μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τις πράξεις του 
εδαφίου Β, και σύμφωνα με τις καθορισμένες πιστώσεις 
του Κρατικού Προϋπολογισμού που δεν είναι δεκτικές 
αυξομειώσεων και τις διαδικασίες για τις ανακατανομές 
πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού, τις αποφά-
σεις αυξομείωσης πιστώσεων καθώς και τα αιτήματα 
μεταφοράς πιστώσεων ή/και ποσοστών διάθεσης για 
δαπάνες έως του ποσού των 40.000 ευρώ του ΕΦ 1033-
501-0000000, που αφορούν σε εισφορές σε λοιπούς 
διεθνείς οργανισμούς (Α.Λ.Ε. 2330101899).

Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης, υπογράφει τα 
διαβιβαστικά για την έκδοση ενταλμάτων, ανεξαρτήτως 
ύψους δαπάνης.

ζ. Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενι-
κής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταβιβάζε-
ται η αρμοδιότητα για τις πράξεις του εδαφίου Β, και 
σύμφωνα με τις καθορισμένες πιστώσεις του κρατικού 
προϋπολογισμού που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων 
και τις διαδικασίες για τις ανακατανομές πιστώσεων του 
κρατικού προϋπολογισμού τις αποφάσεις αυξομείωσης 
πιστώσεων καθώς και τα αιτήματα μεταφοράς πιστώσε-
ων ή/και αύξησης ποσοστών διάθεσης για δαπάνες έως 
του ποσού των 40.000 ευρώ

-του ΕΦ 1033-202-0000000 , εμπίπτουσες στον τρίτο 
βαθμό ανάλυσης εξόδων 225 και 226 (εξαιρουμένου 
του Α.Λ.Ε. 2260989899) και οι οποίες αφορούν δαπάνες 
για παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα και παροχές 
κοινωνικής πρόνοιας σε είδος αντίστοιχα, 

- του ΕΦ 1033-202-0000000, εμπίπτουσες στη μείζο-
να κατηγορία 23 και οι οποίες αφορούν μεταβιβάσεις 
σε OTA (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξόδων 23104), 
μεταβιβάσεις σε ΟΚΑ (τέταρτος βαθμός ανάλυσης εξό-
δων 23105 εξαιρουμένου του ΑΛΕ 2310511001), μετα-
βιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα (τέταρτος βαθμός 
ανάλυσης εξόδων 23108 εξαιρουμένου του 2310801) 
και λοιπές μεταβιβάσεις (τέταρτος βαθμός ανάλυσης 
εξόδων 23109 εξαιρουμένου του Α.Λ.Ε. 2310989006).

Επίσης, οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων υπογρά-
φουν τα διαβιβαστικά για την έκδοση ενταλμάτων, ανε-
ξαρτήτως ύψους δαπάνης.

η. Η Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώ-
ρησης Νομικών Προσώπων καταρτίζει τα σχέδια των 
διοικητικών πράξεων για δαπάνες ανεξαρτήτως πο-
σού του ΕΦ 1033-501-0000000 εμπίπτουσες στη μεί-
ζονα κατηγορία 23 που αφορούν μεταβιβάσεις (Α.Λ.Ε. 

2310802897), του ΕΦ 1033-208-0000000 εμπίπτουσες 
στη μείζονα κατηγορία 23 που αφορούν μεταβιβάσεις 
(Α.Λ.Ε. 2310504001) και του ΕΦ 1033-203-0000000 
εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 23 που αφορούν 
μεταβιβάσεις.

θ. Στη Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικο-
γενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων μεταβιβά-
ζεται η αρμοδιότητα για τις ακόλουθες πράξεις:

ι. τις πράξεις του εδαφίου Β, για δαπάνες, του ΕΦ 1033-
207-0000000 , εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 23 και 
οι οποίες αφορούν μεταβιβάσεις του Α.Λ.Ε. 2310802064 

ΙΙ. τις πράξεις του εδαφίου Β, για δαπάνες έως του πο-
σού των 3.000 ευρώ εμπίπτουσες στη μείζονα κατηγορία 
εξόδων 24 και οι οποίες αφορούν μετακινήσεις των αιρε-
τών και του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Οικο-
γενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Ε.Φ. 1033-
207-0000000 για τους Α.Λ.Ε. 2420403001, 2420404001, 
2420405001, 2420401001, 2420402001, 2420407002

3. Το άρθρο 19 της αρ. 35963/ΓΔ1.410/10-5-2019 
υπουργικής απόφασης (1800/Β΄/22- 5-2019), αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 19
Στο Γενικό Επιθεωρητή της Εργασίας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μεταβιβάζεται η αρ-
μοδιότητα για τις αποφάσεις μεταβίβασης με επιτροπικά 
εντάλματα πιστώσεων του ΕΦ 1033-208-0000000 στα όρ-
γανα των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΣΕΠΕ που έχουν 
οριστεί δευτερεύοντες διατάκτες, ανεξαρτήτως ποσού.»

4. Το άρθρο 20 της αρ. 35963/ΓΔ1.410/10-5-2019 
υπουργικής απόφασης (1800/Β΄/22- 5-2019), αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 20
Από τις αρμοδιότητες διατάκτη, εξαιρούνται και πα-

ραμένουν στον Υπουργό όλες οι λοιπές αρμοδιότητες 
διατάκτη.»

5. Το άρθρο 21 της αρ. 35963/ΓΔ1.410/10-5-2019 
Υπουργικής Απόφασης (1800/Β΄/22- 5-2019), αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 21
Στο Γενικό Επιθεωρητή της Εργασίας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μεταβιβάζονται 
επίσης οι κάτωθι αρμοδιότητες:

1. η χορήγηση κανονικής άδειας, αναρρωτικών αδει-
ών, ειδικών αδειών (εκτός των αδειών υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης του άρθρου 58), αδειών διευκολύνσεων 
του ΥΚ (με εξαίρεση αυτές του άρθρου 51 παρ. 2, 4) του 
μειωμένου ωραρίου εργασίας του ν. 2527/1997, όπως 
ισχύει, συνδικαλιστικών αδειών στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και όλων των υπαλλήλων που 
υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Σ.ΕΠΕ., στην 
Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών, και στους Προϊσταμέ-
νους των Περιφερειακών Διευθύνσεων,

2. η εισήγηση για την κατάρτιση του προσχεδίου προ-
ϋπολογισμού του ΣΕΠΕ. και οι τροποποιήσεις αυτού,
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3. οι αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ-
λήλων για στοχευμένους ελέγχους και επιθεωρήσεις ανά 
την επικράτεια ανεξαρτήτως της Διεύθυνσης στην οποία 
υπηρετούν,

4. οι αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας των Προϊ-
σταμένων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Επιθεώρη-
σης Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεώρησης Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ,

5. οι αποφάσεις μετακίνησης εντός έδρας των Προϊ-
σταμένων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Επιθεώρη-
σης Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεώρησης Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ.»

Άρθρο δεύτερο

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4622/2019
(Α΄ 133) και του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123), κατά 
τα λοιπά ισχύει η αριθ. αρ. 35963/ΓΔ1.410/10-5-2019 
υπουργική απόφαση (1800/Β΄/22-5-2019).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02049383112190008*




