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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π.

Αρ. Φύλλου 34

ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN AΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αριθμ. 471.1/14/951950
Ανάκληση εν μέρει της υπ’ αρ. 471.1/35/751408/
7-2-2019 προκήρυξης πλήρωσης με Μεικτό
Σύστημα Αντικειμενικών Κριτηρίων (Μόρια)
και Αξιολόγησης Ειδικότερων Προσόντων,
302 Κενών Τακτικών Θέσεων (Κλάδων ΠΕ, ΤΕ
και ΔΕ) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
(ΑΣΕΠ 4).
O ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
(1) Των άρθρων 10 και 11Α του ν. 3649/2008 «Εθνική
Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις» (Α’ 39), ως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
(2) Της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
(3) Του άρθρου 26 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων,
ενίσχυση της ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133).
(4) Του π.δ. 1/2017 «Οργανισμός της Ε.Υ.Π.» (Α’ 2), ως
ισχύει.
(5) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
β. Την υπ’ αρ. 344/23-2-2021 απόφαση Πρωθυπουργού
«Εξουσιοδότηση στον Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού να υπογράφει “Με εντολή Πρωθυπουργού” έγγραφα,
πράξεις και αποφάσεις που αφορούν στην ΕΥΠ».
γ. Tην υπ’ αρ. 471.1/35/751408/7-2-2019 (ΑΣΕΠ 4) Προκήρυξη της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, με την
οποία είχαν προκηρυχθεί για πλήρωση, μεταξύ άλλων,
τριάντα τρεις (33) θέσεις του Κλάδου ΔΕ11 Φυλάκων Νυκτοφυλάκων.

δ. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./187/οικ.ΕΜΠ
643/2-12-2020 τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./252/οικ.32311/11-9-2018 (ορθή επανάληψη
3/10/2018) απόφασης με θέμα «Έγκριση για την κίνηση
των διαδικασιών πρόσληψης τριακοσίων δύο (302) τακτικών υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων στην Εθνική
Υπηρεσία Πληροφοριών για το έτος 2018».
ε. Το γεγονός ότι:
(1) Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4704/2020
μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Πληροφοριών και οι Περιφερειακές
Ηλεκτρονικές της Μονάδες, με τις αρμοδιότητές τους, το
προσωπικό που υπηρετούσε σε αυτές και τις οργανικές
θέσεις που αυτό κατείχε.
(2) Οι υπηρεσιακές ανάγκες για κάλυψη οργανικών
θέσεων ΔΕ 11 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων μετά την ως
άνω μεταφορά έπαψαν να υφίστανται.
(3) Με την (δ) σχετική τροποποιήθηκαν και ανακατανεμήθηκαν ανά κατηγορία οι προς πλήρωση κενές
οργανικές θέσεις της (γ) όμοιας.
(4) Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε εν μέρει την υπ’ αρ. 471.1/35/751408/
7-2-2019 (ΑΣΕΠ 4/2019) Προκήρυξη της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κατά το μέρος που αφορά την πλήρωση τριάντα τριών (33) θέσεων του κλάδου ΔΕ 11 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων που αναφέρονται στην παρ. 1 (ια)
αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδίκτυο (INTERNET)
στην ιστοσελίδα της ΕΥΠ www.nis.gr.
Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2021
Με εντολή Πρωθυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 34/22.06.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*10000342206210002*

