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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 31521/96 υπουργικής
απόφασης «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Ο.Δ.)
Α.Ε.» (Β΄896).

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.21250/17049/
Δ9/4381/25-05-2016 (Β΄1538) υπουργικής απόφασης σχετικά με τη διάθεση προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού
Σώματος στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 138788
(1)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 31521/96 υπουργικής
απόφασης «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού
Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.» (Β΄896).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Τον ν. 4314/2014 (Α΄265) «Α) Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13-06-2012 (ΕΕL 156/2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α΄297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 60, όπως
ισχύει, καθώς και τα άρθρα 48 και 70 αυτού.
3. Τον ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007-2013» (Α΄267), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
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4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192).
5. Το π.δ. 81/2019 περί της σύστασης, συγχώνευσης,
μετονομασίας και κατάργησης Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Α΄119).
6. Το π.δ. 83/2019 (Α΄121) περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
7. Την υπ΄ αρ. 31521/96 υπουργική απόφαση «Έγκριση
Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.» (Β΄896).
8. Την ανάγκη τροποποίησης προκειμένου να καταφέρει η ΜΟΔ ΑΕ να επιτελέσει τον ιδιαίτερα σημαντικό
ρόλο που της έχει αναθέσει η Πολιτεία σύμφωνα με το
Καταστατικό της.
9. Την υπ΄ αρ. 538/5.8.2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΜΟΔ
Α.Ε.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 31521/96 υπουργικής
απόφασης «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.» (Β΄896)»,
ως εξής:
Άρθρο 1
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
(α) Στην παρ. 2 του άρθρου 3 σημείο Α της υπ΄ αρ.
31521/96 υπουργικής απόφασης, διαγράφεται υποπερίπτωση στο τέλος της παραγράφου που προστέθηκε με
το άρθρο 1 της υπ΄ αρ. 10926/20 υπουργικής απόφασης
(Β΄302), ήτοι οι λέξεις:
«Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας με τα ακόλουθα τμήματα:
Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων
Τμήμα Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων»
(β) Στο σημείο Β του άρθρου 3 της υπ΄ αρ. 31521/96
υπουργικής απόφασης, προστίθεται παρ. 8, ως ακολούθως:
«8. Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας»
(γ) Στο άρθρο 3 σημείο Γ της υπ΄ αρ. 31521/96 υπουργικής απόφασης, προστίθεται παρ. 8, ως ακολούθως:
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«8. Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
α) Τμήμα Μελετών Τεχνικών έργων
β) Τμήμα εκτέλεσης Τεχνικών έργων»
(δ) Στο σημείο Α του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. 31521/96
υπουργικής απόφασης, διαγράφεται η παρ. 6, που προστέθηκε με το άρθρο 2 της υπ΄ αρ. 10926 ΥΑ/31.01.2020.
(ε) Στο σημείο Β του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. 31521/96
υπουργικής απόφασης, προστίθεται παρ. 8, ως ακολούθως:
«8. Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας αναλαμβάνει και
μετά από σχετικό τυποποιημένο αίτημα τρίτων φορέων
που εγκρίνεται από τη Διοίκηση της Εταιρείας το ρόλο
της αναθέτουσας αρχής και της τεχνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Στην άσκηση του ρόλου της αυτού η Τεχνική Υπηρεσία
δύναται να χρησιμοποιεί για υποστήριξη όλα τα διαθέσιμα εκ του νόμου μητρώα, μεταξύ άλλων και από το
Μητρώο εξωτερικών συνεργατών της παρ. 8 του άρθρου
28 του ν. 4314/2014, ως ισχύει.
Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να συμπράττει στη μελέτη
ή/και εκτέλεση έργων με αδύναμους δικαιούχους ΕΣΠΑ,
που είναι φορείς κεντρικής ή γενικής κυβέρνησης, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΑΜΚΕ καθώς και άλλοι φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
Η ΜΟΔ Α.Ε. δύναται να αναλαμβάνει η ίδια ως αναθέτουσα αρχή, διά της Τεχνικής της Υπηρεσίας, τη μελέτη
ή/και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων που χρηματοδοτούνται από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό
σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων ή από
άλλα εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα ή από άλλους πόρους.
