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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

Αρ. Φύλλου 813

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ.

Αριθ. Φ. 473/30/1072100/Σ.618
(1)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ.

2

Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

3

Αποποίηση της προς το Ελληνικό Δημόσιο κληρονομιάς Νικολάου Κουκουλάκη του Στυλιανού.

4

Αποποίηση της κληρονομιάς του Λουκά Στραβομύτη του Βασιλείου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

5

Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για το προσωπικό του άρθρου 8 του ν. 2623/1998 (Α΄ 139) που
υπηρετεί σε οργανικές θέσεις που έχουν συσταθεί
για τις ανάγκες των γραφείων των Βοηθών Συνηγόρων, για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017.

6

Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για υπάλληλο
της ειδικότητας Οδηγών, της κατηγορίας ΔΕ, στην
Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» για το
έτος 2017.

7

Mεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων
του άρθρου 69 Γ του ν. 4270/2014 στις οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Γραμματείας της
Α.Π.Δ.Π.Χ. - Σύσταση τμήματος αμιγώς οικονομικού ενδιαφέροντος σε αυτήν.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
8

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθ. 3113.11/
78170/2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 3119/29-9-2016 (τ.Β΄).

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/09.02.2007, τ.Α΄).
β. Την υπ’ αριθ. Φ. 470/205/144691/Σ.4476/16.11.2016/
ΑΣΔΥΣ/ΔΜΠ/4.
γ. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αριθ. πρακτικού 1/
24.01.2017).
δ. Την υπ’ αριθ. 247372 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διορισμός Ειδικού
Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 469/
ΥΟΟΔ/06-09-2016).
ε. Την υπ’ αριθ. Φ.900/102/247412/Σ.560 «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ
2983/τ.Β΄/16-09-2016), αποφασίζουμε:
1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ»,
στον Μ.Υ. Μάσσα Μιχαήλ του Γερμανού (AM: 21835),
κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ Ηλεκτρονικής/Τεχνίτη Τηλεπικοινωνίας Ηλεκτρονικών, με βαθμό Β΄, της δυνάμεως
του 306 ΕΒΤ, διότι παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα
του εργαζόμενος πέραν του ωραρίου εργασίας μελέτησε, σχεδίασε εκ νέου και κατασκεύασε με κοινά
ανταλλακτικά εμπορίου νέο κυτίο χειρισμού Σ/Ε VIC-1,
εναλλάξιμο του C-2298, εξασφαλίζοντας παράλληλα
σημαντικότατο οικονομικό όφελος για την Υπηρεσία
την παρούσα δημοσιονομική συγκυρία, αναδεικνύοντας την τεχνογνωσία και τις μεγάλες δυνατότητες των
στρατιωτικών εργοστασίων.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2017
Η Ειδική Γραμματέας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
Ι

Αριθ. Φ. 473/29/1072099/Σ.617
(2)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ.
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/09.02.2007, τ.Α΄).
β. Τις υπ’ αριθ. Φ.447/7/170649/Σ.65/26.1.2016/
ΑΣΔΥΣ/ΔΥΠ/1ο και Φ.447/4/ 798992/Σ.1264/23.4.2016/
ΓΕΣ/ΔΥΠ/1ο.
γ. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αριθ. πρακτικού
1/24.01.2017).
δ. Την υπ’ αριθ. 247372 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διορισμός Ειδικού
Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 469/
ΥΟΟΔ/06-09-2016).
ε. Την υπ’ αριθ. Φ.900/102/247412/Σ.560 «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην
Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»
(ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/16-09-2016), αποφασίζουμε:
1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ»,
στους παρακάτω Μ.Υ. της δυνάμεως του ΧΗΜΕΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥ:
α. Χονδρέλη Ευστράτιο του Παναγιώτη (AM: 8023),
κλάδου ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων/Κλωστοϋφαντουργίας,
με βαθμό Α΄,
β. Σουλελέ Γαρυφαλιά του Αλέκου (ΑΜ:7359), κλάδου
ΥΕ Επιμελητών/ Κλητήρων, με βαθμό Β΄,
γ. Τράμπαρη Φωτεινή του Γεωργίου (ΑΜ:20564), κλάδου ΠΕ Θετικών Επιστημών/Χημείας, με βαθμό Α΄,
δ. Λιαδάκη Γεώργιο του Νικολάου (ΑΜ:21534), κλάδου
ΠΕ Μηχανικών/Χημικών Μηχανικών, με βαθμό Α΄,
ε. Ηλιόπουλο Νικόλαο του Σπυρίδωνα (AM: 21795), κλάδου ΤΕ Μηχανικών/Κλωστοϋφαντουργίας, με βαθμό Α΄,
στ. Παπαβλασσόπουλο Απόστολο του Αναστασίου
(ΑΜ:22040), κλάδου ΔΕ Χημικός Μεταλλουργικός/Χημικής Βιομηχανίας, με βαθμό Β΄,
ζ. Κομπορόζο Γεώργιο του Αθανασίου (ΑΜ:22080),
κλάδου ΠΕ Θετικών Επιστημών/Φυσικής, με βαθμό Α΄,
η. Λέτσου Βαρβάρα του Κωνσταντίνου (ΑΜ:22114),
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄, και
θ. Κούζιλο Γεώργιο του Νικολάου (AM: 23130), κλάδου ΠΕ Μηχανικών/ Χημικών Μηχανικών, με βαθμό Β΄,
διότι εργαζόμενοι μεθοδικά και άοκνα και πέραν του
ωραρίου εργασίας τους, πέτυχαν την υποδειγματική
λειτουργία του Χημείου Στρατού, γεγονός που επιβε-

