
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται 
στις διατάξεις των παρ. 51 και 53α του άρθρου 72 
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.).

2 Τροποποιήσεις επί του Κανονισμού Οργάνωσης 
και Λειτουργίας Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος.

3 Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Υπάλληλο του ΥΠΕ-
ΘΑ/ΓΕΣ

4 Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Υπάλληλο του ΥΠΕ-
ΘΑ/ΓΕΣ.

5  Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Α. 1215 (1)
Παράταση των προθεσμιών που προβλέπο-

νται στις διατάξεις των παρ. 51 και 53α του άρ-

θρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

(Κ.Φ.Δ.). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 55 του άρθρου 72 του ν. 4174/ 

2013 (Α΄ 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 19 του
ν. 4714/2020 (Α΄ 148).

2. Τις διατάξεις της παρ. 51 του άρθρου 72 του
ν. 4174/2013, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
ν. 4690/2020 (Α΄ 104), καθώς και τις διατάξεις της περ. α΄
της παρ. 53 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, όπως προ-
στέθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4701/2020 
(Α΄ 128).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 63Β του ν. 4174/2013, 
όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 30 του
ν. 4701/2020 (Α΄ 128), καθώς και τις διατάξεις των άρ-
θρων 18 και 19 του ν. 4174/2013.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 32 και 34 του ν. 4174/2013, 
όπως ισχύουν.

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

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

7. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

8. Την υπ’ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

9. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και 
ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7, 13, 14, 17 και 41, όπως 
ισχύουν.

10. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968), όπως συμπληρώθηκε, τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 
ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

12. Την υπό στοιχεία Α. 1182/2020 κοινή απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Παράταση των 
προθεσμιών που προβλέπονται με τις διατάξεις των πα-
ραγράφων 51 και 53α του άρθρου 72 ΚΦΔ» (Β΄ 3164).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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13. Την άμεση ανάγκη διορθωτικών παρεμβάσεων με 
βάση τα στοιχεία που θα προσκομιστούν στις αρμόδιες 
Δ.Ο.Υ., για τη φορολόγηση των σχετικών ποσών των ανα-
δρομικών εισοδημάτων, που εισπράχθηκαν το 2013, στις 
χρήσεις στις οποίες πράγματι ανάγονται και όχι συνολικά 
στο έτος στο οποίο εισπράχθηκαν.

14. Την ανάγκη μετάθεσης του χρόνου κατά τον οποίο 
καθίστανται ληξιπρόθεσμες οι οφειλές από πράξεις δι-
οικητικού προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκαν μέχρι 
την 31.12.2019 και αφορούσαν αναδρομικές αποδοχές 
και συντάξεις, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 32 
του ν. 4174/2013, του χρόνου υποβολής των αιτήσεων 
για την ακύρωση ή τροποποίηση των ως άνω πράξε-
ων, του χρόνου έκδοσης των πράξεων, καθώς και του 
χρόνου διαβίβασης στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 
και έναρξης προθεσμίας εξέτασης της ενδικοφανούς 
προσφυγής που προβλέπεται στην περ. α’ της παρ. 53 
του άρθρου 72 του ν. 4174/2013.

15. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνεται ως την 30η Οκτωβρίου 2020 η προ-
θεσμία της παρ. 51 του άρθρου 72 του ΚΦΔ, που αφο-
ρά στην καταβολή οφειλών από πράξεις διοικητικού 
προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 
31.12.2019 με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της 
η Φορολογική Διοίκηση και αφορούν αποδοχές που ει-
σπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013.

2. Παρατείνεται ως την 30η Οκτωβρίου 2020 η προθε-
σμία της παρ. 53α του άρθρου 72 του ΚΦΔ, που αφορά 
στην υποβολή αιτήσεων ακύρωσης ή τροποποίησης των 
πράξεων προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμων 
που εκδόθηκαν εντός του 2019, για τις οποίες συντρέχει 
λόγος των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 63Β του 
ΚΦΔ.

3. Παρατείνεται ως την 30η Νοεμβρίου 2020 η προ-
θεσμία της παρ. 53α του άρθρου 72 του ΚΦΔ, (η οποία 
έληγε την 30η Σεπτεμβρίου 2020 και παρατάθηκε έως 
30 Οκτωβρίου 2020 με την υπό στοιχεία Α. 1182/2020 
απόφαση), που αφορά στην έκδοση των πράξεων της 
Φορολογικής Διοίκησης με βάση τις αιτήσεις της προη-
γούμενης παραγράφου. Κατά την ίδια προθεσμία, ήτοι 
έως 30 Νοεμβρίου 2020, δύναται να γίνει και η ακύρωση 
ή τροποποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου ή επιβο-
λής προστίμου χωρίς αίτηση του φορολογούμενου, κατ΄ 
ανάλογη εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 3 του 
άρθρου 63Β του ΚΦΔ.

