
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: «Κατάταξη σε αξιολογικές κατη-
γορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης» (Β΄ 3941).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 11177/427/25-5-2017 
απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθο-
ρισμό τακτικού πόρου του Εθνικού Ινστιτούτου 
Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)» 
(Β΄ 2036), όπως ισχύει.

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ 81/16-4-2019 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομι-
κών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός 
του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της 
διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της 
πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ 
του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα Κτημα-
τολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά 
τον ν. 4512/2018 (Α΄ 5)» (Β΄ 1397).

4 Κατανομή ατόμου το οποίο υπέστη σοβαρά 
εγκαύματα και προκύπτει ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67% συνεπεία των εκτεταμένων και 
καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 64543/Δ1 (1)
Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: «Κατάταξη σε αξιολογικές κα-
τηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολι-
κών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης» (Β΄ 3941).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 50/1996 «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των 

εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Α΄ 45),

β) του π.δ. 111/2016 «Τροποποίηση του π.δ. 50/1996 
"Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της 
δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης" (Α΄ 45), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Α΄ 193), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 84 του 
ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),

γ) της περιπτ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 1351/
1983 «Εισαγωγή Σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 56),

δ) του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87),

ε) 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),

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

2) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3) Την υπ’ αρ. 6631/Υ1/20-7-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄3009).

4) Την υπ’ αρ. 1/13-2-2020 πράξη του ΚΥΣΠΕ, με την 
οποία εκφέρει τη γνώμη του για την κατάταξη των σχο-
λικών μονάδων σε κατηγορίες.

5) Την υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: «Κα-
τάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυ-
σπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β΄ 3941).

6) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ-
πολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/202/56794/Β1/
15-5-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Συμπληρώνουμε την υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και κατατάσσουμε σε αξιολογικές κατηγορίες 
τις κάτωθι νεοϊδρυθείσες σχολικές μονάδες ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
Κωδ.

Υ.ΠΑΙ.Θ.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
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Α΄ ΑθΗΝΑΣ 9051013
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Α

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010616
19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Α

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

9521019
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Β

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

9521571
37ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ

Α

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

9521255
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Β

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

9521583
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Α

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

9521081
12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΓΕΡΑΚΑ

Α

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

9521463
ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ 
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 
ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Β

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

9521465 ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ ΩΡΩΠΟΥ Γ

ΑΡΤΑΣ 9041000
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ

Η

ΑΧΑΪΑΣ 9061001
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Γ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9531000
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Β

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9192003
35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΕΥΟΣΜΟΥ

Α

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9192001
34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΕΥΟΣΜΟΥ

Α

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9192005
36ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΕΥΟΣΜΟΥ

Α

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9192007
14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

Α

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9192009
25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Α

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9101001
23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟΔΟΥ

Ε

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9241001
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΛΑΤΩΝΑ

ΣΤ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9400127
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ

Ζ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από το σχο-
λικό έτος 2019-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2020

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

I

Αριθμ. 17169/429 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 11177/427/25-5-2017 

απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθο-

ρισμός τακτικού πόρου του Εθνικού Ινστιτούτου 

Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)» 

(Β΄ 2036), όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

    ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της υποπ. γγ) της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 34 

του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας 
στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και 
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 88),

β) του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 258),

γ) του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του 
Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170),

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98),

ε) του άρθρου 16 του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄168), όπως ισχύει,

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμο-
διοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

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

2. Την υπ’ αρ. 11177/427/25-5-2017 (Β΄ 2036) απόφα-
ση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ισχύει.

3. Το υπ’ αρ. 22134/20-3-2020 έγγραφο του ΟΑΕΔ, με 
το οποία διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 1640/22/3-3-2020 από-
φαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

4. Την υπ’ αρ. οικ. 20536/1136/28-5-2020 εισήγηση της 
προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη συνολικά στον προϋπολο-
γισμό των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου ή 
στο ΜΠΔΣ των εποπτευόμενων φορέων, αποφασίζουμε:

Στην υπ’ αρ. 11177/427/25-5-2017 (Β΄ 2036) απόφα-
ση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης προστίθεται παράγραφος που 
έχει ως εξής:
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«Ο τακτικός πόρος, ειδικά για το έτος 2020, του Εθνι-
κού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
(ΕΙΕΑΔ) ανέρχεται σε ποσοστό 0,364% επί των ετησίων 
εσόδων του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής, έτους 
2019».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2020 

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

I

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30572/1516 (3)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ 81/16-4-2019 
κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οι-
κονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προ-
ϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβο-
λή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγί-
ων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα «Ελληνικό 
Κτηματολόγιο» στα Κτηματολογικά Γραφεία και 
στα Υποκαταστήματα κατά τον ν. 4512/2018 
(Α΄ 5)» (Β΄ 1397) .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 6 (παρ. 3, 4, 5, 6), 7, όπως αυτό συμπληρώ-

θηκε με την παρ. 5 του άρθρου 58 ν. 4602/2019 (Α΄ 45), 
8 (παρ. 2), 35 (παρ. 1) και 40 (παρ. 1) του ν. 4512/2018 
«Ρυθμίσεις για τη εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρ-
ρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμο-
γής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).

2. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23-7-2019 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οι-
κονόμου» (Β΄ 3107).

3. Την υπ’ αρ. 340/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον, Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Την υπ’ αρ. 25/πρακτ.96/19-3-2020 απόφαση - πρό-
ταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ελληνικό 
Κτηματολόγιο».

6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του 
ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ 
αρ. ΥΠΕΝ/81/16-4-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθο-

ρισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και 
της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της 
πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φο-
ρέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα Κτηματολογικά Γρα-
φεία και στα Υποκαταστήματα κατά τον ν. 4512/2018 
(Α΄ 5)» (Β΄ 1397), προστίθεται περίπτωση (δ) ως εξής:
«δ) Όταν η αίτηση για την εγγραφή της πράξης ή την 
έκδοση πιστοποιητικού αντιγράφου ή διαγράμματος 
της περίπτωσης β) υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα 
με την απόφαση της παραγράφου 9 του άρθρου 40 του 
ν. 4512/2018 (Α'5), η πληρωμή διενεργείται μέσω τρα-
πεζών (τραπεζικό κατάστημα) και εναλλακτικών τραπε-
ζικών δικτύων (ηλεκτρονική τραπεζική), με χρήση του 
διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, ανεξαρτήτως ποσού, 
κατά τα οριζόμενα στην ίδια διάταξη. Στην περίπτωση 
αυτή, το έντυπο οφειλής αναρτάται στην εφαρμογή της 
αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την εγγραφή 
πράξης ή την έκδοση πιστοποιητικού που έχει επιλέξει 
ο αιτών το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και η πλη-
ρωμή διενεργείται υποχρεωτικά, με ποινή απαράδεκτης 
υποβολής της αίτησης για την εγγραφή πράξης ή την 
έκδοση πιστοποιητικού, αντιγράφου, ή διαγράμματος, 
εντός δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υπο-
λογισμού της οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυ-
πο οφειλής, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αυτής. 
Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου συντρέχει με 
την προθεσμία των πέντε εργασίμων ημερών της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 2664/1998, κατά την 
οποία διεξάγεται ο έλεγχος του Προϊσταμένου για την 
αποδοχή ή την απόρριψη της αιτούμενης εγγραφής, σύμ-
φωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου. Για την πιστοποίη-
ση της πληρωμής, ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 3».

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Δικαιοσύνης
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./38/2625 (4)
Κατανομή ατόμου, το οποίο υπέστη σοβαρά 

εγκαύματα και προκύπτει ποσοστό αναπηρίας 

τουλάχιστον 67%, συνεπεία των εκτεταμένων 

και καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2018.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Tο άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

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

2. Το άρθρο 14 του ν. 2266/1994 (Α΄ 218), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της από 26-07-2017 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα 
για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση 
ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Πε-
ριφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α΄ 138), 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α΄ 196).

4. 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. 83/2019 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και 
το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμ-
ματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/686/οικ. 
28898/3-8-2018 απόφασης της Υπουργού Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης « Καθορισμός: α) των φορέων υποδο-
χής β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών γ) του τρόπου 
βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου δ) της σειράς προ-
τεραιότητας των δικαιούχων ε) της προθεσμίας και της 
διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε 

άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με το δικαίωμα 
διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 26ης Ιουλίου 
2018 «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων 
και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που 
έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 
Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 138/Α΄/26-7-2018)» (Α΄ 3524, ΑΔΑ: 
Ψ5Τ0465ΧΘΨ-ΦΑΘ).

6. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών 
«Προτεραιότητες και κριτήρια κατανομής προσωπικού» 
(Β΄ 323).

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

Την κατανομή ενός ατόμου, το οποίο υπέστη σοβαρά 
εγκαύματα και προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχι-
στον 67%, συνεπεία των εκτεταμένων και καταστρεπτι-
κών πυρκαγιών του έτους 2018, σε κενή οργανική θέση 
κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού στο Δήμο Μαραθώνος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   

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