Τεύχος Β’ 813/14.03.2017

βαιώθηκε εμπράκτως και στην ετήσια επιθεώρηση
που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης με τα ευμενή σχόλια που αποτυπώθηκαν στην
έκθεση του, προβάλλοντας με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τόσο τον Στρατό όσο και τις Ένοπλες Δυνάμεις
της χώρας μας, αναδεικνύοντας την τεχνογνωσία και
την επιστημονική επάρκεια του Χημείου και τις τεράστιες δυνατότητές του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2017
Η Ειδική Γραμματέας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
Ι

(3)
Αποποίηση της προς το Ελληνικό Δημόσιο κληρονομιάς Νικολάου Κουκουλάκη του Στυλιανού.
Με την υπ’ αριθ. Δ.Κ.Π. Α 0003362 ΕΞ 2017/15-2-2017
απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), όπως αναδιατυπώθηκε και
ισχύει με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287),
το Ελληνικό Δημόσιο αποποιείται την κληρονομιά που
του αφέθηκε με την από 11-10-2015 ιδιόγραφη διαθήκη
του Νικόλαου Κουκουλάκη του Στυλιανού (αριθ. 303/
2-6-2016 πρακτικά δημοσίευσης του Ειρηνοδικείου Χανίων Κρήτης), αποτελούμενη από:
(α) ποσοστό 1.515% εξ αδιαιρέτου μιας ισόγειας οικίας
εμβαδού 140 τ.μ. με τη στήλη αέρος αυτής απεριόριστα,
η οποία είναι κτισμένη στο ανατολικό μέρος ενός ενιαίου
οικοπέδου εμβαδού 545,95 τ.μ. με ΚΑΕΚ 50 150 46 06
011/1/0, εντός του σχεδίου πόλεως των Χανίων, επί της
οδού Κνωσσού 55, αξίας χιλίων επτακοσίων είκοσι έξι
και 0,60 (1.726,60) ευρώ και
(β) ποσοστό 0.7575% εξ αδιαιρέτου 1/2 οικοπέδου
που βρίσκεται στον οικισμό "Νεροκούρου" στη θέση
"Μετόχι Χαντζαλή" και ειδικότερα στη τοποθεσία "Συκιά",
εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων ενενήντα
δύο (792) με ΚΑΕΚ 50 094 16 01 046/0/0, αξίας διακοσίων ενενήντα και 0,10 (290,10) ευρώ, καθώς δεν κρίνεται
συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο.
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

(4)
Αποποίηση της κληρονομιάς του Λουκά Στραβομύτη του Βασιλείου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Με την υπ’ αριθ. Δ.Κ.Π. Α 0003367 ΕΞ 2017/
15.2.2017 πράξη της Υφυπουργού Οικονομικών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013, όπως έχει αναδιατυπωθεί με το άρθρο 32
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του ν. 4223/2013, αποποιήθηκε την κληρονομιά που
άφησε στο Ελληνικό Δημόσιο, ο Λουκάς Στραβομύτης
του Βασιλείου, με την από 3.9.2009 ιδιόγραφη διαθήκη
του, που δημοσιεύθηκε με το υπ’ αριθ. 202/2.9.2015 πρακτικό του Ειρηνοδικείου Αχαρνών.
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
I

