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1 Υπουργείο Εσωτερικών

2 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

3 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων
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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθμ. 20583 
  Τροποποίηση της αριθμ. Φ. 14532/ 21057/18-07-

2017 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών « Συ-

γκρότηση Συμβουλίου Ιθαγένειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 365).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3284/2004 

«Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» 
(Α'217), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το 
άρθρο 11 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για 
την Ελληνική Ιθαγένεια και την Πολιτική Συμμετοχή 
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και 
άλλες ρυθμίσεις» (Α'49), και την τροποποίησή του με τις 
διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 17 του ν. 4456/2017 
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών κομμάτων 
και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού 
έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις» (Α ' 24).

2. Το αριθμ. 88/2018 π.δ. «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 160).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν. 4483/2017 «Ρυθ-
μίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ορ-
γάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές 
με την οργάνωση, τη λειτουργία τα οικονομικά και το 
προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συ-
νεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις (Α'107).

4. Την υπ' αριθμ. 29538/05-09-2017 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθε-
ση καθηκόντων σε θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα 

Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών» (Υ.ΟΔ.Δ. 462).
5. Την υπ' αριθμ. Φ. 14532/21057/18-07-2017 απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών «Συγκρότηση Συμβουλίου 
Ιθαγένειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 365), όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. Φ. 14532/29123/03-10-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.ΟΔ.Δ. 506).

6. Την αριθμ. 36300/25-10-2017 απόφαση του Γενικού 
Διευθυντή Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης με την 
οποία χορηγήθηκε στην Ιωάννα Μακρή , Γραμματέα του 
Συμβουλίου Ιθαγένειας, άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης 
από 9-10-2017 εως τη λήξη του τρίτου εξαμήνου.

7. Την αριθμ. 36566/17-07-2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, με την οποία μετακινείται η Στέργιου 
Πάουλα του Φωτίου στο Τμήμα Πολιτογράφησης Αλ-
λογενών Αλλοδαπών της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

8. Την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης 
για την εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου Ιθαγένειας, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Αντικαθιστούμε την παράγραφο περί ορισμού γραμμα-

τέων της παρ. 1 περ. α' του άρθρου 28 του ν. 3284/2004, 
της αριθμ. Φ. 14532/21057/18-07-2017 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών ως εξής:

«Γραμματέας του Συμβουλίου Ιθαγένειας της παρ. 1 
περ. α' του άρθρου 28 ν. 3284/2004 ορίζεται η Ευαγ-
γελία Κωνσταντίνου του Παναγιώτη (ΑΔΤ.: AM 140092) 
υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, που υπηρετεί 
στο Τμήμα Πολιτογράφησης Αλλογενών - Αλλοδαπών 
της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
αναπληρούμενη από την Πάουλα Στεργίου του Φώτιου 
(ΑΔΤ.: ΑΒ536344) υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομι-
κού, του ιδίου Τμήματος της ως άνω Διεύθυνσης».

Κατά λοιπά ισχύει η υπ. αριθμ. Φ. 14532/21057/
18-07-2017 υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

      Με την 97968/20.9.2018 απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 56 παρ. 12 του π.δ/τος 63/2005, 
γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Λάμπρου Ράπτη του 
Βασιλείου (Α.Δ.Τ.: Π 295360), υπαλλήλου του Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), κατηγορίας Ειδι-
κού Επιστημονικού Προσωπικού Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών, ειδικού στις τηλεπικοινωνίες, και αίρεται, από 
19-9-2018, η απόσπασή του σε θέση μετακλητού Διευθυ-
ντή, με ΜΚ19 της ΠΕ κατηγορίας, στο Πολιτικό Γραφείο 
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ι. Δραγασάκη.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1149390512/ 20.09.2018).

  Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αριθμ. 65262οικ/φ.317 
    Τροποποίηση της 4936/14.2.2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 

90/21.2.2018) απόφασης του Υπουργού Δικαιο-

σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

«Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-

σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την ανα-

μόρφωση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου 

και ειδικότερα με έμφαση σε θέματα επιμέλειας, 

επικοινωνίας και σχέσεων γονέων τέκνων», όπως 

αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 18369/ 

28.3.2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 206/12.4.2018) όμοια - Πα-

ράταση της διάρκειας των εργασιών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας 

Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α' 35), όπως ισχύει,

β) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α' 104), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α' 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

γ) του άρθρου 7 παρ. 6 περ. δ' του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 131), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρ. 20 παρ. 3 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α' 21),

δ) του άρθρου 2 υποπαρ. Δ9 του ν. 4336/2015 «Συντα-
ξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α' 94) και

ε) του π.δ. 88/29.8.2018 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ τ. Α' 160).

2) Την υπ' αριθμ. 4936/14.2.2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 90/ 
21.2.2018) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία συ-
στήθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι επιτροπή, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 18369 /28.3.2018 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 206/12.4.2018) όμοια.

3) Την από 4.9.2018 επιστολή του Προέδρου της επι-
τροπής σχετικά με την ανάγκη παράτασης της διάρκειας 
των εργασιών της.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας μπο-
ρεί να προκληθούν μόνο δαπάνες μετακίνησης, ημερή-
σιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης, οι οποίες θα 
καλυφθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προ-
ϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Φορέας 17-110 Κ.Α.Ε. 
719, 721 και 722 αντίστοιχα), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 4936/14.2.2018 (ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ 90/21.2.2018) απόφαση του Υπουργού Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 18369/28.3.2018 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 206/12.4.2018) όμοια, ως εξής:

Παρατείνεται έως τις 20.3.2019 η διάρκεια των εργασι-
ών της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντι-
κείμενο την αναμόρφωση διατάξεων του οικογενειακού 
δικαίου και ειδικότερα με έμφαση σε θέματα επιμέλειας, 
επικοινωνίας και σχέσεων γονέων τέκνων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προγενέστερες αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Ι

4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

    Με την 1449/18.09.2018 απόφαση του Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11 και 26 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α' 176) και των άρθρων 55, 56 και 57 
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), διορί-
ζεται ο Παναγιώτης Σκευοφύλαξ του Χρήστου (ΑΔΤ: ΑΙ 
624197), μετακλητός υπάλληλος στο Πολιτικό Γραφείο 
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, καταλαμβάνοντας 
θέση προϊσταμένου του εν λόγω γραφείου, ως Διευθυ-
ντής του, με βαθμό Α' και 19ο μισθολογικό κλιμάκιο της 
ΠΕ κατηγορίας.

Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει η 34/26.10.2015 
απόφαση του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης (ΥΟΔΔ 787).

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπ. Οικονομικών: 126814/ 19.09.2018).
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(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6776294418/02.11.2015).

  Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

 

    Με την 403/06.09.2018 απόφαση του Υπουργού Επι-
κρατείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α' 98) και του κεφαλαίου Β, και ιδίως του άρ-
θρου 9, του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 

επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσε-
ων» (Α' 176), όπως ισχύουν, διορίζεται, από 03.09.2018, η 
Βασιλική Χριστοδούλου του Αποστόλου (ΑΔΤ: Σ 976850) 
σε θέση μετακλητής υπαλλήλου στο Πολιτικό Γραφείο 
του Υπουργού Επικρατείας Χριστόφορου Βερναρδάκη 
με ΜΚ1 της ΠΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπ. Οικονομικών: 124079/13.09.2018).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1163774754/19.09.2018).

Ο Υπουργός

  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ  
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*14005362109180004*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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