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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 46951 (1)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσω-

τερικών Μαρίνα Χρυσοβελώνη.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος,
β. των άρθρων 41 παρ. 5 και 90 του Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α' 98),

γ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών.» (Α' 180), όπως ισχύει,

δ. του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (Α' 20),

ε. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α' 208),

στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονο-
μασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α' 159),

ζ. του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του 
Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113),

η. του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160),

θ. την Υ173/4.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Β' 3610).

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

Άρθρο 1

Στην Υφυπουργό Εσωτερικών Μαρίνα Χρυσοβελώνη 
αναθέτουμε:

Α. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 
Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

Β. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμ-
ματείας Ισότητας των Φύλων.

Γ. Την εποπτεία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας.
Άρθρο 2

1. Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι αρμοδιότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου,
β) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο 

του Κράτους,
γ) ο διορισμός της διοίκησης του εποπτευόμενου 

φορέα της περίπτ. Γ' του άρθρου 1, από κοινού με τον 
Υπουργό,

δ) η σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας,
ε) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και στους Διεθνείς Οργανισμούς ως προς τις αρ-
μοδιότητες της περίπτ. Β' του άρθρου 1.

2. Οι αρμοδιότητες της περίπτ. Α' του άρθρου 1, ασκού-
νται παράλληλα και από τον Υπουργό Εσωτερικών.

3. Η νομοθετική πρωτοβουλία επί των αρμοδιοτήτων 
του άρθρου 1 ασκείται από κοινού με τον Υπουργό Εσω-
τερικών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 3

1. Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με τα προ-
ηγούμενα άρθρα εξαιρούνται και παραμένουν στον 
Υπουργό τα αντικείμενα που αναφέρονται στα ακόλου-
θα θέματα:

α) 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,

β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στους Διεθνείς Οργανισμούς, με την επιφύ-
λαξη της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 2.

2. Για την άρση αμφισβητήσεων σχετικών με την αρ-
μοδιότητα οποιουδήποτε οργάνου του Υπουργείου Εσω-
τερικών, αρμόδιος είναι ο Υπουργός.

Άρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρωθυπουργός

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 46958 (2)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσω-

τερικών Αικατερίνη Νοτοπούλου.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγματος,
β. των άρθρων 41 παρ. 5 και 90 του Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α' 98),

γ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών.» (Α' 180), όπως ισχύει,

δ. του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (Α' 20),

ε. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α' 208).

στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονο-
μασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α' 159)

ζ. του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του 
Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113),

η. του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160),

θ. την Υ173/4.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Β' 3610).

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

Άρθρο 1

Στην Υφυπουργό Εσωτερικών Αικατερίνη Νοτοπούλου 
αναθέτουμε:

Α. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τομέα Μακεδο-
νίας και Θράκης (πρώην ΥΜΑΘ) και των υπαγόμενων σε 
αυτόν οργανικών μονάδων.

Β. Την εποπτεία των παρακάτω νομικών προσώπων 
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που ανήκαν στην αρμο-
διότητα του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης:

α) Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς 
(Ν.Π.Δ.Δ.)

β) ΕΥΑΘ Παγίων (Ν.Π.Δ.Δ.)
γ) Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.
δ) ΕΥΑΘ Α.Ε.
ε) Δ.Ε.Θ. - HELEXPO Α.Ε.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται μόνον 

από κοινού με τον Υπουργό,
γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-

κών διαταγμάτων,
δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα-

ρακτήρα,
ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ-

δοση πράξεων από κοινού με τους άλλους Υπουργούς, 
Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

στ) ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευό-
μενων από το πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης 
νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, από 
κοινού με τον Υπουργό,

ζ) η διαχείριση του προϋπολογισμού, η ανάληψη υπο-
χρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων που είναι εγγεγραμ-
μένες στον προϋπολογισμό του φορέα και ο προσδιορι-
σμός των απαιτήσεων σε βάρος του προϋπολογισμού, 
ως κύριος διατάκτης των πιστώσεων,

η) η υποβολή ερωτημάτων και η αποδοχή των γνωμο-
δοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

θ) η έκδοση αποφάσεων εξουσιοδότησης υπογραφής 
στους Προϊσταμένους των υπηρεσιακών μονάδων και οι 
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αποφάσεις για τοποθέτηση, μετακίνηση και προαγωγή υπαλ-
λήλων του τομέα Μακεδονίας και Θράκης (πρώην ΥΜΑΘ).

ι) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η μετά-
ταξη του κάθε φύσεως και σχέσης εργασίας προσωπι-
κού των υπηρεσιών του τομέα Μακεδονίας και Θράκης 
(πρώην ΥΜΑΘ) και των νομικών προσώπων δημοσίου 
και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από αυτό.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με τα προηγού-
μενα άρθρα εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό 
τα αντικείμενα που αναφέρονται στα ακόλουθα θέματα: 
α) 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,

β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στους Διεθνείς Οργανισμούς.

Άρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρωθυπουργός

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ  
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*02039020709180004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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