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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Τροποποίηση υπουργικής απόφασης περί Απο-

δοχής δωρεάς της ΑΜΚΕ με την επωνυμία «Κοι-

νωφελής Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Όλοι Μαζί 

Μπορούμε» προς το Ελληνικό Δημόσιο – Υπουρ-

γείο Προστασίας του Πολίτη – Αρχηγείο Πυρο-

σβεστικού Σώματος.   

 Με την 59233 ΕΞ 2019 ΥΠΟΙΚ 31/5/2019 απόφαση 
της Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013 (Α΄185), όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύ-
ουν με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) και 
με το άρθρο 28 του ν. 4484/2017 (Α΄110), καθώς και των 
άρθρων 496, 498 και 499 του ΑΚ, έγινε τροποποίηση 
της από 27-12-2018 και με αριθμ. πρωτ. ΔΚΠ Α 0000044 
ΕΞ 2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, περί 
αποδοχής δωρεάς οχημάτων, από την ΑΜΚΕ με την επω-
νυμία «Κοινωφελής Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Όλοι 
Μαζί Μπορούμε», προς το Ελληνικό Δημόσιο – Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη – Αρχηγείο Πυροσβεστικού 
Σώματος, μόνο ως προς τα στοιχεία (αριθμός πλαισίου) 
του πρώτου δωρούμενου οχήματος, από:

Α/
Α ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΡ. 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΑΞΙΑ

1 ISUZU
Extended 
Cab D-max 
(4X4) Utility

MPATFS87JHT005246 RC126 9 40.000,01

σε:
Α/

Α ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΑΡ. 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΑΞΙΑ

1 ISUZU
Extended 
Cab D-max 
(4X4) Utility

MPATFS87JJT004627 RC126 9 40.000,01

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ   

 Ι 

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/73/18510 (2)
 Κατανομή για το διορισμό συγγενή αποβιώσα-
ντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 
καθήκοντος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α’/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’/2012).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 
218/Α’/13-12-1994) και ειδικότερα την παρ. 20 αυτού, 
όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το π.δ. 88/2018 
(ΦΕΚ 160/Α’/29-8-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β’/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Το υπ’ αριθμ. 36773/10.5.2019 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται 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 του Κων/νου Τσιρώνη του Γεωργίου 
σε κενή οργανική θέση της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 
του ν.2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α’/13-12-1994), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2019

 Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   

 Ι 

Αριθμ.  ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/297597/833 (3)
Επιχορήγηση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας 

Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-

τισμού .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5 του ν. 4598/2019 «Ίδρυση παιδικού 

σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλή-
λων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατάργηση 
του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης 
και άλλες διατάξεις.» (Α’ 36).

β) Του άρθρου 19, παρ. 18 του ν. 2947/2001 «Θέματα 
Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 228), όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 10 παρ. 1, περ. ια, υποπερίπτωση αα του 
ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων» (Α’ 316), όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), όπως ισχύει.

ε) Του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37).

στ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα [άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (Α’ 98)].

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/8-3-2002 «Επανα-
σύσταση και λειτουργεία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας 
Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού» (Β’ 340), όπως 
ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/509797/11453/
11-10-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Κωνσταντίνο Στρατή» (Β’4527).

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ.Δ.ΟΎ./291439/18341/
30-5-2019 (Ορθή Επανάληψη στις 3-6-2019) Εισηγητική- 
Οικονομική Έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟΑ, σύμφωνα 
με την οποία σημειώνεται ότι τόσο από την προβλεπό-
μενη στο άρθρο 3 και για το τρέχον έτος επιχορήγηση- 
χρηματοδότηση του εν λόγω Ταμείου από το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κάλυψη δαπανών δι-
οικητικής λειτουργίας, μισθοδοσίας προσωπικού, πραγ-
ματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων, λειτουργίας του 
παιδικού σταθμού του άρθρου 1 του νόμου 4598/2019 
και φιλοξενίας των τέκνων των δικαιούχων του άρθρου 4 
του ιδίου νόμου σε παιδικές κατασκηνώσεις όσο και από 
την αναφερόμενη στο άρθρο 1 επιχορήγηση του Ταμείου 
έως του ποσού των 30.000 ευρώ ετησίως, δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό δεδο-
μένου ότι παύει ισόποση επιχορήγηση του από το Ταμείο 
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και κατά συ-
νέπεια είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού (εφεξής Ταμείο) δύναται να 
επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4598/2019 και παύει 
κάθε χρηματοδότηση του από το Ταμείο Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Μετά από αίτημα της Διοίκησης του Ταμείου, το οποίο 
κατατίθεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α, συνοδευόμενο από τα νόμιμα δι-
καιολογητικά για την έγκριση της επιχορήγησης, όπως 
αυτά εκάστοτε ισχύουν, καταβάλλεται επιχορήγηση το 
ύψος της οποίας δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 
30.000 ευρώ ετησίως.

Άρθρο 2
Προκειμένου το Ταμείο να λάβει την επιχορήγηση 

του άρθρου 1 απαιτείται να πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Η επιχορήγηση να καλύπτει μόνο τις δαπάνες της 
διοικητικής λειτουργίας και της πραγματοποίησης πολι-
τιστικών εκδηλώσεων του Ταμείου.

2. Ο προϋπολογισμός του έτους αναφοράς του Τα-
μείου να έχει υποβληθεί και εγκριθεί από τον Υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου να πιστο-
ποιούνται από ορκωτό ελεγκτή.