Αριθ. Φ. 93/9459/2017
(5)
Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για το προσωπικό του άρθρου 8 του ν. 2623/1998 (Α΄ 139) που
υπηρετεί σε οργανικές θέσεις που έχουν συσταθεί για τις ανάγκες των γραφείων των Βοηθών Συνηγόρων, για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017.
Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. α) Του ν. 2477/1997 (Α΄ 59) «Συνήγορος του Πολίτη
και Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης», όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 8 του ν. 2623/1998 (Α΄ 139) «Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
γ) Του ν. 3051/2002 (Α΄ 220) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα
και συναφείς ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
δ) Του ν. 3094/2003 (Α΄ 10) «Συνήγορος του Πολίτη και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ε) Του π.δ. 273/1999 (Α΄ 229) «Κανονισμός λειτουργίας
του Συνηγόρου του Πολίτη», όπως ισχύει.
Β. α) Του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως ισχύει.
β) Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 20 (παράγραφοι Α 1,2,3) του κεφαλαίου
Β΄ του ν. 4354/2015(Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
από το οποίο προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι οι ώρες της
απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο
έτος και συγκεκριμένα για απογευματινή υπερωριακή
εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο, καθώς και ότι η ωριαία αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας απογευματινών ωρών και μέχρι την 22α ώρα
ορίζεται ίση με το ωρομίσθιο.
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Γ. α) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των
υπαλλήλων του δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του
ν. 3429/2005 (Α΄314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».
β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/1757/0026/10-01-2017 (Β΄ 17)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών εργασία».
2. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.ΣτΠ/οικ.19875/22-07-2016
(Υ.Ο.Δ.Δ. 403) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία διορίστηκε
στη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο Ποττάκης Ανδρέας, Διδάκτορας Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Οξφόρδης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγο και Σ.τ.Ε., το
από 27-07-2016 Πρωτόκολλο Διαβεβαίωσης και την από
27-07-2016 Βεβαίωση Ανάληψης Καθηκόντων.
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.ΣτΠ/28443/11-11-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ.
630) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία διορίστηκαν οι Βοηθοί Συνήγοροι του
Πολίτη, τα από 22-11-2016 Πρωτόκολλα Διαβεβαίωσης
και Ορκοδοσίας και την από 22-11-2011 Βεβαίωση Ανάληψης Καθηκόντων.
4. α) Την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.214.7/8288/22-02-2017 απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη με την οποία εγκρίθηκε η
δέσμευση πίστωσης ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00
€) που αφορά αποζημίωση για υπερωριακή εργασία για
το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017, πέντε (5) υπαλλήλων
της Αρχής που υπηρετούν στις θέσεις που έχουν συσταθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2623/1998
(Α΄ 139), για τα γραφεία των Βοηθών Συνηγόρων και η
οποία καταχωρίστηκε με α/α 15804 στο βιβλίο εγκρίσεων
και εντολών πληρωμής του Συνηγόρου του Πολίτη.
β) Το γεγονός ότι το συνολικό ύψος της δαπάνης που
θα προκληθεί από την υπερωριακή απασχόληση των
πέντε (5) υπαλλήλων της Αρχής που υπηρετούν στις θέσεις που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του ν. 2623/1998 (Α΄ 139), για τα γραφεία των
Βοηθών Συνηγόρων, για το οικονομικό έτος 2017, όπως
δεσμεύθηκε με τις παραπάνω αποφάσεις ανέρχεται σε
τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €) και δεν υπερβαίνει το
ύψος του εγγεγραμμένου ποσοστού της υπό Φορέα
05-610 και ΚΑΕ 0511 πίστωσης.
5. Την ανάγκη το συγκεκριμένο προσωπικό να προσφέρει εργασία, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού του
ωραρίου, για την αναδιοργάνωση και εκκαθάριση των
υφιστάμενων αρχείων των γραφείων των Βοηθών Συνηγόρων, μετά την μακρόχρονη πορεία λειτουργίας τους,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία για το πρώτο
εξάμηνο του έτους 2017 των υπαλλήλων της Αρχής που
υπηρετούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του
ν. 2623/1998 (Α΄ 139), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε οργανικές θέσεις που έχουν συσταθεί για τις
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ανάγκες των γραφείων των Βοηθών Συνηγόρων, μέχρι
εκατόν είκοσι (120) ώρες για τέσσερις (4) υπαλλήλους
και μέχρι είκοσι (20) ώρες για μία (1) υπάλληλο, με την
προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση. Οι ανωτέρω
υπάλληλοι θα απασχολούνται τις απογευματινές ώρες
και μέχρι την 22α ώρα των εργασίμων ημερών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Μαρτίου 2017
Ο Συνήγορος του Πολίτη
