
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελι-
κού Σχεδιασμού» στον Προϊστάμενο της Διεύ-
θυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελι-
κού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη.

2 Σχολεία υποχρεωτικής φοίτησης μονίμων αξιω-
ματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

3 Σύσταση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την 
τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 1357 Α.Κ. 
περί κωλύματος σύναψης γάμου μεταξύ συγγε-
νών εξ αγχιστείας, μετά τη λύση του γάμου.

4 Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στον Δήμο 
Αθηναίων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότη-
τας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

5 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Ίδρυμα 
«THALASSA FOUNDATION», για την κάλυψη του 
κόστους συντήρησης (αγορά ανταλλακτικών και 
παρεχόμενες υπηρεσίες) του σκάφους ΠΛΣ 1026 
του Λιμεναρχείου Σκιάθου/ Λιμενικού Σταθμού 
Αλοννήσου.

6 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 
«Asso.subsea Greek Branch» των υλικών και εργα-
σιών επισκευής των πολυμηχανημάτων KONICA 
MINOLTA BH 36 του Κεντρικού Λιμεναρχείου 
Ελευσίνας.

7 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΓΙΑΜΑΡΕΛΟ 
Ματθαίο πέντε (05) ξύλινων γραφείων, μίας (01) 
συρταριέρας, δώδεκα (12) μεταλλικών ραφιών 
τύπου ντέξιον, με τα εξαρτήματά τους, επτά (07) 
ξύλινων ραφιέρων, μίας (01) μεταλλικής ντουλά-
πας, δύο (02) σταθερών υπολογιστών με τις οθό-
νες τους και ενός (01) πολύ μηχανήματος, όλα με-
ταχειρισμένα, προς το Λιμεναρχείο Μύρινας.

8 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Δημοτικό Λι-
μενικό Ταμείο Πόρου ενός (01) συστήματος κάμε-

ρας ασφαλείας με χαρακτηριστικά 2ΜΡ 1080 IR 
20M προς το Λιμεναρχείο Πόρου.

9 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τους ΣΤΕΦΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟ Δημήτριο και ΦΑΚΙΝΟ Κωνσταντίνο ενός 
(01) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή μάρκας LENOVO, 
μοντέλου ΑΙΟ520-22 Α6 4G/1T+128 W10, προς το 
Λιμεναρχείο Μυκόνου.

10 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΓΙΑΝΝΑΡΟ 
Θεολόγο ενός (01) συστήματος βιντεοεπιτήρη-
σης εξωτερικού χώρου, προς το Λιμεναρχείο Πά-
τμου.

11 Τροποποίηση της 2745/328012/17/12/2019 (ΦΕΚ 
4761  Β΄) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «καθορισμός των ανα-
γκαίων θεμάτων και λεπτομερειών για την εφαρ-
μογή των διατάξεων των άρθρων 53, 54, 56, και 
58 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), σχετικά με τις Διε-
παγγελματικές Οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο 
στους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονι-
σμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013» (ΦΕΚ 4761 Α΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΓΔΟΥΕΣ/4/25 (1)
   Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού 

Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελι-

κού Σχεδιασμού» στον Προϊστάμενο της Διεύ-

θυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτε-

λικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας 

του Πολίτη. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 62/2019 «Αναδιάρθρω-

ση υπηρεσιών Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος, Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ρύθμιση λοιπών 
θεμάτων» (Α΄101),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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β. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 
98),

γ. Του άρθρου 27Α του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχεί-
ριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ Ι 150/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις» (Α΄265), 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 72 του ν. 4443/2016 
(Α΄232).

δ. Του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί-
ας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» 
(Α΄213),

ε. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄159),

στ. 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),

ζ. Του π.δ. 8/2020 «Εξαίρεση των Υπουργείων Προ-
στασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρ. 2 του άρθρου 35 και των άρθρων 36 και 37 του 
ν. 4622/2019» (Α΄ 7),

η. Της 372 από 20-2-2020 απόφασης του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη «Ορισμός Προϊσταμένου στη 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελι-
κού Σχεδιασμού στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» 
(Β΄533).

2. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών, μείω-
σης της αλληλογραφίας και εξασφάλιση της εύρυθμης 
και αποτελεσματικής λειτουργίας της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Διεύ-
θυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της ίδιας Γενικής 
Διεύθυνσης.

