
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση ισχύος της υπ’  αρ. 2199/30.6.2020 
(Β’ 3871) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
σχετικά με ζητήματα που αφορούν συναινετική 
εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση 
προσημείωσης υποθήκης.

2 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσω-
πικού Υπουργείου Τουρισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 53409 (1)
Παράταση ισχύος της υπ’  αρ. 2199/30.6.2020 

(Β’ 3871) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, 

σχετικά με ζητήματα που αφορούν συναινετική 

εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμι-

ση προσημείωσης υποθήκης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 17 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 

30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες δια-
τάξεις” (Α’ 75) και άλλες διατάξεις» (Α’ 86).

2. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» 
(Α’ 136).

3. Το π.δ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

4. Την υπ’ αρ. 43252/10.9.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Παράταση της υπ’ αρ. 2199/30.6.2020 
(Β’ 2659) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα: 
”Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) «Κύρωση της από 
30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες δια-
τάξεις" (Α’ 75) και άλλες διατάξεις»“» (Β’ 3871), η οποία 
είναι σε ισχύ μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2020.

5. Την ανάγκη εκ νέου παράτασης της ισχύος της 
υπ’ αρ. 2199/30.6.2020 απόφασης του Υπουργού Δικαι-

οσύνης «Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 
2 του άρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) «Κύρωση της 
από 30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδη-
μίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις" (Α’ 75) και άλλες διατάξεις»“ (Β΄ 2659), λόγω 
των συνεπειών της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

6. Την υπ’ αρ. 49968/26.10.2020 εισήγηση της περ. ε 
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της πα-
ρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η ισχύς της υπ’ αρ. 2199/30.6.2020 (Β΄ 2659) απόφασης 
του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως αυτή παρατάθηκε με 
την υπ’ αρ. 43252/10.9.2020 (Β’ 3871) όμοια απόφαση 
σχετικά με ζητήματα που αφορούν συναινετική εγγρα-
φή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείω-
σης υποθήκης, παρατείνεται από τη λήξη της, ήτοι από 
31 Οκτωβρίου 2020, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2020

 Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 16614 (2)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσω-

πικού Υπουργείου Τουρισμού .

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελι-

κό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει,
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β) του άρθρου 90 του «Κώδικα 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).

γ) της περ. ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/ 
2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει,

δ) 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), όπως ισχύει,

ε) του άρθρου 7 του ν. 3469/2005 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131), όπως ισχύει,

στ) του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α’ 157), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

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

η) 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),

θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων (Α’ 123),

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

2. α) Την υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

β) Την υπ’ αρ. 5157/26.3.2020 απόφαση του Υπουργού 
Τουρισμού «Διορισμός Υπηρεσιακής Γραμματέως στο 
Υπουργείο Τουρισμού» (ΥΟΔΔ 222).

γ) Την υπ’ αρ. 19232/20.3.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού 
του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του 
Υπουργείου Εσωτερικών» (ΥΟΔΔ ’ 221).

3. Την υπ’ αρ. 15441/5.10.2020 εισήγηση της Προϊστα-
μένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικη-

τικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, με την 
οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη 201.120,00 ευρώ ετη-
σίως σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Τουρισμού, η οποία θα υλοποιηθεί με την πλήρωση των 
προαναφερόμενων θέσεων, αποφασίζουμε:

Ανακατανέμουμε (μέσω της σύστασης-κατάργησης 
θέσεων) είκοσι πέντε (25) κενές οργανικές θέσεις προ-
σωπικού του Υπουργείου Τουρισμού ως ακολούθως:

α) Καταργούνται δεκατέσσερις (14) κενές οργανικές 
θέσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
Κατηγορίας Υ.Ε. Ειδικότητας Βοηθητικού Προσωπικού 
και έντεκα (11) κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσω-
πικού Κατηγορίας Υ.Ε. Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού.

β) Συνιστώνται είκοσι (20) θέσεις μόνιμου προσωπικού 
Κατηγορίας Π.Ε. Κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού και 
πέντε (5) θέσεις μόνιμου προσωπικού Κατηγορίας Π.Ε. 
Κλάδου Πληροφορικής.

Ως εκ τούτου, το σύνολο των οργανικών θέσεων των 
αντίστοιχων Κατηγοριών/Κλάδων/Ειδικοτήτων του 
Υπουργείου Τουρισμού διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΙ 166

Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΟΝΙΜΟΙ 11

Υ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ι.Δ.Α.Χ. 17

Υ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΟΝΙΜΟΙ 7

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας Η Υπηρεσιακή Γραμματέας
του Υπουργείου του Υπουργείου
Εσωτερικών Τουρισμού

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ   
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