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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατανομή προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

2

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Άγγελο Τόλκα.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./37/9158
(1)
Κατανομή προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ
40/Α'/15-3-2010), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της
ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α’/17-12-2010).
2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
3. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’/208/04-11-2016) με θέμα
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
... κ.λπ.» και το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α’/29-08-2018)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
4. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 (ΦΕΚ 323/
Β’/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

Αρ. Φύλλου 1018

5. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/31846/10-11-2017 απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως
ισχύει.
6. Το 527/25-2-2019 έγγραφο της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών.
7. 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,
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών τριών (3) προσληπτέων ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με γνωστικό αντικείμενο Μηχανολόγων Μηχανικών κατηγορίας Π.Ε., με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), σύμφωνα
με τον πίνακα αποτελεσμάτων του ΦΕΚ Γ’/95/05-2-2019
που εκδόθηκαν με βάση την Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.
2Ε/2018 (ΦΕΚ 1/τ. Α.Σ.Ε.Π./22-1-2018) και κυρώθηκε με
την 9/07-1-2019 απόφαση του Ε’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2019
Ο Υπουργός
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 1265
(2)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Άγγελο Τόλκα.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος.
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β. Των άρθρων 41 παρ. 5 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α' 98).
γ. Του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
«σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση
και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την
εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις.» (Α’ 51).
δ. Του άρθρου 17 του ν. 4456/2017 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ ΕΥΡΑΤΟΜ)
1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και
ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις» (Α’ 24).
ε. Του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του
Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α’ 113).
στ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α’ 208).
ζ. Το π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 49).
η. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37).
θ. Το π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών»(Α’ 28).
ι. Την υπ’ αριθμ. 42336/5.1.2017 κοινή απόφαση των
Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής, Οικονομικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταφορά και αναδιάρθρωση οργανικών μονάδων οικονομικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής,
και κατανομή αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν.
4270/2014 στις οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής»
(Β’ 52).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στον Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής 'Άγγελο
Τόλκα, ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:
1. Της εποπτείας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής
Προσφυγών.

Τεύχος Β’ 1018/26.03.2019

2. Της ανακατανομής πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού, για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική
διαχείριση και η συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες και το εκάστοτε ισχύον ΜΠΔΣ, μέχρι του ποσού των 450.000 ευρώ (άρθρο 22ε και 71
ν. 4270/2014).
3. Της ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων έργων
μεταξύ Συλλογικών αποφάσεων τόσο εντός του συγχρηματοδοτούμενου όσο και εντός του εθνικού σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), υπό την
προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το άθροισμα τους
κατά κατηγορία, μέχρι του ποσού των 450.000 ευρώ
(άρθρο 22 ε και 78 ν. 4270/2014).
4. Της έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) έως του ποσού των 400.000 ευρώ
μέχρι του ύψους της ανάληψης υποχρεώσεων και
ο ορισμός υπολόγων επ’ αυτών (άρθρο 100 παρ. 4
ν. 4270/2014).
5. Από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής, με το σύνολο των Τμημάτων που
υπάγονται σε αυτή.
6. Από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
7. Τα θέματα τήρησης και παρακολούθησης του Μητρώου μη Κυβερνητικών Οργανώσεων καθώς και των
διαδικασιών εγγραφής και διαγραφής από αυτό.
Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
β) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
γ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,
δ) οι αρμοδιότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου για θέματα αρμοδιότητάς του,
ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο
του Κράτους,
στ) η σύσταση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας.
Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1
εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:
α) η νομοθετική πρωτοβουλία,
β) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο
πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου
και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων,
καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής
αυτής,
γ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς,
δ) η σύσταση και η συγκρότηση των Υπηρεσιακών
Συμβουλίων και λοιπών Συλλογικών Οργάνων,

Τεύχος Β’ 1018/26.03.2019
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ε) ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Νομικών Προσώπων Δημοσίου και
Ιδιωτικού Δικαίου, και ο διορισμός των διευθυντών, διοικητών, και συντονιστών των αυτοτελών υπηρεσιών του
Υπουργείου.
Άρθρο 4
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2019
Ο Πρωθυπουργός

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
Ο Υπουργός
Μεταναστευτικής Πολιτικής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02010182603190004*