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

Άρθρο 1
Παρέχουμε εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 

Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτε-
λικού Σχεδιασμού» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προτάσεων χρημα-
τοδότησης και εγκρίσεων εντολών κατανομής, για τις κα-
τωτέρω αρμοδιότητες και περιγραφόμενα αντικείμενα:

1. Προτάσεις χρηματοδότησης των Συλλογικών Απο-
φάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των 
Φορέων της κεντρικής Διοίκησης (άρθρο 27Α παρ. 1 
περ. β υποπερ. i του ν. 4314/2014, Α΄ 265, όπως προ-
στέθηκε με το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4443/2016, Α΄ 232).

2. Εγκρίσεις εντολών κατανομής προς την Τράπεζα της 
Ελλάδος για πίστωση των λογαριασμών των υπολόγων/

υπευθύνων λογαριασμού ή για απευθείας μεταφορά 
άνευ υπολόγου για τους Φορείς της Κεντρικής Διοίκη-
σης (άρθρο 27Α παρ. 2 περ. γ υποπερ. i του ν. 4314/2014, 
Α΄ 265, όπως προστέθηκε με το άρθρο 72 παρ. 1 του 
ν. 4443/2016, Α΄ 232).

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

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

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Ι

Αριθμ. Φ.330/25/191655/Σ. 1697 (2)
    Σχολεία υποχρεωτικής φοίτησης μονίμων αξιω-

ματικών των Ενόπλων Δυνάμεων .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3883/2010 «Υπηρε-

σιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων-Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 4609/2019 «Ρυθ-
μίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρα-
τολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 67).

γ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιή-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την αριθμ. 247153α/9-8-2019 κοινή απόφαση Πρω-
θυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκι-
βιάδη Στεφανή» (Β΄ 3181).

3. Την αριθμ. 6/13-1-2020 εισήγηση του Συμβουλίου 
Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ).

4. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
75/5-2-2020 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονο-
μικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από 
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

1. Οι μόνιμοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων 
(ΕΔ) για την απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών και 
πρακτικών γνώσεων, που είναι απαραίτητες για την εκτέ-
λεση της αποστολής τους και για την ενημέρωσή τους 
στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις γενικές επιστη-
μονικές αντιλήψεις που σχετίζονται με τις ΕΔ, φοιτούν 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14913Τεύχος B’ 1440/16.04.2020

υποχρεωτικά σε ορισμένους βαθμούς στα σχολεία που 
καθορίζονται στα επόμενα άρθρα.

2. Η επιτυχής αποφοίτηση από τα σχολεία αυτά απο-
τελεί τυπικό προσόν προαγωγής και ο βαθμός αποφοί-
τησης από αυτά αποτελεί ουσιαστικό προσόν που συ-
νεκτιμάται από τα Συμβούλια Κρίσεων.

Άρθρο 2 
Σχολεία Αξιωματικών Στρατού Ξηράς

1. Για τους αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς αποτελεί 
τυπικό προσόν προαγωγής η επιτυχής αποφοίτηση από 
τα παρακάτω σχολεία:

α. Το Βασικό Τμήμα Σχολών Εφαρμογής, όλων των 
Όπλων - Σωμάτων (Ο-Σ), για όλους τους αξιωματικούς 
Όπλων - Σωμάτων (Ο-Σ), στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού.

β. Το Τμήμα Διοικητών Υπομονάδων, όλων των Όπλων - 
Σωμάτων (Ο-Σ), για όλους τους αξιωματικούς Όπλων - 
Σωμάτων (Ο-Σ), στο βαθμό του Υπολοχαγού.

γ. Το Προκεχωρημένο Τμήμα, όλων των Όπλων - 
Σωμάτων (Ο-Σ), για όλους τους αξιωματικούς Όπλων - 
Σωμάτων (Ο-Σ), στο βαθμό του Λοχαγού.

δ. Τη Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ) / πρώην 
Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ), για όλους τους 
αξιωματικούς Όπλων - Σωμάτων (Ο-Σ), στο βαθμό του 
Λοχαγού ή Ταγματάρχη, πλην των αξιωματικών του Υγει-
ονομικού (ΥΓ) και των αξιωματικών που προέρχονται 
από ΣΜΥ και από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων 
εθελοντών.

2. Για τους αξιωματικούς Ιατρούς του Υγειονομικού 
(ΥΙ) αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής η απόκτηση 
ιατρικής ειδικότητας, στο βαθμό του Λοχαγού.

