
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός αριθμού Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) 
ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής (Β/ΝΟΣ), που 
θα καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) το 
έτος 2021.

2 Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ 
Λευκάδας και κατάργηση Τοπικής Υπηρεσίας 
πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 15660ΕΞ2020/
15.06.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας 
«Εφαρμοστική απόφαση του Εθνικού Προγράμ-
ματος Απλούστευσης Διαδικασιών, βάσει του άρ-
θρου 45 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 2747).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 400/4/210502/Σ.89 (1)
Ορισμός αριθμού Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) 

ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής (Β/ΝΟΣ), που 

θα καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) το 

έτος 2021. 

 ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2936/2001 «Επαγγελ-

ματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (Α’ 166).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

3. Την υπ’ αρ. 33/2006 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 
«Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο 
Τομέα» (Α’ 180).

4. Την υπ’ αρ. 49/2019 Πράξη Υπουργικού Συμβουλί-
ου «Παράταση της ισχύος της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης 
Υπουργικού Συμβουλίου ’’Αναστολή διορισμών και προ-
σλήψεων στο Δημόσιο Τομέα’’» (Α’ 213).

5. Την υπ’ αρ. 70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

6. Την υπ’ αρ. 92 εισήγηση της 22ης/04-08-2015 συνε-
δρίασης του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.

7. Την υπό στοιχεία ΔΙΠAAΔ/Φ.ΕΓΚΡ/2/29540 π.ε./
11-01-2017 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουρ-
γικού Συμβουλίου 33/2006.

8. Την υπ’ αρ. 409/24-09-2020 εισηγητική έκθεση του 
προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας από την οποία προκύπτει ότι από τις 
διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2020, ενώ για 
τα επόμενα έτη 2021 και 2022 του ισχύοντος Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 
2019-2022 του ν. 4549/2018 προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Π/Υ ΓΕΝ (ΕΦ: 1011.203.0000000) ύψους 1.064.849 € 
(ΑΛΕ 2120101013 ποσό 845.100 €, ΑΛΕ 2120114010 ποσό 
94.500 €, ΑΛΕ 2190201097 ποσό 125.249 €) και 1.426.865 € 
(ΑΛΕ 2120101013 ποσό 1.134.800 €, ΑΛΕ 2120114010 
ποσό 126.000 €, ΑΛΕ 2190201097 ποσό 168.065 €) αντί-
στοιχα. Η υπόψη δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις 
που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ΓΕΝ (ΕΦ: 
1011.203.0000000) τα αντίστοιχα έτη, δίχως να επηρεάζο-
νται τα ανώτατα όρια του ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός αριθμού Επαγγελματιών Οπλιτών 
(ΕΠ.ΟΠ.) που θα καταταγούν στο Πολεμικό 
Ναυτικό (ΠΝ) το έτος 2021

Ο αριθμός των ΕΠ.ΟΠ. ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευ-
τικής (Β/ΝΟΣ) που θα καταταγούν στο ΠΝ το έτος 2021, 
κατόπιν προκήρυξης, ορίζεται σε εκατό (100).

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Εθνικής Άμυνας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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   Αριθμ. 54147/16027 (2)
Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ 

Λευκάδας και κατάργηση Τοπικής Υπηρεσίας 

πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 87 και της περ. ια της παρ. 7 του άρθρου 

34 του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α’ 8), όπως ισχύει,

β. των περ.  ε και θ της παρ.  1 του άρθρου 52 του 
ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως ισχύει,

γ. των άρθρων 69Α, 69Β και 69Δ του ν. 4387/2016 
(Α’ 85),

δ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119),

ε. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπ’ αρ. 349955/29-12-2020 πρόταση του Διοι-
κητή του e-ΕΦΚΑ.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού και 
του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

1. Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης 
e-ΕΦΚΑ Λευκάδας με έδρα τη Λευκάδα, την 1-2-2021.

2. Την κατάργηση την 31-1-2021 του Τοπικού Υποκα-
ταστήματος Μισθωτών Λευκάδας, στο οποίο έχει συγχω-
νευτεί το Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Λευκάδας 
με την υπ’ αρ. 293164/10-11-20 απόφαση του Διοικητή 
του e-ΕΦΚΑ (Β’ 5084).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 466 ΕΞ 2021 (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 15660ΕΞ2020/

15.06.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας 

«Εφαρμοστική απόφαση του Εθνικού Προγράμ-

ματος Απλούστευσης Διαδικασιών, βάσει του άρ-

θρου 45 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 2747). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην 

Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 80 του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’ 
του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητη-

μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις» και ισχύει (Α’ 53),

2. της υπό στοιχεία 15660ΕΞ2020/15.06.2020 απόφα-
σης του Υπουργού Επικρατείας «Εφαρμοστική απόφαση 
του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, 
βάσει του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 2747),

3. της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

4. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ιδίως των άρθρων 65 - 67 και του άρθρου 116 
«Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β’» αυτού,

5. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και 
ιδίως του άρθρου 5 αυτού,

6. της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

7. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

8. του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

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

10. του άρθρου 13 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

11. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85) και ιδίως της παρ. 3 
του άρθρου 22,

12. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει,

13. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

14. του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης» (Α’ 236).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπ’ αρ. 2628/2019 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ορι-
σμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής 
Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΕΥΔΕ- ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" 
(ΕΠΜΔΤ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για 
πράξεις του» (Β’ 4201).
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Δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Η παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 15660ΕΞ2020/

15.06.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας 
«Εφαρμοστική απόφαση του Εθνικού Προγράμματος 
Απλούστευσης Διαδικασιών, βάσει του άρθρου 45 του 
ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 2747) τροποποιείται ως ακο-
λούθως:

«3. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΕΠΑΔ αποτελείται 
από: (α) τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (β) τον Γενικό Γραμματέα Βι-
ομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

(γ) τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών 
Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, (δ) τον Γενικό 
Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και (ε) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Οικονομικών.». Κατά τα λοιπά ισχύει η 
υπό στοιχεία 15660ΕΞ2020/15.06.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας (Β’ 2747).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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*02000811501210004*

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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