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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ.13260/2016/0010315/5.6.2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 21.6.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΗΛΙΑ (επώνυμο) ΠΑΠΑ 
(πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ 
την 24.6.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥ-
ΚΕΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχο-
λείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό 
σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 448/12.5.2016 
βεβαίωση (12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ) και την 
αριθμ. 206/13.4.2016 βεβαίωση φοίτησης (2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), η μητέρα του διαμένει 
νόμιμα στη χώρα από 8.8.2001 και η μητέρα του κατέχει 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (PAPA) (κύριο όνομα) 

ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΠΑΠΑ (PAPA) (κύριο όνομα) 

ΜΑΪΛΙΝΤΑ (MAJLINDA).

2.- Με την Φ.13277/2016/0010394/5.6.2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 23.6.2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ 
(επώνυμο) ΝΤΡΕΟΥ (πατρώνυμο) ΑΝΤΟΝ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 29.8.2002, και κατοικεί στο Δήμο 
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, για την απόκτηση της ελλη-
νικής ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη 
ελληνικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από 
την αριθμ. 138/11.11.2015 βεβαίωση (14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ), την αριθμ. 278/16.11.2015 βε-
βαίωση σπουδών (5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ) 
και την αριθμ. 1087/13.11.2015 βεβαίωση σπουδών (6ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα 
στη χώρα από 5.9.2001 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΟΥ (NDREU) (κύριο όνομα) 

ΑΝΤΟΝ (ANTON)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΝΤΡΕΟΥ (NDREU) (κύριο όνομα) 

ΜΙΡΙΕΤΑ (MIRJETA).
3.- Με την Φ.13251/2016/0010300/5.6.2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄),
γίνεται αποδεκτή η από 21.6.2016 δήλωση - αίτηση των 
γονέων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
(επώνυμο) ΤΣΙΝΓΚΑΡΙΑ (πατρώνυμο) ΝΙΚΕ, που γεννήθη-
κε στην ΕΛΛΑΔΑ την 13.12.2009, και κατοικεί στο Δήμο 
ΛΑΓΚΑΔΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 
λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημο-
τικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα 
σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
0/17.5.2016 βεβαίωση (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑ-
ΡΙΟΥ), ο πατέρας της διαμένει νόμιμα στη χώρα από 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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21.3.2003 και ο πατέρας της κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΤΣΙΝΓΚΑΡΙΑ (CINGARIA) (κύριο 

όνομα) ΝΙΚΕ (NIKE)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΤΣΙΝΓΚΑΡΙΑ (CINGARIA) (κύριο 

όνομα) ΝΤΟΝΙΚΑ (DONIKA).
4.- Με την Φ.13238/2016/0010214/5.6.2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 
76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), 
γίνεται αποδεκτή η από 17.6.2016 δήλωση - αίτηση 
των γονέων του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΕΞΗ 
(επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΚΟΥ (πατρώνυμο) ΚΟΥΪΤΙΜ, που 
γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 14.12.2008, και κατοικεί 
στο Δήμο ΛΑΓΚΑΔΑ, για την απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας, λόγω του ότι ενεγράφη στην Α’ τάξη ελλη-
νικού Δημοτικού Σχολείου και εξακολουθεί να φοιτά 
συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, όπως προκύπτει από 
την αριθμ. 84/8.3.2016 βεβαίωση (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΟΛΧΙΚΟΥ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 26.3.2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΚΟΥ (MUCAKU) (κύριο 

όνομα) ΚΟΥΪΤΙΜ (KUJTIM)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΟΥΤΣΑΚΟΥ (MUCAKU) (κύριο 

όνομα) ΒΙΤΟΥΡΙΓΙΕ (VITURIJE).
5.- Με την Φ.12244/2019/0006155/5.6.2019 απόφαση 

του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 18.3.2016 δήλωση - αίτηση των γονέων 
του ανήλικου με στοιχεία (όνομα) ΑΛΜΠΕΡΤ (επώνυμο) 
ΜΠΡΕΓΚΟΥ (πατρώνυμο) ΝΕΜΠΑΪ, που γεννήθηκε στην 
ΕΛΛΑΔΑ την 24.5.2004, και κατοικεί στο Δήμο ΛΑΓΚΑΔΑ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
ενεγράφη στην Α’ τάξη ελληνικού Δημοτικού Σχολείου 
και εξακολουθεί να φοιτά συνεχόμενα σε ελληνικό σχο-
λείο, όπως προκύπτει από την αριθμ. 253/15.10.2015 
βεβαίωση (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ) και τη 
αριθμ. 154/15.4.2019 βεβαίωση σπουδών (ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ), ο πατέρας του διαμένει νόμιμα στη χώρα 
από 05-06-2003 και ο πατέρας του κατέχει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑ-
ΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (BREGU) (κύριο όνο-

μα) ΝΕΜΠΑΪ (NEBAI)
ΜΗΤΕΡΑ: (επώνυμο) ΜΠΡΕΓΚΟΥ (BREGU) (κύριο όνο-

μα) ΒΑΛΜΠΟΝΑ (VALBONA).

Με εντολή Ειδικού 
Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

(2)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα 

άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.

