
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 74652/5.11.2020 
(Β΄  5004) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερι-
κών «Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση υπο-
χρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδι-
κες δικαστικές αποφάσεις».

2 Ανακατανομή οργανικών θέσεων της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 48489 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 74652/5.11.2020 

(Β΄ 5004) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερι-

κών «Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση υπο-

χρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδι-

κες δικαστικές αποφάσεις».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. α) το άρθρο 233 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην 

Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 47 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197),

β) το άρθρο 4Β του ν. 4111/2013 (Α΄ 18),
γ) το άρθρο 259 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87),

δ) το άρθρο 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133),

ε) 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) και το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α΄ 123),

στ) το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄ 180),

ζ) το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

2. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 2607).

3. Την υπ’ αρ. 19723/16.3.2021 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών ως διατάκτη, κατά την παρ. 3 του 
άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)» (Β΄ 1064).

4. Την υπ’ αρ. 74652/5.11.2020 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Εσωτερικών «Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση 
υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες 
δικαστικές αποφάσεις» (Β΄ 5004).

5. Την υπ’ αρ. 24479/31.3.2021 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Εσωτερικών με την οποία αυξάνεται 
ο προϋπολογισμός του προγράμματος επιχορήγησης 
Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελε-
σίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

6. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του 
Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 
των Δήμων».

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

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 74652/5.11.2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών ως προς την παρ. 1 του 
άρθρου 4 η οποία αντικαθίσταται ως εξής:

«Το παρόν πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται 
την 17η Σεπτεμβρίου 2021. Τυχόν υπόλοιπο της επιχορή-
γησης που δεν χρησιμοποιείται μέχρι την ολοκλήρωση 
του προγράμματος, προστίθεται στους προς απόδοση 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων και κατανέ-
μεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε δήμους 
της Χώρας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 259 του 
ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 74652/
5.11.2020 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών 
«Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων 
από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές απο-
φάσεις».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Ι

Αριθμ. 4174/Α1-3617 (2)
Ανακατανομή οργανικών θέσεων της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.α. την περ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 

ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) 
Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως 
Ανεξάρτητης Αρχής» (Α΄ 38),

β. το π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής» (Α΄ 114),

γ. τα άρθρα 76, 77 και 78 του ν. 3528/2007 «Κύρωση 

του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26).

2. Την υπό στοιχεία 8075/Α1-6944/30.11.2020 απόφα-
σή του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με θέμα «Κατανομή θέσε-
ων προσωπικού των άρθρων 22-27 του π.δ. 73/2019, ανά 
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις οργανικές μονάδες 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Β΄ 5385).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οικονομικού έτους 2021.

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Ανακατανέμουμε πενήντα δύο (52) κενές οργανικές 

θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Ερευνητών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
στην κατηγορία ΠΕ ως κατωτέρω:

Σαράντα πέντε (45) θέσεις στον κλάδο ΠΕ Στατιστικών 
και επτά (7) θέσεις στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικο-
νομικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2021 

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

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