
                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Αθήνα, 31-01-2023   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                    Αριθ. πρωτ.: 7571    

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

                   (Α/Α: 101) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΚΑΘ. ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A’ 143), όπως ισχύει. 

β. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

γ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180). 

δ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός  

των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 

 ε. των άρθρων 35, 36, 37 και 112 του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133). 

2. Την αριθ. 19232/20.03.2020 (ΥΟΔΔ 221) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός της 

Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών».  

3. Την αριθμ. 4654/19.01.2023 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του ΥΠ.ΕΣ. περί  ορισμού του 

Γεωργίου Δέδε ως αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 

Διοικητικής υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών). 

4. Το αριθ. 173016/25.11.2022 (ΑΔΑ:6Χ65Η-ΤΣΓ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής 

Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και 

απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2022». 

5. Την με αρ .πρωτ. 32129/19-05-2022 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης. 

6. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου 

ποσοστού διάθεσης. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

 

 
 

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για ποσό ύψους ογδόντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ 

(88.660,00€) σε βάρος του ΑΛΕ 2420903001, του ΕΦ 1007-206 του Προϋπολογισμού Εξόδων του 

Υπουργείου Εσωτερικών οικονομικού έτους 2023, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη των έργων: α) 

συγχρονισμός των ειδικών εκλογικών καταλόγων (εξωτερικού, ετεροδημοτών και υπηκόων κ-μ της ΕΕ) με 

τους βασικούς και με ταυτόχρονη κατάργηση των διμηνιαίων αναθεωρήσεων και β) διασύνδεση του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ) με τους βασικούς εκλογικούς 

καταλόγους, τους ειδικούς καταλόγους υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του αρχείου 

των στερηθέντων πολιτικών δικαιωμάτων, όπως θα προκύπτουν από το ΠΣ του Μητρώου Πολιτών (ΠΣ 

ΜΗΠΟΛ), η απευθείας άντληση των προσωπικών στοιχείων των ετεροδημοτών και των Ελλήνων εξωτερικού 

απευθείας από το Μητρώο Πολιτών έτους 2023. 
 

 
 

 

ΑΔΑ: 6Π2Ζ46ΜΤΛ6-ΙΘΟ



 Κοινοποίηση:  Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

                 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται α) ότι η ανωτέρω δαπάνη          
για ποσό ύψους   ογδόντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα 
ευρώ (88.660,00€) είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού 
της υπό Φορέα 1007, Ειδικό Φορέα 206 και ΑΛΕ 
2420903001 πίστωσης και β) η συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ. 1 α του άρθ. 4 του πδ 80/2016. 

Καταχωρήθηκε με α/α 15334 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. 
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 24.180,00 € 
 

ΑΘΗΝΑ,  31/01/2023 
 

Ο Αν. Γ.Δ.Ο.Υ. & Δ.Υ. 
 

 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΔΕΔΕΣ 

 

 
 
 
 

                    ΓΕΩΡΓΙΑ  ΒΑΛΑΤΣΟΥ 

ΑΔΑ: 6Π2Ζ46ΜΤΛ6-ΙΘΟ
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