Άρθρο 3 
Σχολεία Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού

1. Για τους αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού απο-
τελεί τυπικό προσόν προαγωγής η επιτυχής αποφοίτηση 
από τα παρακάτω σχολεία:

α. Το Σχολείο Διοίκησης και Επιτελών της Ναυτικής 
Σχολής Πολέμου (ΝΣΠ) / πρώην Σχολής Διοίκησης και 
Επιτελών (ΣΔΙΕΠ), για όλους τους αξιωματικούς Μάχι-
μους, Μηχανικούς και Οικονομικούς, στο βαθμό του 
Υποπλοίαρχου ή Πλωτάρχη.

β. Το Σχολείο Διοίκησης και Επιτελών της Ναυτικής 
Σχολής Πολέμου (ΝΣΠ) / πρώην Σχολής Διοίκησης και 
Επιτελών (ΣΔΙΕΠ), για όλους τους αξιωματικούς Ειδικο-
τήτων (Ε), στο βαθμό του Σημαιοφόρου.

2. Για τους αξιωματικούς Ιατρούς του Υγειονομικού 
(ΥΙ) αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής η απόκτηση 
ιατρικής ειδικότητας, στο βαθμό του Υποπλοίαρχου.

Άρθρο 4 
Σχολεία Αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας

1. Για τους αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας 
αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής η επιτυχής αποφοί-
τηση από τα παρακάτω σχολεία:

α. Το Σχολείο Διοίκησης και Επιτελών της Αεροπορι-
κής Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ) / πρώην Σχολής Διοίκησης 
και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ), για όλους τους αξιωματικούς, στο 
βαθμό του Σμηναγού ή Επισμηναγού, πλην των αξιωμα-

τικών του Υγειονομικού (ΥΓ) και των αξιωματικών που 
προέρχονται από Ανθυπασπιστές.

β. Το Σχολείο Επιμόρφωσης Επιτελών εξ Ανθυπασπι-
στών (ΣΕΑΑ), για όλους τους αξιωματικούς που προέρ-
χονται από Ανθυπασπιστές, στο βαθμό του Ανθυποσμη-
ναγού.

2. Για τους αξιωματικούς Ιατρούς του Υγειονομικού 
(ΥΙ) αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής η απόκτηση 
ιατρικής ειδικότητας, στο βαθμό του Σμηναγού.

Άρθρο 5 
Σχολεία Αξιωματικών Κοινού Νομικού Σώματος

Για τους αξιωματικούς του Κοινού Νομικού Σώματος 
αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής η επιτυχής αποφοί-
τηση από τα παρακάτω σχολεία:

α. Το Σχολείο Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών (ΣΕΑ) της 
Σχολής Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων / πρώην 
Σχολείο Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών (ΣΕΑ) της Σχολής 
Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων / 
πρώην Σχολείο Εφαρμογής Στρατολογίας (ΣΕΣ) της Σχο-
λής Στρατολογικού, στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού.

β. Το Σχολείο Εκπαίδευσης Στρατιωτικών Νομικών 
Συμβούλων της Σχολής Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυ-
νάμεων / πρώην Σχολείο Επιμόρφωσης Στρατιωτικών 
Νομικών Συμβούλων της Σχολής Νομικού Σώματος Ενό-
πλων Δυνάμεων ή της Σχολής Στρατολογικού -Στρατιω-
τικών Νομικών Συμβούλων ή της Σχολής Στρατολογικού, 
στο βαθμό του Υπολοχαγού.

γ. Το Σχολείο Εκπαίδευσης Λοχαγών (ΣΕΛ) της Σχολής 
Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων / πρώην Σχολείο 
Εκπαίδευσης Λοχαγών (ΣΕΛ) της Σχολής Στρατολογικού - 
Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων / πρώην Σχολείο 
Επιμόρφωσης Διευθυντών Στρατολογικού Σώματος 
(ΣΕΔΣΣ) της Σχολής Στρατολογικού, στο βαθμό του Λο-
χαγού.

Άρθρο 6 
Σχολεία Αξιωματικών Κοινού Σώματος Στρατιωτι-
κών Δικαστικών Γραμματέων

Για τους αξιωματικούς του Κοινού Σώματος Στρατιω-
τικών Δικαστικών Γραμματέων αποτελεί τυπικό προσόν 
προαγωγής η επιτυχής αποφοίτηση από το Σχολείο Προ-
κεχωρημένης Εκπαίδευσης Στρατιωτικών Δικαστικών 
Γραμματέων, στο βαθμό του Λοχαγού.

