
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 344 
Εξουσιοδότηση στον Γενικό Γραμματέα Πρωθυ-

πουργού να υπογράφει «Με εντολή Πρωθυπουρ-

γού» έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που αφο-

ρούν στην Ε.Υ.Π. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 39),
β) του π.δ. 1/2017 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας 

Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (Α’ 2),
γ) της παρ. 6 του άρθρου 13 και της παρ. 4 του άρθρου 

21 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

δ) των παρ. 3 και 5 του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων» (Α’ 119),

ε) της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 98/2020 «Οργανι-
σμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236), και

στ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
‘‘Νέας Δημοκρατίας’’ (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118).

2. Την υπό στοιχεία Υ7/10.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική 
Γραμματεία Πρωθυπουργού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 435).

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

1. Εξουσιοδοτούμε τον Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουρ-
γού, Γρηγόριο - Αλέξανδρο Δημητριάδη, να υπογράφει 
«Με εντολή Πρωθυπουργού» έγγραφα, πράξεις και απο-
φάσεις που αφορούν:

α) στον καθορισμό, από κοινού με τον Υπουργό Οικο-
νομικών, του ύψους του ποσού του παραβόλου για την 
πιστοποίηση από την Ε.Υ.Π. του διαβαθμισμένου υλικού 

των εθνικών επικοινωνιών [ν. 3649/2008, άρθρο 4 παρ. 7 
εδάφιο δεύτερο],

β) διαδικαστικά θέματα του Συντονιστικού Συμβουλί-
ου Διαχείρισης Πληροφοριών της Ε.Υ.Π. [ν. 3649/2008, 
άρθρο 7 παρ. 4],

γ) στον καθορισμό της ειδικότερης διαδικασίας συ-
γκρότησης και λειτουργίας του Συμβουλίου Πληροφο-
ριών της Ε.Υ.Π., του τρόπου λήψης αποφάσεων, των αρ-
μοδιοτήτων και κάθε άλλου σχετικού θέματος [ν. 3649/ 
2008, άρθρο 8 παρ. 6],

δ) στην έγκριση της απόφασης του Διοικητή και των 
Υποδιοικητών της Ε.Υ.Π. να μεταβιβάζουν αρμοδιότητές 
τους και να εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάμενα όργα-
να να υπογράφουν με εντολή τους πράξεις ή έγγραφα 
αρμοδιότητάς τους [ν. 3649/2008, άρθρο 9 παρ. 9],

ε) στην έκδοση και κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Προσωπικού της Ε.Υ.Π. [ν. 3649/2008, άρθρο 11 παρ. 3],

στ) στον καθορισμό και στην προκήρυξη των προς 
πλήρωση θέσεων του πολιτικού προσωπικού στην Ε.Υ.Π., 
του αριθμού αυτών κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικό-
τητα, της διαδικασίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων, του 
τρόπου υπολογισμού των μορίων, της διαδικασίας κα-
τάρτισης των πινάκων κατάταξης και διοριστέων, του 
τρόπου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων των υποψηφίων, 
του τρόπου υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμά-
των, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος [ν. 3649/ 
2008, άρθρο 11Α παρ. 2 και π.δ. 1/2017, άρθρο 47],

ζ) στην αναπροσαρμογή, από κοινού με τον Υπουρ-
γό Οικονομικών, των ποσών των παραβόλων που κατα-
βάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας διορισμού ή πρόσληψης του πολιτικού 
προσωπικού της Ε.Υ.Π. [ν. 3649/2008, άρθρο 11Α παρ. 3],

η) στην έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού της 
Ε.Υ.Π. και του Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του 
προσωπικού της στους κλάδους και τις υπηρεσίες της 
[ν. 3649/2008, άρθρο 12],

θ) στην έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέ-
ντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινο-
τομίας της Ε.Υ.Π. [π.δ. 1/2017, άρθρο 1 παρ. 2 περ. δβ’],

ι) στη ρύθμιση, από κοινού με τον Υπουργό Οικονομι-
κών, των θεμάτων σύστασης, λειτουργίας και οργάνωσης 
των σχολών εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εξειδίκευ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

18 Ιουνίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2659

35179



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35180 Τεύχος B’ 2659/18.06.2021

σης του προσωπικού της Ε.Υ.Π., της διάρκειας εκπαίδευ-
σης σε αυτές, της εκπόνησης προγραμμάτων διδασκα-
λίας και κάθε άλλου σχετικού θέματος [ν. 3649/2008, 
άρθρο 13 παρ. 1],

ια) στον καθορισμό, από κοινού με τον κατά περί-
πτωση αρμόδιο Υπουργό, των προϋποθέσεων και της 
διαδικασίας εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης του προσω-
πικού της Ε.Υ.Π. σε σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Σωμάτων Ασφαλείας ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών 
ή φορέων του εσωτερικού ή εξωτερικού, της συμμετοχής 
σε προγράμματα φορέων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος [ν. 3649/2008, 
άρθρο 13 παρ. 2],

ιβ) στην έγκριση της υπεράσπισης ενώπιον των ποινι-
κών δικαστηρίων, του εν γένει προσωπικού της Εθνικής 
Υπηρεσίας Πληροφοριών, κατά των οποίων ασκείται 
ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, από λειτουρ-
γούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
[ν. 3649/2008, άρθρο 14Α παρ. 1 περ. α’],