4. Το Ταμείο να μην λαμβάνει επιχορήγηση από άλλο 
φορέα του Δημοσίου.
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Άρθρο 3
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Για το έτος 2019 δύναται να καταβληθεί από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, χωρίς να απαι-
τείται η έγκριση του προϋπολογισμού του έτους ανα-
φοράς από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
επιχορήγηση που συνιστά χρηματοδότηση:

α. έως την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της 
παρ. 1 του άρθρου 7 του νόμου 4598/2019 και όχι πέ-
ραν της 31ης Δεκεμβρίου 2019 για την κάλυψη δαπανών 
διοικητικής λειτουργίας του Ταμείου, μισθοδοσίας του 
προσωπικού του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, συμπεριλαμ-
βανομένων αναδρομικών και αποζημιώσεων, λειτουργί-
ας του παιδικού σταθμού του άρθρου 1 του ιδίου νόμου, 
καθώς και πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων 
του Ταμείου μέχρι του ποσού των 630.000 ευρώ,

β. έως την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης 
της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4598/2019 και όχι πέραν 
της 31ης Δεκεμβρίου 2019 για την κάλυψη δαπανών 
φιλοξενίας σε παιδικές κατασκηνώσεις των τέκνων των 
δικαιούχων της παρ. 2 του ιδίου άρθρου μέχρι του ποσού 
των 350.000 ευρώ.

2. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω δαπάνες των περι-
πτώσεων α και β του παρόντος άρθρου, υπολείπονται 
του ποσού για το οποίο έχει επιχορηγηθεί το Ταμείο κατά 
το τρέχον έτος, απομειώνεται ισόποσα η επιχορήγηση 
του επόμενου έτους. Για το λόγο αυτό συντάσσεται ει-
δική κατάσταση με τα ποσά που δαπανήθηκαν, συνο-
δευόμενη από βεβαίωση του Δ.Σ. του Ταμείου, η οποία 
κατατίθεται στο τέλος του τρέχοντος έτους στη Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Άρθρο 4
Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ 
ΤΔΥΕΦ/303138/ 24844/24202/807 (4)
    Παράταση προθεσμίας λήξης εκκαθάρισης και 

θητείας εκκαθαριστή ΟΠΕΠ Α.Ε. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 64 (παρ. 2) του ν. 4002/2011 «Τροπο-

ποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - 

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγί-
ανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, 
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης» (Α’/180).

β. Του π.δ/τος 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (Α’/7), (διόρθωση σφάλματος Α’ 
158/2018), όπως ισχύει

γ. Του π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών» 
(Α’/114).

δ. Του π.δ/τος 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/37).

2. Την αρ. Υ2/22.9.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Β’/2076).

3. Tην αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡ.ΥΠ./509797/11453/11.10 .2018 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού (Β’/4527) «Ανάθεση αρμοδι-
οτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Κωνσταντίνο Στρατή».

4. Την αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/516/03.01.2012 
(Β’/2) υπουργική απόφαση, με την οποία ορίστηκε 
ο εκκαθαριστής της “Οργανισμός Προβολής Ελλη-
νικού Πολιτισμού Α.Ε.”, καθώς και τις αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/
ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/77470/ 2840/2421/81/20.8.2012 
(Β’/2410), ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ ΤΔΠΕΦ/25835/
4829/4082/260/21.02 .2013 (Β’/464), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/
ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/138168/2 0896/17368/ 1046/02.9.2013 
(Β’/2539, διόρθωση σφάλματος Β’ 2689), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/
ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/105032/13995/12290/709/25.4.2014 (Β’/ 
1047), ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/337959/9270 
/8379/300/24.12.2014 (ΥΟΔΔ 847), ΥΠΟΠΑΙΘ/ ΓΔΔΥΗΔ/
ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/7364/9725/9 009/372/26.3.2015 (Β’/ 
575), ΥΠΟΠΑΙΘ/ ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/184579/2169 
8/19320/898/03.7.2015 (Β’/1734), ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥ-
ΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/284963/34926/31473/1328/ 
16.10.2015 (Β’/2253), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/
46573/5622/4984/307/16.02.2016 (Β’/507), ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/25769 5/25505/23036/1472/ 
11.8.2016 (Β’/2732), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/
36153 0/30231/28723/1958/25.9.2017 (Β’/3422), ΥΠ-
ΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/248388/17428/12860/
484/25.5.2018 (Β’/2036), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥ-
ΕΦ/426272/29139/24094/1137/0 4.9.2018 (Β’/3815), 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/618671/41570/ 36094/
1660/30.11.2018 (Β’/5558) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΥΕΦ/154877/14682/14291/474/ 27.3.2019 (Β’/1239) 
όμοιες αποφάσεις, με τις οποίες παρατάθηκε η προθε-
σμία λήξης εκκαθάρισης και θητείας του εκκαθαριστή 
της ως άνω εταιρείας.

5. Το αρ. 1746/24.5.2019 έγγραφο του εκκαθαριστή 
της ΟΠΕΠ Α.Ε., σχετικά με την παράταση της προθεσμίας 
λήξης εκκαθάρισης και θητείας του εκκαθαριστή της 
προαναφερόμενης εταιρείας.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη η οποία βαρύνει τα έσοδα της υπό εκκαθάριση 
εταιρείας, αποφασίζουμε:
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Παρατείνουμε, από τη λήξη της προηγούμενης (30-6-
2019), έως 30-9-2019 την προθεσμία λήξης της εκκαθά-
ρισης της «Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού 
Α.Ε.», καθώς και τη θητεία του εκκαθαριστή Δημήτριου 
Αγγέλου του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΜ 497251, Οικο-
νομολόγου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Ioυνίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02021580706190004*
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