
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 29440 
Έναρξη λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δι-

αχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσω-

τερικών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-

σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο 
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 «Μέ-
τρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποι-
νή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 201), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) 
και ειδικότερα της παρ. 9 του άρθρου 53, όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4647/2019 «Κα-
τεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων 
Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων και άλλες διατάξεις» (Α’ 204), όπως ισχύει.

6. Τον ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013» (Α’ 267), όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180), όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει.

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. Τις διατάξεις του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελ-
λάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

12. Την υπ’ αριθμ. 22766/9.4.2020 (Β’ 1386) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρό-
γραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και 
Νομικών Προσώπων: ΟΤΑΣ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης 
Τρίτσης».

13. Τη με αριθμό 23774/15.4.2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών 
«Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)» (Β’ 1610).

14. Τη με αριθμό 29439/14.5.2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών 
«Τοποθέτηση Προϊσταμένων της Ειδικής Υπηρεσίας Δι-
αχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)» (ΑΔΑ: 9ΡΔΧ46ΜΤΛ6-ΝΒΓ), διαπιστώνουμε:

Α) την παύση λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας «Επι-
τελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Εσωτερικών)», η οποία 
αναδιαρθρώθηκε με την με αριθμό 23774/15.4.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων και Εσωτερικών «Διάρθρωση και αρμοδιότητες 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)» (Β’ 1610) και

Β) την έναρξη της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, 
σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 53 του 
ν. 4314/2014, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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