
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Σύλλογος Γονέων, 
Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες 
Περιφέρειας Καρύστου Ν. Ευβοίας «ΧΕΡΙ-ΧΕΡΙ», 
β) Κίνηση Πολιτών Δυτικής Αθήνας (ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α.), 
γ) Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Πρό-
ληψης και Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας με δια-
κριτικό τίτλο «ΙΚΕΛΟΣ», δ) Κοινωφελής Δημοτική 
Επιχείρηση Πειραιά, με διακριτικό τίτλο ΚΟ.Δ.Ε.Π., 
ε) Δικαίωμα στη Ζωή και Ανανέωση Ειδικής Πι-
στοποίησης Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντί-
δας του Ν.Π.Ι.Δ.: Δικαίωμα στη Ζωή.

2 Κατανομή προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων.

3 Ανάθεση αρμοδιοτήτων, στην Π.Ε. Ηρακλείου για 
τη μελέτη, ανάθεση και εκτέλεση έργων διευθέ-
τησης/αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασι-
ών συντήρησης σε υδατορέματα.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφαλμάτων στην υπό στοιχεία ΠΚΜ 
Οικ. 113512(771)/14.2.2022 απόφαση του Αντιπε-
ριφερειάρχη Πέλλας Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 759).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 24521 (1)
Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 

Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Σύλλογος Γονέων, Κη-

δεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες Περι-

φέρειας Καρύστου Ν. Ευβοίας «ΧΕΡΙ-ΧΕΡΙ», β) 

Κίνηση Πολιτών Δυτικής Αθήνας (ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α.), γ) 

Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Πρό-

ληψης και Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας με δι-

ακριτικό τίτλο «ΙΚΕΛΟΣ», δ) Κοινωφελής Δημο-

τική Επιχείρηση Πειραιά, με διακριτικό τίτλο 

ΚΟ.Δ.Ε.Π., ε) Δικαίωμα στη Ζωή και Ανανέωση 

Ειδικής Πιστοποίησης Δευτεροβάθμιας Κοινω-

νικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Δικαίωμα στη Ζωή.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 236).

2. το εδ. δ’ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7, του ν. 3106/ 
2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινω-
νικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 30).

3. την παρ. 3 του άρθρου 283, του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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4. του εδ. α’ της παρ. 1, του άρθρου 3, του ν. 3895/2010 
«Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών 
και φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄ 206).

5. το άρθρο 9, του ν. 4052/2012 Νόμος αρμοδιότητας 
Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο-
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας …της εθνικής οικονομίας» (Α΄ 41).

6. το άρθρο 7, του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορ-
τοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 22).

7. το άρθρο 109, του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

8. το 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).

9. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπ. Εργασίας, Κοιν. 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

10. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

11. την υπό στοιχεία Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο 
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο-
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής» (Β΄ 1310).

12. την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπό στοιχεία Π(2)
γ/οικ. 34029/22-3-2012 «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα 
μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού 
χαρακτήρα» (Β΄ 1163).

13. τις εισηγήσεις σκοπιμότητας των αρμόδιων Περι-
φερειακών Ενοτήτων.

14. τη γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με την πιστο-
ποίηση των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως 
φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που 
μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 2040/25-2-2022 έγγραφό 
του.

15. το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μη-
τρώο…. και άλλες διατάξεις» (Β΄ 22) έχει πραγματοποι-
ηθεί η εγγραφή των φορέων στο Ηλεκτρονικό Εθνικό 
Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.

16. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α. Την Ειδική Πιστοποίηση ως φορέων παροχής υπη-
ρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.:

α) Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων 
με Αναπηρίες Περιφέρειας Καρύστου Ν. Ευβοίας «ΧΕΡΙ-
ΧΕΡΙ», με έδρα στην Κάρυστο

β) Κίνηση Πολιτών Δυτικής Αθήνας (ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α.), με 
έδρα στο Περιστέρι

γ) Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Πρόλη-
ψης και Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας, με διακριτικό 
τίτλο «ΙΚΕΛΟΣ» και έδρα στην Πάτρα

δ) Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά, με δια-
κριτικό τίτλο ΚΟ.Δ.Ε.Π. και έδρα στον Πειραιά

ε) Δικαίωμα στη Ζωή, με έδρα στην Άνω Καλέσσα 
Ηρακλείου

Β. Την Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης ως φορέα πα-
ροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντί-
δας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ.:

- Δικαίωμα στη Ζωή, με έδρα στην Άνω Καλέσσα Ηρα-
κλείου με εξαίρεση:

- τη ΣΥΔ «Δικαίωμα στη Ζωή 1», διότι δεν έχει συ-
μπληρώσει διετή συνεχή λειτουργία, όπως καθορίζε-
ται στην παρ. 4 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Γ.Π: Π(2)
γ/οικ.34029/10-4-2012 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 1163).

- τη ΣΥΔ «Δικαίωμα στη Ζωή 2», διότι δεν λειτουργεί 
ακόμα.

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι τέσσερα (4) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Μαρτίου 2022

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ

I

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./67/2671 (2)
Κατανομή προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (A΄ 105), τις διατάξεις 
της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) 
και τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 και του 
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40),

2. Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), το 
π.δ. 2/2021 με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2) και το π.δ. 
84/2019 με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμ-
ματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
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Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπ’ αρ. 01/2021 απόφαση του Δικαστηρίου της 
Ολομελείας του Αρείου Πάγου.