1.- Με την Φ.2239/2018/0003013/28.5.2019 απόφα-
ση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 5.12.2018 δήλωση - αίτηση της ανήλι-
κης αλλοδαπής με στοιχεία (όνομα) ΑΪΝΤΑ (επώνυμο) 
ΝΤΑΪΛΑΝΙ (πατρώνυμο) ΠΑΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ την 15.9.2001, και κατοικεί στο Δήμο ΗΛΙΔΑΣ, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα 
τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2016 σύμφω-
να με την αριθμ. Φ.53.1/10941/29.10.2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2.- Με την Φ.2248/2018/0003098/28.5.2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 12.12.2018 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλο-
δαπής με στοιχεία (όνομα) ΝΑΤΑΛΙΑ (επώνυμο) ΠΑΓΙΑΪ 
(πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 5.12.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΠΥΡΓΟΥ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2018 σύμφω-
να με την αριθμ. Φ.53.1/11640/9.10.2018 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

3.- Με την Φ.2279/2019/0000192/28.5.2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 28.1.2019 δήλωση - αίτηση της ανήλικης αλλοδα-
πής με στοιχεία (όνομα) ΜΑΡΣΕΛΑ (επώνυμο) ΝΤΟΜΠΡΑ 
(πατρώνυμο) ΙΛΙΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
4.10.2003, και κατοικεί στο Δήμο ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗ-
ΝΗΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω 
του ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2018 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.53.1/15284/9.1.2019 βεβαίω-
ση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

4.- Με την Φ.2309/2019/0000310/28.5.2019 απόφαση 
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται αποδεκτή 
η από 13.2.2019 δήλωση - αίτηση του ανήλικου αλλο-
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δαπού με στοιχεία (όνομα) ΚΛΕΪΤΟΝ (επώνυμο) ΚΟΡΡΑ 
(πατρώνυμο) ΜΠΛΕΝΤΙ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ 
την 1.2.2002, και κατοικεί στο Δήμο ΖΑΧΑΡΩΣ, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τά-
ξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30.6.2018 σύμφω-
να με την αριθμ. Φ.53.1/15056/17.1.2019 βεβαίωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Με εντολή Ειδικού 
Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ιθαγένειας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ

Ι

Αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/423-α’ (3)
Σύσταση, διάρθρωση και αρμοδιότητες Μονά-

δας Εσωτερικού Έλεγχου στο Υπουργείο Προ-

στασίας του Πολίτη.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστή-

ματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσι-
ονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 
και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδι-
οτήτων του» (Α΄ 213).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλε-
ξίου Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού», (Α΄ 113).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί-
τη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη», (Α΄ 159).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄ 160).

7. Της υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

8. Την αριθμ. Πρωτ 8000/1/2019/43-ε’ από 29.5.2019 
εισήγηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, σύμφωνα με την 
οποία, εκτιμάται ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-

φασης προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 
σε βάρος του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 1043.501.0000000 
«Λοιπές Αυτοτελείς Μονάδες του Υπουργείου Προστασί-
ας του Πολίτη», ύψους 1.740,00 € για το έτος 2019, καθώς 
επίσης 3.480,00 € για κάθε επόμενο έτος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση, διάρθρωση και αρμοδιότητες 
Μονάδας Εσωτερικού Έλεγχου 
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνίσταται 
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ), ως Αυτοτελές Τμή-
μα που υπάγεται στον/στην Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη και επικεντρώνεται στην ανεξάρτητη ελεγκτική - 
συμβουλευτική δραστηριότητα παροχής διαβεβαίωσης 
περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και 
ελέγχου των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου.

2. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 
είναι οι ακόλουθες:

α. Η παροχή ελεγκτικών - συμβουλευτικών αρμοδιο-
τήτων, όπως:

i. Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου του Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών 
βελτιωτικών προτάσεων,

ii. Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, της ορ-
θής διενέργειας των δαπανών, της διαχείρισης κινδύνων 
και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας 
του Υπουργείου,

iii. Η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας 
και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του 
Υπουργείου βάσει των αρχών της χρήστης δημοσιονο-
μικής διαχείρισης,

iv. Η αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδι-
ασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουρ-
γείου,

v. Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμέ-
νου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκο-
πούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς 
ασφαλιστικές δικλίδες / μηχανισμοί ελέγχου,

vi. Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας 
και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομι-
κών και λοιπών αναφορών.

β. Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου.

γ. Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων για την τήρηση 
της Παγίας Προκαταβολής των Σωμάτων του Υπουρ-
γείου.

δ. Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περί-
πτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας 
δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής υπηρεσιών 
που υπάγονται η εποπτεύονται από το Υπουργείο.

ε. Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περι-
πτώσεις που εντοπιστούν μεμονωμένες ή συστηματικές 
παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου και η παρα-
κολούθηση της εκτέλεσής τους.

στ. Οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται σε συνερ-
γασία με τις συναρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες των Σω-
μάτων του Υπουργείου.

3. Τα ειδικότερα καθήκοντα και η κατανομή του προ-
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σωπικού της Μονάδας Εσωτερικού Έλεγχου του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται με απόφαση 
του/της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

4. Η Μονάδα Εσωτερικού Έλεγχου στελεχώνεται με 
ένστολο ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη ή και με δημόσιους υπαλλήλους άλλων 
Υπουργείων που αποσπώνται με υπουργική απόφαση 
του/της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη είτε με κοινή 
απόφαση με τον συναρμόδιο Υπουργό.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019 

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Οικονομικών
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

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