Η Τεχνική Υπηρεσία ασκεί τα καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε
ισχύει, τα δε καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής έχει
το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
στ) Στο σημείο Γ του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. 31521/96
υπουργικής απόφασης, προστίθεται παρ. 8, ως ακολούθως:
«8. Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
α) Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων
Το Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων έχει τη συνολική
ευθύνη για την κατάρτιση ολοκληρωμένων τεχνικών μελετών και την κατάρτιση προδιαγραφών μελετών, καθώς
και την ανάθεση, επίβλεψη εκπόνησης, την παραλαβή,
τον έλεγχο και τη θεώρηση αυτών.
Επίσης είναι αρμόδιο για τη διοίκηση των συναπτόμενων μεταξύ της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης
(ΜΟΔ αε) και υποστηριζόμενων φορέων Προγραμματικών Συμβάσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 και του
άρθρου 100 του ν. 3852/2010, όπως εκάστοτε ισχύουν,
όταν αφορούν τεχνικές μελέτες.
β) Τμήμα Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων
Το Τμήμα Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων έχει τη συνολική
ευθύνη για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση τεχνικών
έργων των υποστηριζόμενων φορέων και της ίδιας της
ΜΟΔ αε σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και
της τέχνης και της ισχύουσας νομοθεσίας. Στο πλαίσιο
αυτά μεριμνά για τη δημοπράτηση, την ανάθεση, την
επίβλεψη της εκτέλεσης και την παραλαβή τεχνικά άρτιων και ολοκληρωμένων έργων των υποστηριζόμενων
φορέων και της ΜΟΔ αε.
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Επίσης είναι αρμόδιο για τη διοίκηση των συναπτόμενων μεταξύ της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης
(ΜΟΔ αε) και υποστηριζόμενων φορέων Προγραμματικών Συμβάσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 και του
άρθρου 100 του ν. 3852/2010, όπως εκάστοτε ισχύουν,
όταν αφορούν εκτέλεση τεχνικών έργων.».
Άρθρο 2
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Στην παρ. 1 του σημείου Α του άρθρου 3 της υπ΄ αρ.
31521/96 υπουργικής απόφασης, τροποποιείται η τελευταία υποπερίπτωση, ως ακολούθως:
«Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (λειτουργεί σε επίπεδο
διεύθυνσης, χωρίς τμήματα)
Το ΔΣ της ΜΟΔ Α.Ε. δύναται με σχετική απόφασή του
να δημιουργήσει τμήματα στη Μονάδα».
Άρθρο 3
Διεύθυνση Προμηθειών
(α) Στο σημείο Β του άρθρου 3 της υπ΄ αρ. 31521/96
υπουργικής απόφασης, προστίθεται παρ. 9, ως ακολούθως:
«9. Διεύθυνση Προμηθειών.
Το ΔΣ της ΜΟΔ Α.Ε. δύναται με σχετική απόφασή του
να δημιουργήσει τμήματα στη Διεύθυνση».
(β) Στο σημείο Β του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. 31521/96
υπουργικής απόφασης, προστίθεται παρ. 9, ως ακολούθως:
«9. Διεύθυνση Προμηθειών
Έχει την ευθύνη προγραμματισμού, διενέργειας και
παρακολούθησης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών
της εταιρείας».
(γ) Στο σημείο Γ του άρθρου 3 της υπ΄ αρ. 31521/96
υπουργικής απόφασης, διαγράφεται η παρ. 2γ.
(δ) Στο σημείο Γ του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. 31521/96
υπουργικής απόφασης, διαγράφεται η παρ. 2γ.
Άρθρο 4
Μεταβατική Διάταξη
Κατ΄ εξαίρεση η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και η
Διεύθυνση Προμηθειών τίθενται σε ισχύ από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης και ενσωματώνονται,
όπως και η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, στην υφιστάμενη εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών της ΜΟΔ.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ΄ αρ.
31521/96 υπουργική απόφαση «Έγκριση Εσωτερικού
Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
(Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.» (Β΄896), όπως εκάστοτε ισχύει.
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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Αριθμ. οίκ. 54479/Δ1/16114
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.21250/17049/
Δ9/4381/25-05-2016 (Β΄1538) υπουργικής απόφασης σχετικά με τη διάθεση προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού
Σώματος στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 28 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη
συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης
(Ε.Μ.Σ.)» (Α΄80), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2
της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄94), σε συνδυασμό
με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
β. του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση
των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και
άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου
χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες
διατάξεις» (Α΄41).
γ. Του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄85).
δ. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α΄43).
ε. Του μέρους Β΄του ν. 4760/2020 «Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας
Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄247).
