
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 8045/8/1-α’/
30.03.2020 κοινής απόφασης του Υπουργού 
και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονά-
δων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στην Ελληνι-
κή Αστυνομία, του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, κατά το άρθρο 6, παρ.  2 εδάφιο δ του 
ν. 4412/2016, όπως ισχύει» (Β’ 1206).

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 74652/5.11.2020 από-
φασης του Υφυπουργού Εσωτερικών «Επιχορή-
γηση δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από 
διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές 
αποφάσεις» (Β’ 5004).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 8045/8/1-ζ’ (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 8045/8/1-α’/

30.03.2020 κοινής απόφασης του Υπουργού 

και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη 

«Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονά-

δων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στην Ελληνι-

κή Αστυνομία, του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη, κατά το άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο δ του 

ν. 4412/2016, όπως ισχύει» (Β’ 1206). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημό-

σιας Τάξης» (Α’ 152),

β. του ν.  2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική 
αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 1),

γ. του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ. 
Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 41),

δ. του ν. 3130/2003 «Μίσθωση ακινήτων για στέγαση 
Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 76),

ε. του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

στ. του ν. 3861/2010 ’’Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις’’ 
(Α’ 112),

ζ. του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και 
Ευθύνη» (Α’ 141),

η. του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυ-
ξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α’ 85),

θ. του άρθρου 2 του ν. 4081/2012 «Περιστολή δημοσί-
ων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγ-
χων και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ι. των άρθρων 24 και 65 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143),

ια. του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουρ-
γείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 160),

ιβ. του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ-
στασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμο-
διότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 73),
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ιγ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

ιδ. του ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α’ 147),

ιε. του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της 
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων -Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 105),

ιστ. του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α’ 209),

ιζ. της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), 
όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 174 του 
ν. 4635/2019 (Α’ 167), του άρθρου 112 και της παρ. 9 
του άρθρου 116 του ν. 4622/2019«Επιτελικό κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

ιη. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ιθ. του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» 
(Α’ 213),

κ. του π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής 
Αστυνομίας» (Α’ 281),

κα. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρέωσης από τους 
Διατάκτες» (Α’ 145),

κβ. του π.δ. 131/2016 «Σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου 
Εκκαθάρισης της Γ.Δ.Ο.Ε.Σ» (Α’ 235),

κγ. του π.δ. 7/2017 «Αναδιάταξη Αναδιοργάνωση, σύ-
σταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελλη-
νικής Αστυνομίας» (Α’ 14),

κδ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),

κε. του 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),

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

κζ. του π.δ. 8/2020 «Εξαίρεση των Υπουργείων Προ-
στασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρ. 2 του άρθρου 35 και των άρθρων 36 και 37 του 
ν. 4622/2019» (Α’ 7).

2. Τις αποφάσεις:
α. Την υπ’ αρ. 75555/289 από 06.07.2017 κοινή απόφα-

ση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - Οικονομι-
κών ’’Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της 
«χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύ-
θυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων 
κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του 
ν. 4412/2016’’ (Β’ 2336).

β. Την υπ’ αρ. 80 από 18.07.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστα-
σίας του πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

γ. Την υπό στοιχεία Υ2 από 09.07.2019 του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών’’ (Β’ 2901).

δ. Της υπό στοιχεία 2/6509/ΔΠΓΚ/05.02.2020 του 
Υφυπουργού Οικονομικών ‘’Τροποποίηση της 2/58493/
ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του 
κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240).

3. Την ανάγκη κάλυψης των ανελαστικών λειτουργικών 
αναγκών, εκάστοτε οικονομικού έτους, των Υπηρεσιών 
της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας 
τους ως Ειδικοί Φορείς.

4. Την υπ’ αρ. 8045/8/1/30.03.2020 κοινή απόφαση 
του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής 
Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα, οι 
Υπηρεσίες των οποίων λειτουργούν ως Ειδικοί Φορείς’’ 
(Β’ 1206).

5. Την υπό στοιχεία 8045/8/1-α/30.3.2020 κοινή από-
φαση του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονά-
δων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στην Ελληνική Αστυ-
νομία, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κατά το 
άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο δ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.» 
(Β’ 1206).

6. Το γεγονός ότι:
α. Στην παρ. Β του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 8045/8/

1-α από 30.03.2020 κοινής απόφασης ορίζεται ότι: «Β. Οι 
προαναφερόμενοι Αριθμοί Λογαριασμών Εξόδων δύνα-
νται να τροποποιούνται (αυξομειώνονται), σύμφωνα με 
τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές ανακύπτουν κάθε 
φορά με νεότερη διαπιστωτική πράξη.».