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθ. Φ. 93/9460/2017
(6)
Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για υπάλληλο της ειδικότητας Οδηγών, της κατηγορίας ΔΕ,
στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»
για το έτος 2017.
Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. α) Του ν. 2477/1997 (Α΄ 59) «Συνήγορος του Πολίτη
και Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης», όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 8 του ν. 2623/98 (Α΄ 139) «Ανασύνταξη
των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
γ) Του ν. 3051/2002 (Α΄ 220) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα
και συναφείς ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
δ) Του v. 3094/2003 (Α΄ 10) «Συνήγορος του Πολίτη και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ε) Του π.δ. 273/1999 (Α΄ 229) «Κανονισμός λειτουργίας
του Συνηγόρου του Πολίτη», όπως ισχύει.
Β. α) Του ν. 3528/2007(Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως ισχύει.
β) Του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 20 (παράγραφοι Α 1,2,3) του κεφαλαίου
Β΄ του ν. 4354/2015(Α΄ 1 76) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
από το οποίο προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι οι ώρες της
απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο
έτος και συγκεκριμένα για απογευματινή υπερωριακή
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εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο, καθώς και ότι η ωριαία αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας απογευματινών ωρών και μέχρι την 22α ώρα
ορίζεται ίση με το ωρομίσθιο.
Γ. α) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί παροχής
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του δημοσίου, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου
βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο.
του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».
β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/1757/0026/10-01-2017
(Β΄ 17) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή
αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών εργασία».
2. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.ΣτΠ/οικ.19875/22-07-2016
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (Υ.Ο.Δ.Δ. 403) με την οποία διορίστηκε
στη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο Ποττάκης Ανδρέας, Διδάκτορας Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Οξφόρδης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγο και Σ.τ.Ε., το
από 27-07-2016 Πρωτόκολλο Διαβεβαίωσης και την από
27-07-2016 Βεβαίωση Ανάληψης Καθηκόντων.
3. α) Την υπ’ αριθ. πρωτ.Φ.214.7/8289/22-02-2017 απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους χιλίων πεντακοσίων
πενήντα ευρώ (1.550,00 €) που αφορά αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία έτους 2017, ενός (1) οδηγού του
Συνηγόρου του Πολίτη, από τον ειδικό φορέα 05-610,
ΚΑΕ 0511 οικονομικού έτους 2017 και η οποία καταχωρίστηκε με α/α 15802 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών
πληρωμής του Συνηγόρου του Πολίτη.
β) Το γεγονός ότι το συνολικό ύψος της δαπάνης που
θα προκληθεί από την υπερωριακή απασχόληση ενός
(1) οδηγού του Συνηγόρου του Πολίτη, για το οικονομικό έτος 2017, όπως δεσμεύθηκε με τις παραπάνω αποφάσεις ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια πενήντα ευρώ
(1.550,00 €) και δεν υπερβαίνει το ύψος του εγγεγραμμένου ποσοστού της υπό Φορέα 05-610 και ΚΑΕ 0511
πίστωσης.
4. Την ανάγκη ο συγκεκριμένος υπάλληλος να προσφέρει εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού του ωραρίου, για την εξυπηρέτηση μετακίνησης του Συνηγόρου
του Πολίτη, καθώς και για την εξυπηρέτηση σχετικών
υπηρεσιακών αναγκών της Αρχής, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία για το έτος 2017
και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο, με την
προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, ενός (1) υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας Οδηγών, της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», ο οποίος θα
απασχολείται τις απογευματινές ώρες και μέχρι την 22α
ώρα των εργασίμων ημερών.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Μαρτίου 2017
Ο Συνήγορος του Πολίτη
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθ. Γ/ΕΞ/1435/21.02.2017
(7)
Mεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων
του άρθρου 69 Γ του ν. 4270/2014 στις οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Γραμματείας της
Α.Π.Δ.Π.Χ. - Σύσταση τμήματος αμιγώς οικονομικού ενδιαφέροντος σε αυτήν.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
( 143/Α/2014), όπως προστέθηκε με το άρθρο 24 παρ. 10
του ν. 4337/2015 (Α΄ 129), τροποποιήθηκε με το άρθρο
ένατο παρ. 6 του ν. 4339/2016 (Α΄ 106), και συμπληρώθηκε
με το άρθρο 58 παρ. 4 του ν. 4438/2016 (Α΄ 220),
β) του άρθρου 24 παρ. 3 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με
το άρθρο ένατο παρ. 2 του ν. 4393/2016, (Α΄ 106),
γ) του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50)