4. Ομοίως, παρατείνεται ως την 30η Νοεμβρίου 2020 
η προθεσμία έκδοσης πράξης που προσδιορίζεται μετά 
από ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή, η οποία σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρ. 53α του άρθρου 72 του ΚΦΔ 
λογίζεται ως αίτηση.

5. Επιπλέον, παρατείνεται ως την 30η Δεκεμβρίου 2020 
η προθεσμία διαβίβασης από τις Δ.Ο.Υ. προς τη Διεύ-
θυνση Επίλυσης Διαφορών, των αρχικώς ασκηθεισών 
ενδικοφανών προσφυγών και των σχετικών εγγράφων, 
όταν συντρέχει περίπτωση σιωπηρής απόρριψης αιτη-
μάτων ακύρωσης ή τροποποίησης λόγω άπρακτης πα-

ρέλευσης της ορισμένης προθεσμίας και συνακόλουθα 
παρατείνεται ως την 31.12.2020 η εκ νέου εκκίνηση της 
προθεσμίας εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

   Αριθμ. 55010 οικ. Φ.518.1 (2)
Τροποποιήσεις επί του Κανονισμού Οργάνωσης 

και Λειτουργίας Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος .

 Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του ν. 4662/2020 « Εθνικός Μηχανισμός Διαχεί-

ρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρ-
θρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προ-
στασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος 
και άλλες διατάξεις».

1.2 Του άρθρου 20 του π.δ. 426/ 1991 «Οικονομική 
και Λογιστική Υπηρεσία του Π.Σ. και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 155), όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 149 του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση δια-
τάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Π.Σ.» (Α΄ 99) και ισχύουν σήμερα.

1.3 Της υπό στοιχεία 57557 οικ. Φ. 518.1/18-11-2013 
απόφασης του Αρχηγού Π.Σ. «Οργάνωση και Λειτουργία 
Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος» (Β’ 3109).

1.4 Της υπό στοιχεία 37713 οικ. Φ. 518.1/16-07-2014 
απόφασης του Αρχηγού Π.Σ. «Τροποποιήσεις επί του 
Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Λεσχών Πυ-
ροσβεστικού Σώματος» (Β’ 2113).

1.5 Της υπό στοιχεία 7735 οικ. Φ. 518.1/04-02-2015 
απόφασης του Αρχηγού Π.Σ. «Τροποποιήσεις επί του 
Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Λεσχών Πυ-
ροσβεστικού Σώματος» (Β’ 241).

1.6 Της υπό στοιχεία 13213 οικ. Φ. 518.1/15-04-2020 
απόφασης του Αρχηγού Π.Σ. «Τροποποιήσεις επί του 
Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Λεσχών Πυ-
ροσβεστικού Σώματος» (Β’ 1417).

2.  Το γεγονός ότι από την τροποποίηση της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η περ. (ιστ) της παρ. 4 του άρθρου 20 
της υπό στοιχεία 57557 οικ. Φ. 518.1/18-11-2013 από-
φασης του Αρχηγού Π.Σ. «Οργάνωση και Λειτουργία 
Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος» (Β΄ 3109) και αναδι-
ατυπώνεται ως εξής:
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ιστ) «Την κάλυψη δαπανών (έξοδα κηδείας, κατασκευή 
μνημείου, τέλεση μνημόσυνου) που προκύπτουν από 
θάνατο πυροσβεστικού προσωπικού, πυροσβεστών 
πενταετούς υποχρέωσης, πυροσβεστών εποχικής απα-
σχόλησης και εθελοντών πυροσβεστών του Πυροσβε-
στικού Σώματος, προκληθέντα κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους στο επιχειρησιακό πεδίο. Τα ανώτατα 
χορηγούμενα ποσά θα καθορίζονται και θα αναπροσαρ-
μόζονται με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώμα-
τος ανά τριετία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Αρχηγός

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ

Ι   

 Αριθμ.   Φ.473/72/640137/Σ.3010 (3)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Υπάλληλο του ΥΠΕ-

ΘΑ/ΓΕΣ 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007 

(Α΄ 26).
2. Την υπό στοιχεία Φ.470/43/48375/Σ.12570/29-7-2019 

κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας «Διορισμός του Αντωνίου Οικονόμου ως 
μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 517).,

3. Την υπό στοιχεία Φ.010/2/54609/Σ.14394 απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Μεταβίβαση Αρμοδιο-
τήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Β΄ 3351).