5. . Το υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Β1012569ΕΞ2022ΠΔ/ 
14.02.2022 αίτημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων για την έκδοση απόφασης κατανομής.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή προ-
σλαμβάνεται που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4675/2021 (Α΄ 6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου σε κενή οργανική θέση 
κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών στην Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Φορολογικές Υπηρεσίες του 
Νομού Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
π.δ. 139/2000.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Μαρτίου 2022 

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

I

    Αριθμ. οικ.910 (3)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων, στην Π.Ε. Ηρακλείου για 

τη μελέτη, ανάθεση και εκτέλεση έργων διευθέ-

τησης/αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασι-

ών συντήρησης σε υδατορέματα .

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (A΄ 87).

2. Το π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης» (Α΄ 229).

3. Το π.δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρή-
της» (Α΄ 242).

4. Το ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης 
- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Δια-
κυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 47) και συγκεκριμένα την παραγρ. 1 του άρθρου 28 
αυτού, με την οποία καταργείται η διάταξη της παρ. 2 
του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και σε κάθε Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται θέση προϊσταμένου, 
που φέρει τον τίτλο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης», και το άρθρο 28Α, όπως αυτό προστέθηκε με 
το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21).

5. Την υπ’ αρ. 14026/2017 υπουργική απόφαση «Δι-
ορισμός της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συ-
ντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

6. Τον ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ-
μίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεο-
δομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

7. Το υπ’ αρ. 57484/7-5-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τε-
χνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης «Αρμοδιότητες εκ-
πόνησης μελετών εκτέλεσης έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας και εργασίες συντήρησης σε υδατορέματα».

8. Την υπ’ αρ. οικ. 2534/12-07-2016 απόφαση Γ.Γ. Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των, στην Π.Ε. Ηρακλείου για τη μελέτη, ανάθεση και 
εκτέλεση έργων διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστα-
σίας και εργασιών συντήρησης σε υδατορέματα».

9. Το υπ’ αρ. 10969/21-02-2022 έγγραφο της Δ/νσης 
Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
με το οποίο στάλθηκε στην Υπηρεσία μας η υπ’  αρ. 
1562/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 
που έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης της Περιφέρει-
ας Κρήτης και ακύρωσε την υπ’ αρ. 2534/12-07-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης.

10. Το γεγονός ότι:
α) Η δικαστική ακύρωση της υπ’ αρ. 2534/12-07-2016 

απόφασης ανατρέχει στον χρόνο έκδοσής της, λόγω πα-
ράλειψης τήρησης του συστατικού τύπου αυτής, που 
είναι η δημοσίευση στην Ε.τ.Κ. Η δε μη δημοσίευση της 
ακυρωθείσας απόφασης αποτελεί σφάλμα της Διοί-
κησης, το οποίο αφορά αποκλειστικά τον τύπο και όχι 
την ουσία της ακυρωθείσας πράξης, στην εξέταση της 
οποίας δεν υπεισήλθε το Δικαστήριο, και το οποίο για 
τον λόγο αυτό δέον να θεραπευθεί, για λόγους χρηστής 
διοίκησης, με την πρόσδοση αναδρομικής ισχύος στην 
παρούσα όμοια απόφαση, από τον χρόνο έκδοσης της 
ακυρωθείσας υπ’ αρ. 2534/12-07-2016 απόφασης και

β) Δυνάμει της ως άνω ακυρωθείσας απόφασης έχουν 
ήδη εκδοθεί από την Περιφέρεια Κρήτης οι απαιτού-
μενες πράξεις προς υλοποίηση των διαλαμβανομένων 
σ’ αυτήν, και δη καλόπιστα, δεδομένου ότι η εν θέματι 
διαδικασία κινήθηκε ενόσω η ακυρωθείσα απόφαση πε-
ριβαλλόταν με το τεκμήριο νομιμότητας που διέπει τις 
διοικητικές πράξεις έως την ανάκληση ή τη δικαστική 
ακύρωσή τους, ενώ η ακύρωση απαγγέλθηκε μόλις την 
26-05-2021 και δημοσιεύθηκε την 07-10- 2021.

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου ΟΤΑ, 
αποφασίζουμε:

1. Την ανάθεση στην Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παρ. 2 και 2.2 του άρθρου 7 του ν. 4258/ 
2014 (Α΄ 94), τις αρμοδιότητες μελέτης, ανάθεσης και 
εκτέλεσης έργων διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προ-
στασίας καθώς και των εργασιών συντήρησης στα υδα-
τορέματα που βρίσκονται εξολοκλήρου στα διοικητικά 
όρια της Π.Ε. Ηρακλείου και δεν αποτελούν κλάδο άλλου 
υδατορέματος.

Επισημαίνεται ότι για την εκτέλεση των ανωτέρω έρ-
γων επιβάλλεται προηγουμένως η έκδοση όλων των 
προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις αδειών και 
εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντι-
κής αδειοδότησής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
ν. 4014/2011 (Α΄ 209).
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2. Η ισχύς της παρούσας ανατρέχει στον χρόνο έκδοσης της υπ’ αρ. 2534/12-07-2016 ακυρωθείσας απόφασης, 
ήτοι στις 12-07-2016.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 14 Μαρτίου 2022

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
      Στην υπό στοιχεία ΠΚΜ Οικ. 113512(771)/14.2.2022 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας Περιφέρειας Κε-

ντρικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 759), στη σελίδα 7733, στην α’ στήλη 
στον 4ο στίχο εκ των άνω και στη β’ στήλη στον 14ο στίχο εκ των άνω, διορθώνονται:

το εσφαλμένο: «Με εντολή Περιφερειάρχη»,
στο ορθό: «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

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