στ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
ζ. Των άρθρων 94 έως 103 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις»
(Α΄58), όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με τις
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4142/2013 (Α΄83).
η. Του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γε-
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νικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄73).
θ. Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Α΄26).
ι. Του π.δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄58).
ια. Του π.δ. 394/2001 όπως τροποποιήθηκε με το
π.δ. 170/2013 «Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας».
ιβ. Του π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α΄94).
ιγ. Του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων
πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄131), όπως
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιδ. Του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄99).
ιε. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄159).
ιστ. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄168).
ιζ. Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α΄8).
ιη. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
2. Την υπό στοιχεία Φ.21250/17049/Δ9/4381/25-05-2016
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διάθεση προσωπικού του
κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα
Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)» (Β΄1538), όπως τροποποιήθηκε με
την υπό στοιχεία Φ.21250/53771/Δ9/14088/23-01-2017
όμοια απόφαση (Β΄330).
3. Την υπό στοιχεία Φ.21250/25734/Δ9/8000/09-08-2017
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διακοπή διάθεσης της Αστυφύλακα Πιστόλα Ελευθερίας
στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ
Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)» (Β΄3246).
4. Την υπό στοιχεία Φ.21250/54266/Δ9/16611/02-01-2018
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Ανανέωση διάθεσης προσωπικού του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας
(ΤΕΑΠΑΣΑ) στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)» (Β΄11).
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5. Την υπό στοιχεία 58364/Δ1/20045/24-12-2018
απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας
του Πολίτη «Ανανέωση διάθεσης προσωπικού του
κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα
Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)»
(Β΄6140).
6. Το υπ΄ αρ. 296510/11-11-2020 έγγραφο του Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ.
7. Το υπ΄ αρ. 8069/2/474/26-11-2020 έγγραφο του
Προέδρου του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ.
8. Το υό στοιχεία 75535Φ.202.1/27-11-2020 έγγραφο
του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
9. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν
από την ένταξη του ΕΤΕΑΕΠ στον e-ΕΦΚΑ.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη. Η δαπάνη μισθοδοσίας του διατιθέμενου στον e-ΕΦΚΑ προσωπικού θα βαρύνει τους
προϋπολογισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Πυροσβεστικού Σώματος, αντίστοιχα.
11. Την υπ΄ αρ. 54104/3008/30-12-2020 εισήγηση του
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄143), αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.21250/17049/
Δ9/4381/25-05-2016 (Β΄1538) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως έχει
τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία Φ.21250/53771/
Δ9/14088/23-01-2017 (Β΄330) όμοια απόφαση, ως
εξής:
α) Διατίθενται, μέχρι 31/12/2022, δύο (2) επιπλέον
υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας και ένας (1) υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος στον Ηλεκτρονικό
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ως ακολούθως: Ι. Αστυνομικό προσωπικό:

Τεύχος B’ 5975/31.12.2020

1. Υπαστυνόμος Β΄(247259) ΚΕΡΑΜΙΩΤΗ Μαρία του
Νικολάου.
2. Αστυνομικός Υποδιευθυντής (256203) ΓΚΕΚΑΣ Δημήτριος του Σωτηρίου.
II. Πυροσβεστικό προσωπικό:
1. Υπαρχυπυροσβέστης (17060) ΚΑΡΑΤΕΛΙΟΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη.
β) Επιτρέπεται, χωρίς να απαιτείται τροποποποίηση
της απόφασης, η φοίτηση σε σχολές της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, όταν
είναι υποχρεωτική για τη βαθμολογική εξέλιξη των εν
λόγω υπαλλήλων. Η αναστολή της διάθεσης του υπαλλήλου, για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα
που κάθε φορά απαιτείται, θα γίνεται με απόφαση του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνση στην οποία είναι
τοποθετημένος, ύστερα από σχετική ενημέρωση από
την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και
του Πυροσβεστικού Σώματος και κατόπιν εκτίμησης των
υπηρεσιακών αναγκών του e-ΕΦΚΑ. Στις περιπτώσεις
αυτές στον υπάλληλο θα χορηγείται Φύλλο Πορείας για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την Υπηρεσία στην
οποία είναι η οργανική του θέση για τη φοίτηση στη σχολή της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής αντίστοιχα, ή
τη συμμετοχή του σε προαγωγικές εξετάσεις.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ.21250/17049/
Δ9/4381/25-05-2016 (Β΄1538) υπουργική απόφαση,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
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