όπως ισχύει,
δ) του π.δ. 207/1998 «Οργάνωση Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων και σύσταση οργανικών
θέσεων αυτής» (Α΄ 164),
ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005(Α΄ 98).
2. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α΄ 208).
3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
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5. Την υπ' αριθ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 50722/10.08.2016 απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 442) με την οποία διορίστηκε ο
Κωνσταντίνος Μενουδάκος του Φώτη, τέως Πρόεδρος
Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρος της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/51290/0026/2.6.2016(ΑΔΑ:
9637Η-ΩΛΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
«Παροχή οδηγιών επί της αριθ. 2/1657/0026/13.05.2016
κοινής υπουργικής απόφασης.
8. Την υπ' αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση
μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου / Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΑΔΑ:
6ΡΩΣΗ-ΞΝΛ, ΦΕΚ 1381/Β/2016).
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 2/68982/0026/5.8.2016 (ΑΔΑ:
ΩΙΖΑΗ-Ο9Ε) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
«Παροχή οδηγιών επί της αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016
κοινής υπουργικής απόφασης «Άσκηση από τις οργανικές μονάδες των Ανεξάρτητων Αρχών αποκλειστικών
αρμοδιοτήτων οικονομικής υπηρεσίας».
10. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 2/77786/0026/26.9.2016 (ΑΔΑ:
6ΞΓΑΗ-ΦΒΑ), εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
«Αναδιοργάνωση των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων».
11. Την ανάγκη άσκησης των εν προκειμένω μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, ήτοι (α) ελέγχου, εκκαθάρισης
και έκδοσης εντολής πληρωμής δαπανών καθώς και (β)
λογιστικής παρακολούθησης και πληρωμής των δαπανών, διακριτά από υπηρεσιακή μονάδα του φορέα μας,
αρχής γενομένης από 1-1-2017, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία του συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου.
12. Την υπ' αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/8590/30.12.2016 εισήγηση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με το γεγονός ότι από
τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, ποσού ύψους τριών
χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (3.480,00 ευρώ),
για το έτος 2017 και για τα επόμενα έτη και η οποία θα
καλυφθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση στο ΚΑΕ 0215
του προϋπολογισμού του φορέα.
13. Το γεγονός ότι δεν λειτουργεί στην Αρχή οργανική
μονάδα τουλάχιστον επιπέδου Τμήματος με αρμοδιότητες αμιγώς οικονομικού ενδιαφέροντος, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Κατανέμουμε τις αρμοδιότητες της παρ. 1 του
άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014, όπως αυτές εξειδικεύονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ.
2/16570/0026/13.05.2016 κοινής υπουργικής απόφασης σε οργανικές μονάδες της Δ/νσης Γραμματείας της
Ανεξάρτητης Αρχής «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
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Προσωπικού Χαρακτήρα». Για το σκοπό αυτό η Δ/νση
Γραμματείας αναδιοργανώνεται ως ακολούθως:
Συνιστάται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και
το προβλεπόμενο στο άρθρο 2 παρ. Δ του π.δ. 207/1998
«Οργάνωση της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων» (Α΄ 164) Τμήμα Διοικητικών Οικονομικών Υποθέσεων μετονομάζεται σε Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων.
2. Στο τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών συνιστώνται
Γραφείο Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Γραφείο Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Πληρωμών.
Άρθρο 2
1. Συνεπεία των ρυθμίσεων του άρθρου 1 επέρχονται
οι εξής μεταβολές στο π.δ. 207/1998:
α. Στο άρθρο 1 αντικαθίσταται η περ. 3) ως ακολούθως:
τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων και προστίθεται περ. 4)
τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών.
β. Στην παρ. Δ΄ του άρθρου 2 οι φράσεις «τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων: Στις αρμοδιότητες
του τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων
ανήκει:» αντικαθίστανται ως εξής: «τμήμα Διοικητικών
Υποθέσεων: Στις αρμοδιότητες του τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων ανήκει:»
γ. Καταργούνται οι περιπτώσεις υπό στοιχεία 3, 4, 5, 6
και 10 της ίδιας παρ. Δ΄ του άρθρου 2.
δ. Μετά την παρ. Δ΄ προστίθεται παρ. Ε΄ και ΣΤ΄ ως εξής:
«Ε. Στο τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων ανήκουν οι
εξής αρμοδιότητες, οι οποίες ασκούνται από το Γραφείο
Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και το Γραφείο Κατάρτισης
Προϋπολογισμού και Πληρωμών ως ακολούθως:
Α. Γραφείο Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
Στις αρμοδιότητες του Γραφείου περιλαμβάνονται
ιδίως:
(α). Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον
Διατάκτη και η καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο
Δεσμεύσεων.
(β). Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου
κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης
της πίστωσης.
(γ). Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών με βάση
τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.
(δ). Η έκδοση τίτλου πληρωμής των δαπανών, μέσα
στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός
της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και
εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα, η εκκαθάριση
των δαπανών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού
στην Αρχή γίνεται σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή
Πληρωμών (Ε.Α.Π.).
(ε). Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον Διατάκτη
ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετι-
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κού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου
Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική
κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
(στ). Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων τακτικού
προϋπολογισμού.
(ζ). Η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
(η). Η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου
υπολόγου, καθώς και σε όποιον έχει λάβει ποσά αχρεωστήτως καταβληθέντα.
(θ). Η παροχή στοιχείων στα Δικαστήρια, η εκτέλεση
δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου
(Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων αυτών, από τις
οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό
του φορέα.
(ι). Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
(ια). Η παροχή βεβαίωσης για διορισμούς, εντάξεις,
μετατάξεις, αποσπάσεις και προαγωγές του προσωπικού κάθε κατηγορίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
(ιβ). Η παροχή στοιχείων και βεβαιώσεων αναφορικά
με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων.
(ιγ). Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.
(ιδ). Η εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς επίσης
και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην οικονομική διαχείριση της Αρχής.
Β. Γραφείο Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Πληρωμών
Στις αρμοδιότητες του Γραφείου περιλαμβάνονται
ιδίως:
(α). Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ-ΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών
των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων
κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.
(β). Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η
απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται
στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
(γ). Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για
την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή
των δικαιούχων.
(δ). Η τήρηση Μητρώου Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.
(ε). Η μέριμνα για την κατάρτιση από τον Διατάκτη
του τακτικού Προϋπολογισμού της Αρχής και για την
ορθολογική αξιοποίηση των πόρων της Αρχής βάσει
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των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική
διαχείριση του ν. 4270/2014
ΣΤ. Με εντολή του Προέδρου της Αρχής, υπάλληλοι
του τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων και του τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών αναλαμβάνουν και κάθε άλλη
εργασία ή αποστολή συναφή προς την άσκηση των καθηκόντων τους και συμμετέχουν σε επιμορφωτικά μαθήματα και σεμινάρια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».
ε. Στο άρθρο 6 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 και
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«3. Του τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων και του
Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών προΐσταται μόνιμος
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.
4. Του Γραφείου Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και του
Γραφείου Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Πληρωμών
προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού».
Στ. Ο υπάλληλος που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προΐσταται στην οργανική μονάδα που με την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μετονομάζεται
εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του Προϊσταμένου
στην ίδια οργανική μονάδα.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Η Υπουργός

Οικονομικών

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ο Πρόεδρος Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην υπ’ αριθ. 3113.11/78170/2016 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 3119/29-9-2016 (τ. Β΄) στη σελίδα 32645 στην
Β΄ στήλη, στον 24 στίχο εκ των άνω διορθώνεται
το εσφαλμένο: «(α), (β), (γ), (εα) και (εγ)»
στο ορθό: «(α), (β), (γ), (εα), (εβ) και (εγ)».
(Από τη Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής/
ΓΓΛΛΠΝΕ/Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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