Άρθρο 7 
Σχολεία Αξιωματικών Κοινού Σώματος Οικονομι-
κών Επιθεωρητών

1. Για τους αξιωματικούς του Κοινού Σώματος Οικονο-
μικών Επιθεωρητών αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής 
η επιτυχής αποφοίτηση από τα παρακάτω σχολεία:

α. Τη Σχολή Ελεγκτικού του Στρατού Ξηράς ή το Ειδι-
κό Βασικό Σχολείο Οικονομικής Επιθεώρησης, για τους 
αξιωματικούς της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 
του ν. 4494/2017 (Α΄ 165), έως το βαθμό του Λοχαγού.

β. Τα καθοριζόμενα στην παρούσα απόφαση, έως το 
βαθμό του Υπολοχαγού και αντίστοιχους των άλλων Κλά-
δων των ΕΔ, σχολεία του Κλάδου από τον οποίο προέρ-
χονται καθώς και το Ειδικό Βασικό Σχολείο Οικονομικής 
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Επιθεώρησης, για τους αξιωματικούς της περίπτ. β΄ της 
παρ. 3 και της παρ. 8 του ιδίου ως άνω άρθρου, προκει-
μένου να προαχθούν στον επόμενο βαθμό.

γ. Το Ειδικό Ανώτερο Σχολείο Οικονομικής Επιθεώρη-
σης, για όλους τους αξιωματικούς του Σώματος, προ-
κειμένου να προαχθούν σε ανώτατους αξιωματικούς.

2. Οι αξιωματικοί του Σώματος, οι οποίοι έχουν απο-
φοιτήσει ή αποφοιτούν από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 
του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) ή 
έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα επαγγελματικών εξε-
τάσεων επιπέδου πανεπιστημιακών σπουδών ή ισοδύ-
ναμου επιπέδου του άρθρου 8 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7) ή 
του άρθρου 7 του προϊσχύσαντος ν. 3693/2008 (Α΄ 174), 
για την απόκτηση άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή, λο-
γίζονται ως αποφοιτήσαντες με βαθμό «λίαν καλώς» από 
το Ειδικό Βασικό και το Ειδικό Ανώτερο Σχολείο Οικονο-
μικής Επιθεώρησης.

3. Οι αξιωματικοί του Σώματος, οι οποίοι έχουν απο-
φοιτήσει με βαθμό «λίαν καλώς» και άνω από τη Σχολή 
Ελεγκτικού του Στρατού Ξηράς ή το Ειδικό Βασικό Σχο-
λείο Οικονομικής Επιθεώρησης και έχουν αποφοιτήσει 
ή αποφοιτούν από προγράμματα μεταπτυχιακών σπου-
δών (ΠΜΣ) τμημάτων ή σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) πλήρους φοίτησης ή ισότιμα, με 
κατεύθυνση ή εξειδίκευση στην ελεγκτική, λογίζονται ως 
αποφοιτήσαντες με βαθμό «λίαν καλώς» από το Ειδικό 
Ανώτερο Σχολείο Οικονομικής Επιθεώρησης.

Άρθρο 8 
Φοίτηση στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέ-
μου (ΑΔΙΣΠΟ)

Η επιτυχής αποφοίτηση από την ΑΔΙΣΠΟ αποτελεί 
τυπικό προσόν προαγωγής σε ανώτατο, για όλους τους 
αξιωματικούς που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατι-
ωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Στρατιωτική Σχολή Ευελ-
πίδων - Σχολή Ναυτικών Δοκίμων - Σχολή Ικάρων). Από 
την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται 
οι αξιωματικοί που έχουν μεταταχθεί στο Κοινό Νομικό 
Σώμα και στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών, οι 
αξιωματικοί του Σώματος Οικονομικού του Πολεμικού 
Ναυτικού, οι αξιωματικοί των Σωμάτων Οικονομικών, 
Διοικητικών, Εφοδιαστων, Μετεωρολόγων και Έρευνας-
Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και οι 
αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματι-
κών Νοσηλευτικής.

Άρθρο 9 
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργού-
νται οι αριθμ. Φ.330/162031/26-7-2011 (Β΄1854), 
Φ.330/93/252725/Σ.2056/10-6-2013 (Β΄ 1426), Φ.331/
ΑΔ.512854/Σ.650/7-9-2016 (Β΄3043), Φ.330/117/3166
83/Σ.5354/10-8-2018 (Β΄ 3599) και Φ.330/124/230395/ 
Σ.6762/4-10-2019 (Β΄ 3877) αποφάσεις του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 14038 (3)
    Σύσταση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την 

τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 1357 Α.Κ. 