ιγ) στην υποβολή έγγραφου αιτήματος προς το Νο-
μικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), προκειμένου να 
δοθεί στους μετακλητούς υπαλλήλους του άρθρου 9 του
ν. 3649/2008, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγο-
νται για αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις ή παραλείψεις, 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η δυνατότη-
τα εκπροσώπησης και υπεράσπισής τους ενώπιον των 
ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) [ν. 3649/2008, άρθρο 
14Α παρ. 1 περ. β’],

ιδ) στην υποβολή εγγράφου, προκειμένου να χορηγεί-
ται από το Δημόσιο στους μετακλητούς υπαλλήλους του 
άρθρου 9 του ν. 3649/2008, που βρίσκονται σε ενέργεια, 
προκαταβολή των εξόδων, στα οποία υποβάλλονται 
προς υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και 
ενώπιον των Δικαστηρίων, εφόσον έχει ασκηθεί σε βά-
ρος τους ποινική δίωξη για πράξεις ή παραλείψεις, που 
τους αποδίδονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους [ν. 3649/2008, άρθρο 14Α παρ. 3 περ. β’],

ιε) στον καθορισμό του τρόπου, του χρόνου και της 
διαδικασίας εκλογής των δύο αιρετών εκπροσώπων των 
πολιτικών υπαλλήλων της Ε.Υ.Π. στο Υπηρεσιακό Συμ-
βούλιο [ν. 3649/2008, άρθρο 15 παρ. 1 περ. γ’],

ιστ) στη μετάταξη του πολιτικού προσωπικού της 
Ε.Υ.Π., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, 
από κοινού με το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο και 
ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 
Ε.Υ.Π., εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους δημόσι-
ου συμφέροντος, σε κενές οργανικές ή συνιστώμενες 
με την πράξη μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις άλλων 
υπηρεσιών του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσί-
ου δικαίου και κάθε βαθμού Ο.Τ.Α., με βάση τα τυπικά 
και ουσιαστικά προσόντα του [ν. 3649/2008, άρθρο 16],

ιζ) στην απόσπαση υπαλλήλου της Ε.Υ.Π., από κοινού 
με το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, για συνυπηρέ-
τηση με υπάλληλο, σύζυγο ή συμβιούντα που υπηρετεί 

σε Υπηρεσία ή Αρχή Εξωτερικού, στην υπηρεσία που 
είναι τοποθετημένος ο/η σύζυγος ή ο/η συμβιών/συμ-
βιούσα ή σε άλλη υπηρεσία της ίδιας πόλης ή περιοχής, 
για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη της συνυπη-
ρέτησης [ν. 3649/2008, άρθρο 17 παρ. 3 εδάφιο τρίτο 
και ν. 4440/2016, άρθρο 48],

ιη) στην απόσπαση, από κοινού με το κατά περίπτω-
ση αρμόδιο όργανο, ύστερα από σχετική αίτησή τους 
και σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 
Υπηρεσίας ή του φορέα, από τον οποίο αποσπώνται, 
μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου δημόσιων υπηρεσιών και νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανι-
κές θέσεις και είναι σύζυγοι υπαλλήλων της Ε.Υ.Π., κατά 
παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες 
του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην 
περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός τους [ν. 3649/2008, 
άρθρο 17 παρ. 4],

ιθ) στην απόσπαση, από κοινού με το κατά περίπτωση 
αρμόδιο όργανο και ύστερα από εισήγηση του Διοικητή 
της Ε.Υ.Π., κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη, 
για ορισμένο χρόνο, πολιτικού προσωπικού του δημοσί-
ου τομέα, κατόπιν συναινέσεώς του, σε θέσεις της Ε.Υ.Π. 
για την πλήρωση ειδικών αναγκών [π.δ. 1/2017, άρθρο 
49 παρ. 3],

κ) στη ρύθμιση, από κοινού με τον Υπουργό Οικονο-
μικών, του τρόπου διαχείρισης και δικαιολόγησης των 
ποσών που εγγράφονται στις απόρρητες δαπάνες του 
Ειδικού Φορέα της Ε.Υ.Π. [ν. 3649/2008, άρθρο 19 παρ. 2],

κα) στην έκδοση του Ειδικού Κανονισμού Δημοσίων 
Συμβάσεων, με τον οποίο καθορίζονται ιδίως οι διαδι-
κασίες ανάθεσης, τα αρμόδια όργανα, οι επιτροπές, το 
περιεχόμενο και οι διαδικασίες εκτέλεσης των δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και μελετών 
της Ε.Υ.Π. [ν. 3649/2008, άρθρο 20 παρ. 2],

κβ) στον ορισμό, από κοινού με τον Υπουργό Οικο-
νομικών, του ύψους, των όρων και των προϋποθέσεων 
χορήγησης του μηνιαίου επιδόματος υψηλού βαθμού 
ευθύνης και ασφάλειας [ν. 4484/2017, άρθρο 46 παρ. 3],

κγ) στον καθορισμό, από κοινού με τον Υπουργό Οι-
κονομικών, των αποδοχών του Διοικητή και των Υποδι-
οικητών της Ε.Υ.Π. [ν. 4484/2017, άρθρο 46 παρ. 5],

κδ) στην επιβολή έως και της ποινής του προστίμου μέ-
χρι και των αποδοχών ενός (1) μήνα στους υπαλλήλους 
της Ε.Υ.Π. [π.δ. 611/1977, άρθρο 218 παρ. 1 περ. α’], και

κε) στην αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) επί θεμάτων 
της Ε.Υ.Π.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της υπογραφής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ   

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