β. Υφίσταται ανάγκη τροποποίησης των Αριθμών Λο-
γαριασμών Εξόδων του προαναφερόμενου στο εδάφιο α 
της παρούσας παραγράφου άρθρου προς κάλυψη των 
υπηρεσιακών αναγκών.

γ. Από τις διατάξεις της εν λόγω υπουργικής απόφα-
σης, δεν προκαλούνται επιπρόσθετες δαπάνες σε βάρος 
του προϋπολογισμού εξόδων των Ειδικών Φορέων του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την παρ. Α του άρθρου 4 της υπό στοι-

χεία 8045/8/1-α’ από 30.03.2020 κοινής απόφασης του 
Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, 
αντικαθιστώντας αυτήν ως ακολούθως:

«
Άρθρο 4

Α. Το είδος των συμβάσεων, βάσει των Αριθμών Λο-
γαριασμών Εξόδων (Α.Λ.Ε.), που πρόκειται να αντιμετω-
πιστούν από τις ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες 
εμφαίνονται στον κάτωθι πίνακα:
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α/α Α.Λ.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ Α.Λ.Ε.
1 C2410102001 Αγορές φαρμακευτικού υλικού
2 C2410103001 Αγορές υγειονομικού υλικού
3 C2410201001 Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού
4 C2410202001 Αγορές ειδών καθαριότητας
5 C2410203001 Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων
6 C2410204001 Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
7 C2410205001 Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων
8 C2410207001 Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού
9 C2410301001 Αγορές καυσίμων κίνησης

10 C2410302001 Αγορές καυσίμων θέρμανσης
11 C2410401001 Αγορές πολεμοφοδίων γενικά
12 C2410901001 Αγορές ειδών διατροφής
13 C2410902001 Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού
14 C2410903001 Αγορές ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας
15 C2410904001 Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων
16 C2410905001 Αγορές συγγραμμάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
17 C2410988001 Αγορές λοιπών αγαθών (κατ’ αποκοπή χορήγημα)
18 C2410989001 Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών
19 C2410989002 Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού
20 C2410989899 Αγορές λοιπών αγαθών
21 C2420204001 Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας
22 C2420301001 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών
23 C2420302001 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων
24 C2420303001 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και Δεξαμενών
25 C2420389001 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών
26 C2420904001 Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες
27 C2420905001 Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις
28 C2420906001 Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων
29 C2420907001 Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια
30 C2420909001 Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση
31 C2420989001 Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες
32 C2440101001 Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)
33 C2440301001 Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)
34 C2440989001 Λοιπά μισθώματα
35 C3120102001 Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού
36 C3120103001 Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου
37 C3120189001 Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων
38 C3120301001 Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
39 C3120302001 Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
40 C3120389001 Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
41 C3120489001 Αγορές λοιπών επίπλων
42 C3120989001 Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού
43 C3140301001 Αγορές λογισμικού υπολογιστών

»

Άρθρο 2

1. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 8045/8/1-α’/30.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός  Ο Υφυπουργός 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

    Ι 

 Αριθμ. 33025 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 74652/5.11.2020 από-

φασης του Υφυπουργού Εσωτερικών «Επιχορή-

γηση δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων 

από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικα-

στικές αποφάσεις»  (Β’ 5004).

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 233 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην 

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

β) του άρθρου 4Β του ν. 4111/2013 (Α’ 18),
γ) του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-

νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

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

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

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

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

2. Την υπό στοιχεία Υ1/08-01-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 48).

3. Την υπ’ αρ. 19723/19-03-2021 απόφαση του Ανα-
πληρωτή 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. 74652/05-11-2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση δήμων για την 
εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και 
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις» (Β’ 5004).

5. Την υπ’ αρ. 24479/31-03-2021 απόφαση του Ανα-
πληρωτή 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 (Β’ 5004) 
απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών ως προς την 
παρ. 1 του άρθρου 4 η οποία αντικαθίσταται ως εξής:

«Το παρόν πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται 
την 30η Ιουνίου 2021. Τυχόν υπόλοιπο της επιχορήγη-
σης 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 Εσωτερι-
κών «Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση υποχρεώ-
σεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές 
αποφάσεις» (Β’ 5004).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Απριλίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ   

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