περί κωλύματος σύναψης γάμου μεταξύ συγγε-

νών εξ αγχιστείας, μετά τη λύση του γάμου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων»

γ) του άρθρου 41 παρ 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών « (35Α΄) όπως ισχύει και

δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοι-
πές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει.

2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη.

3) Την ανάγκη σύστασης της ανωτέρω Ομάδας Εργα-
σίας, αποφασίζουμε:

Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με 
αντικείμενο τη σύσταση Ομάδας Εργασίας, με αντικεί-
μενο την τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 1357 
Α.Κ., περί κωλύματος σύναψης γάμου μεταξύ συγγενών 
εξ αγχιστείας, μετά τη λύση του γάμου, αποτελούμενη 
από τα εξής μέλη:

1. Αλεξανδρή Πάνο του Ιωάννη, Γενικό Γραμματέα Δι-
καιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο,

2. Στεργίου Ευαγγελία του Δημητρίου, Εφέτη στο Εφε-
τείο Αθηνών, αποσπασμένη στο Γραφείο Νομοθετικής 
Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

3. Περάκη Βιργινία του Αντωνίου, Λέκτορα Αστικού 
Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,

4. Πανουργιά Παναγιώτα του Γεωργίου, Δικηγόρο Αθη-
νών, Ειδική Συνεργάτιδα του Γενικού Γραμματέα Δικαιο-
σύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

5. Γλυκού Χριστίνα του Βασιλείου, Δικηγόρο Αθηνών,
6. Κωνσταντοπούλου Ευσταθία του Αναστασίου, 

Δικηγόρο Αθηνών.
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Πανουργιά Παναγιώτα 

του Γεωργίου, Δικηγόρος Αθηνών και Ειδική Συνεργάτιδα 
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του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Η Ομάδα Εργασίας έχει ως σκοπό την τροποποίηση 
της διάταξης του άρθρου 1357 Α.Κ περί κωλύματος σύ-
ναψης γάμου μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας μετά τη 
λύση του γάμου.

Στον Πρόεδρο, τα μέλη και στην εκτελούσα χρέη γραμ-
ματέα ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η Ομάδα Εργασίας οφείλει να παραδώσει τα πορίσμα-
τά της έως τις 30.03.2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαρτίου 2020 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 6754 ΕΞ 2020 (4)
    Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στον Δήμο 

Αθηναίων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότη-

τας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-

στημάτων Δημόσιας Διοίκησης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του 

ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, δι-
ατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ Α΄ 134).

2. Το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογι-
κής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄94), όπως ισχύει.

4. Του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, 
του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και 
κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες δια-
τάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 62).

5. Του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 «Κατεπείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσω-
τερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 204).

6. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

7. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (ΦΕΚ 
Α΄ 137).

8. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010), όπως ισχύει.

9. Της 99128/32001 και 95172/30913 απόφασης του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας 
του Δήμου Αθηναίων Αττικής (ΦΕΚ Β΄5713/19.12.2018).

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

11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (ΦΕΚ Α΄ 121).

12. Της Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (ΦΕΚ 
Β΄ 2902).

13. Της υπ΄αρ. 300/21-08-2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Διορισμός του Γενικού Γραμματέα Πληροφορι-
ακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Υ.Ο.Ο.Δ. 592).

14. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το 
άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για τη κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ Α΄ 96).

Β. Την 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επι-
κρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης» (ΦΕΚ 3990/Β/1-11-2019).

Γ. Το αριθμ. 2152/13-02-2020 αίτημα διαλειτουργι-
κότητας του Δήμου Αθηναίων στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Δ. Την αριθμ. 4535 ΕΞ 2020/28-02-2020 αίτηση της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. προς την Α.Α.Δ.Ε. με θέμα την διάθεση δια-
δικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Ακινήτων από Περιουσι-
ολόγιο» και τριών (3) επιπλέον πεδίων στον Δήμο Αθη-
ναίων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) 
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ε. Την αριθμ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ΄ 1030246 ΕΞ 2020/28-02-2020 
απάντηση της Α.Α.Δ.Ε στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

ΣΤ. Το αριθμ. 49874/26-2-2020 έγγραφα του Δήμου 
Αθηναίων προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την αξιοποίηση 
διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ζ. Το αριθμ. 36411/7-2-2020 έγγραφο του Δήμου Αθη-
ναίων προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για την ένταξη της υπηρεσίας 
αυθεντικοποίησης χρηστών Auth2.0. σε παραγωγική 
λειτουργία

Η. Την 5781 ΕΞ/9-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΩΣ146ΜΤΛΠ-ΒΜΓ) 
απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης.

Θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:
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Διατίθενται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου 
Αθηναίων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δη-
μόσιας Διοίκησης οι κάτωθι διαδικτυακές υπηρεσίες:

• Η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Ακινήτων από 
Περιουσιολόγιο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και τα ακόλουθα πεδία του 
Περιουσιολογίου: ΑΤΑΚ, Αριθμός Παροχής και Όροφος.

• Η διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών 
σε Πληροφοριακό Σύστημα τρίτου Φορέα (πρότυπο 
oAuth2.0)»

Άρθρο 1 
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας 
«Στοιχεία Ακινήτων από Περιουσιολόγιο»

1. Διατίθενται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Δή-
μου Αθηναίων Αττικής τα φορολογικά δεδομένα της 
διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Ακινήτων από Περι-
ουσιολόγιο», όπως περιγράφονται στο Παράρτημα που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Τα εν λόγω 
δεδομένα αντλούνται από το ΟΠΣ Περιουσιολογίου, το 
οποίο διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε.

2. Σκοπός της διάθεσης των ανωτέρω φορολογικών 
δεδομένων είναι η υποστήριξη τω ν αρμόδιων υπηρε-
σιών του Δήμου Αθηναίων στη διαδικασία υποβολής 
δηλώσεων διόρθωσης των τ.μ. των ακινήτων προς τους 
Δήμους από τους ιδιοκτήτες τους, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 24 του ν. 2130/1993 (ΦΕΚ Α΄ 62) και στο 
άρθρο 51 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ Α΄ 204). Τα αναγκαία 
στοιχεία αντλούνται από το ΟΠΣ Περιουσιολόγιο για τη 
συμπλήρωση της δήλωσης του πολίτη σε ειδική πλατ-
φόρμα που παρέχεται από τον Δήμο για τον σκοπό αυτό.

3. Τα ανωτέρω δεδομένα αποτελούν προσωπικά δε-
δομένα του πολίτη, για την διασφάλιση των οποίων 
προβλέπεται: α) η σύνδεση του πολίτη στην πλατφόρ-
μα δήλωσης μέσω των διαπιστευτηρίων TAXISnet και 
β) η προηγούμενη ειδική ηλεκτρονική συγκατάθεση του 
υποκειμένου για τη διάθεση των δεδομένων στον Δήμο, 
εντός της διοικητικής περιφέρειας του οποίου βρίσκεται 
το ακίνητο.

4. Οι ειδικώς εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Δήμου 
έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνον στα στοιχεία 
των ακινήτων που έχουν ενσωματωθεί στην υποβληθεί-
σα δήλωση του πολίτη.

5. Η διάθεση των δεδομένων διενεργείται σύμφωνα με 
τους όρους περί τήρησης του φορολογικού απορρήτου, 
της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και της Πολιτικής Ορθής Χρήσης των Διαδικτυακών Υπη-
ρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

6. Ο Δήμος Αθηναίων έχει την υποχρέωση λήψης και 
διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνι-
κών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανο-
μένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή 
και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση 
ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων 
δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπι-
μη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 2
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας 
«Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth2.0»

1. Διατίθεται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου 

Αθηναίων η διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση 
Χρηστών σε Πληροφοριακό Σύστημα τρίτου Φορέα» 
(πρότυπο oAuth2.0).

2. Σκοπός της διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας 
είναι η αυθεντικοποίηση των πολιτών για την επιτυχημέ-
νη σύνδεση τους στην πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων 
διόρθωσης τ.μ. ακινήτων.

3. Ο Δήμος Αθηναίων έχει την υποχρέωση λήψης και 
διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνι-
κών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανό-
μενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή 
και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση 
ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων 
δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπι-
μη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός

  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

(5)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Ίδρυμα 

«THALASSA FOUNDATION», για την κάλυψη του 

κόστους συντήρησης (αγορά ανταλλακτικών και 

παρεχόμενες υπηρεσίες) του σκάφους ΠΛΣ 1026 

του Λιμεναρχείου Σκιάθου/ Λιμενικού Σταθμού 

Αλοννήσου.