4. Το υπό στοιχεία Φ.473/15/154778/Σ.23407/16 Ιου-
λίου 20/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΠ/ΥΔΝΣΗ ΠΠ/1ο έγγραφο.

5. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλί-
ου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (αρ. πρακτικού 
32/20.08.2020).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», 
στον Μ.Υ. Τσουπεή Νικόλαο του Δημητρίου (ΑΜ: 
23215), κλάδου ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/ Αμαξω-
μάτων, με βαθμό Γ΄, της δύναμης του 301 ΕΒ, διότι 
προέβη στην εγκατάσταση και ενεργοποίηση φούρνου 
βαφής πολιτικών οχημάτων ο οποίος παραχωρήθηκε 
στο 301 ΕΒ. Ο εν λόγω υπάλληλος, εργαζόμενος στο 
συνεργείο οχημάτων πέραν του ωραρίου εργασίας 
του, μη φειδόμενος κόπου και χρόνου, εγκατέστησε και 
ενεργοποίησε αποκλειστικά με μέριμνά του, τον φούρ-
νο βαφής που παραχωρήθηκε δωρεάν από ιδιωτικό 
συνεργείο ως άχρηστος, επισκευάζοντας τον καυστήρα 
του φούρνου με πρωτότυπη διάταξη ανακυκλοφορίας 

του θερμαινόμενου αέρα με επίτευξη οικονομίας στην 
κατανάλωση πετρελαίου άνω του 30%, επιτυγχάνοντας 
την επαύξηση και αναβάθμιση των επισκευαστικών 
δυνατοτήτων του εργοστασίου καθώς για πρώτη φορά 
λειτουργεί πρότυπος φούρνος βαφής πολιτικών οχη-
μάτων σε Μονάδα ΤΧ, εξοικονομώντας παράλληλα 
σημαντικούς οικονομικούς πόρους για την Υπηρεσία 
καθόσον το κόστος βαφής είναι πλέον μικρότερο σε 
σύγκριση με ιδιώτη.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί με μέριμνα 
του ΓΕΣ/Β5(ΔΠΠ) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 62 του ν. 3528/2007 
και στη συνέχεια να κοινοποιηθεί σε όλες τις Μονάδες-
Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. 

 Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   

Ι

 Αριθμ. Φ.473/71/640133/Σ.3008 (4)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Υπάλληλο του ΥΠΕ-

ΘΑ/ΓΕΣ. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007 

(Α΄ 26).
2. Την υπό στοιχεία Φ.470/43/48375/Σ.12570/29-7-2019 

κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας «Διορισμός του Αντωνίου Οικονόμου ως 
μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 517).

3. Την υπό στοιχεία Φ.010/2/54609/Σ.14394 απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Μεταβίβαση Αρμοδιο-
τήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Β΄ 3351).

4. Το υπό στοιχεία Φ.470/20/9932/Σ.3168/25 Ιουνίου 
2020/424 ΓΣΝΕ/ΔΠΠ/ΤΜ.ΔΚΟΥ έγγραφο.

5. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλί-
ου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (αρ. πρακτικού 
32/20.08.2020).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», στην 
Μ.Υ. Τατσίδου Ξένια του Αλέξιου (ΑΜ: 23034), κλάδου 
ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας/Νοσηλευτικής, με βαθμό Β΄, της 
δύναμης του 424 ΓΣΝΕ, διότι προσέφερε τις υπηρεσίες 
της στα Σημεία Υποδοχής και Κλινικής Νοσηλείας του 
Νοσοκομείου, επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ζήλο και αυτα-
πάρνηση σε απαιτητικές, δύσκολες και επικίνδυνες συν-
θήκες, προς αντιμετώπιση του κορωνοϊού (SARS-COVID 
19), εθελοντικά ακόμα και πέραν του ωραρίου εργασίας 
της και κατάφερε να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά της 
με απόλυτη επιτυχία.
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2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί με μέριμνα 
του ΓΕΣ/Β5(ΔΠΠ) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 62 του ν. 3528/2007 
και στη συνέχεια να κοινοποιηθεί σε όλες τις Μονάδες-
Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. 

 Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./143/14583 (5)
 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

 «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημο-
σιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσε-
ων-Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), 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) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-

σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», το π.δ. 83/
2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) 
και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/
01-3-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού (Β΄ 323).

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/104/13657/
16-7-2020 εγκριτική απόφαση.

5. Το υπό στοιχεία 98795/Θ1/24-7-2020 αίτημα του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται 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 διακοσίων (200) κληρικών σε Ιερές 
Mητροπόλεις της Χώρας (Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ     

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02042543009200004*