  Με την 2824.76/10744/2020/14-2-2020 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν.  4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 
14-11-2019 επιστολή δωρεάς του Ιδρύματος «THALASSA 
FOUNDATION» για την κάλυψη του κόστους συντήρη-
σης, (αγορά ανταλλακτικών και παρεχόμενες υπηρεσί-
ες), του σκάφους ΠΛΣ 1026 του Λιμεναρχείου Σκιάθου/ 
Λιμενικού Σταθμού Αλοννήσου, συνολικής αξίας χιλίων 
πεντακοσίων ευρώ (1.500 €). Σύμφωνα με την επιστολή 
του δωρητή, οι δωρεές του Ιδρύματος εντάσσονται στο 
πρόγραμμα ενίσχυσης της φύλαξης του Εθνικού Θαλασ-
σίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων που υλο-
ποιείται από την «Εταιρεία Προστασίας της Μεσογειακής 
Φώκιας (Mom)» σε συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης 
του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων 
Σποράδων.

  Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14917Τεύχος B’ 1440/16.04.2020

(6)

    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 

«Asso.subsea Greek Branch» των υλικών και 

εργασιών επισκευής των πολυμηχανημάτων 

KONICA MINOLTA BH 36 του Κεντρικού Λιμεναρ-

χείου Ελευσίνας.

  Με την 2824.76/10755/2020/14-2-2020 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 
4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 496-
512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ. 
Εισερχ. Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας: 12262/20-09-
19 επιστολή δωρεάς της εταιρείας «Asso.subsea Greek 
Branch», των υλικών και εργασιών επισκευής των πολύ 
μηχανημάτων KONICA MINOLTA BH 36 του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Ελευσίνας, συνολικής αξίας πεντακοσίων 
εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (561,72 €), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι εργασίες επισκευής, 
σύμφωνα με την επιστολή του δωρητή, θα πραγματοποι-
ηθούν από το συνεργείο με την επωνυμία «ΚΟΜΒΟΣ Σ. - 
ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ I. IKE».

  Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(7)

    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΓΙΑΜΑΡΕΛΟ 

Ματθαίο πέντε (05) ξύλινων γραφείων, μίας (01) 

συρταριέρας, δώδεκα (12) μεταλλικών ραφιών 

τύπου ντέξιον, με τα εξαρτήματά τους, επτά (07) 

ξύλινων ραφιέρων, μίας (01) μεταλλικής ντουλά-

πας, δύο (02) σταθερών υπολογιστών με τις οθό-

νες τους και ενός (01) πολύ μηχανήματος, όλα 

μεταχειρισμένα, προς το Λιμεναρχείο Μύρινας.

  Με την 2824.76/10765/2019/14-2-2020 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 
4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 496-
512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αρ. πρωτ. 
Εισερχ. Λ/Χ Μύρινας: 1564/20-05-19 επιστολή δωρεάς 
του ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ Ματθαίου, πέντε (05) ξύλινων γρα-
φείων, μίας (01) συρταριέρας, δώδεκα (12) μεταλλικών 
ραφιών τύπου ντέξιον, με τα εξαρτήματά τους, επτά (07) 
ξύλινων ραφιέρων, μίας (01) μεταλλικής ντουλάπας, δύο 
(02) σταθερών υπολογιστών με τις οθόνες τους και ενός 
(01) πολύ μηχανήματος, όλα μεταχειρισμένα, προς το 
Λιμεναρχείο Μύρινας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εξα-
κοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (#675#€).

  Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

(8)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Δημοτικό Λι-

μενικό Ταμείο Πόρου ενός (01) συστήματος κά-

μερας ασφαλείας με χαρακτηριστικά 2ΜΡ 1080 

IR 20M προς το Λιμεναρχείο Πόρου.

  Με την 2824.76/10770/2020/ 14 Φεβρουαρίου 2020 
Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συ-
μπληρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις 
των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται απο-
δεκτή η με αριθμ. 720/10-09-19 επιστολή δωρεάς του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου, συνοδευόμενη 
από την αρ. 43/2019 Απόφαση Προέδρου Δ.Λ.Τ Πόρου, 
ενός (01) συστήματος κάμερας ασφαλείας με χαρακτη-
ριστικά 2ΜΡ 1080 IR 20M προς το Λιμεναρχείο Πόρου, 
συνολικής αξίας εξακοσίων σαράντα ενός ευρώ και οκτώ 
λεπτών (641,08 €).

  Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(9)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τους ΣΤΕΦΑΝΟ-

ΠΟΥΛΟ Δημήτριο και ΦΑΚΙΝΟ Κωνσταντίνο ενός 

(01) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή μάρκας LENOVO, 

μοντέλου ΑΙΟ520-22 Α6 4G/1T+128 W10, προς το 

Λιμεναρχείο Μυκόνου.

  Με την 2824.76/10776/2020/14-2-2020 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 496-
512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ. 
Εισερχ. Λιμεναρχείου Μυκόνου: 4454/12-09-19 επιστολή 
δωρεάς των κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Δημήτριου και ΦΑΚΙ-
ΝΟΥ Κωνσταντίνου ενός (01) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
μάρκας LENOVO, μοντέλου ΑΙΟ520-22 Α6 4G/1T+128 
W10, προς το Λιμεναρχείο Μυκόνου, συνολικής αξίας 
τετρακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ (499,00 €).

  Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(10)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΓΙΑΝΝΑΡΟ 

Θεολόγο ενός (01) συστήματος βιντεοεπιτήρη-

σης εξωτερικού χώρου, προς το Λιμεναρχείο Πά-

τμου.

  Με την 2824.76/10779/2020/14-2-2020 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
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ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 496-
512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ. 
Εισερχ. Λ/Χ Πάτμου: 2318/06-9-2019 επιστολή δωρεάς 
του ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ Θεολόγου του Βασιλείου, με επισυνα-
πτόμενη προσφορά από την εταιρεία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΠΙΤΙ 
Ι.Κ.Ε.», ενός (01) συστήματος βιντεοεπιτήρησης εξωτε-
ρικού χώρου προς το Λιμεναρχείο Πάτμου, συνολικής 
αξίας δύο χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και 
πενήντα λεπτών (2.886,50 €).

  Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 2191/85624 (11)
    Τροποποίηση της 2745/328012/17/12/2019 

(ΦΕΚ 4761 Β΄) απόφασης του Υπουργού Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «καθορισμός των 

αναγκαίων θεμάτων και λεπτομερειών για την 

εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53, 54, 

56, και 58 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), σχετικά με 

τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις σε εθνικό επί-

πεδο στους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013» (ΦΕΚ 4761 Α΄) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) 

«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργεί-
ων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων και άλλες διατάξεις».

β) Της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του 
ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώ-
σεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομο-
θεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και 
της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (Α΄ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με 
την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτι-
κοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του 
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α 98).

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

3. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 ης Δε-
κεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, 
(ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

4. Την 2745/328012/17-12-2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4761-
24/12/2019 Β΄) «καθορισμός των αναγκαίων θεμάτων και 
λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρ-
θρων 53, 54, 56, και 58 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), σχετικά 
με τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο 
στους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 1308/2013» και συγκεκριμένα, την πρώτη πα-
ράγραφο του άρθρου 8 «Μεταβατικές διατάξεις» αυτής.

4. Τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί από την 
Ελληνική Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της εξάπλω-
σης του κορωνοϊού και τα οποία έχουν ως συνέπεια την 
αδυναμία συγκλήσεως Γενικών Συνελεύσεων των ήδη 
υφισταμένων Δ.Ο. προκειμένου να προβούν σε τροπο-
ποιήσεις των καταστατικών τους.

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

Τροποποιούμε και αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο 
της πρώτης παραγράφου του άρθρου 8 «Μεταβατικές 
διατάξεις» της 2745/328012/17/12/2019 απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 
4761/24-12-2019).

Β΄) ως εξής: «Οι εθνικές ΔΟ οι οποίες έχουν αναγνω-
ριστεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, οφείλουν 
να προσαρμοστούν στις διατάξεις αυτής, υποβάλλοντας 
στην αρμόδια ή στις αρμόδιες αρχές, νέα αίτηση αναγνώ-
ρισης, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη 
ισχύος της, προσκομίζοντας μόνο όσα δικαιολογητικά 
απαιτούνται για την αναγνώριση της εθνικής ΔΟ σύμφω-
να με το άρθρο 2 και δεν υφίστανται εν ισχύ στο φάκελο 
της αρμόδιας αρχής ή των αρμόδιων αρχών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 17 Μαρτίου 2020 

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

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