
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. Α.1203/16-5-2019 (Β΄ 1933/
29.05.2019) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, 
σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις 
προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογη-
τέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης 
στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες.

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 
καπνικών.

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 
καπνικών.

4 Eπιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση 
στον (ον) SAID QASIM (επ) SADAT του SAID ΒΑΒΑ-
ΚΗΑΝ και της ΒΙΒΙ ASMA.

5 Καθορισμός των ωρών νυκτερινής εργασίας ερ-
γασίμων ημερών και ημερήσιας και νυκτερινής 
εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, 
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομα-
διαίας απασχόλησης των εντεταλμένων υπαλλή-
λων του Σώματος ελεγκτών Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π., 
οι οποίοι συγκροτούν τα κλιμάκια ελέγχου για το 
έτος 2020.

6 Καθορισμός ωρών υπερωριακής εργασίας, καθ΄ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, των 
υπαλλήλων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων για τη χρονική περίοδο 01.01.2020 έως 
31.12.2020.

7 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απα-
σχόλησης για το έτος 2020 για τους υπαλλήλους 
της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομέ-
νων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκ-
πρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αι-
τήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις 
περιοχές της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτημα-
τογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας 
Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικους 
Δήμους Πέλλας και Σκύδρας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσι-
ών» και κωδικό ΚΤ2-08.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α. 1477 (1)
   Τροποποίηση της αριθμ. Α.1203/16-5-2019 

(Β΄ 1933/29.05.2019) απόφασης του Διοικητή 

της ΑΑΔΕ, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις 

διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης 

της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέ-

λους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και 

τις μοτοσικλέτες. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρ-

θρου 126 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνεια-
κός Κώδικας» και της παραγράφου 10 του άρθρου 123 
του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

β) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10.03.2017 
(Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την αριθμ.  1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/ 
30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) «Ανανέωση θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Την αριθμ. Δ19Α 5041533 ΕΞ 2013/2-12-2013 (ΦΕΚ 
Β΄ 3051/2-12-2013) ΑΥΟ «Καθιέρωση πληροφορικού 
συστήματος ICIS.net και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε 
πλήρη εφαρμογή».

6. Την αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ 
«Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στο ICIS.net».

7. Την ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 
4488/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δη-
μοσίων Εσόδων «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή 
των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγρά-
φων Τήρηση αρχείου».

8. Την ανάγκη χορήγησης ενός χρονικού διαστήμα-
τος προσαρμογής των συναλλασσομένων για την ορθή 
δήλωση της φορολογητέας αξίας των μεταχειρισμένων 
επιβατικών αυτοκινήτων στα παραστατικά θέσης σε ανά-
λωση με βάση τους δημοσιευθέντες από τα υπόχρεα 
πρόσωπα τιμοκαταλόγους με τις τιμές λιανικής πώλησης 
προ φόρων.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 15 της αριθμ. 

Α.1203/16-5-2019 (Β΄ 1933/29.05.2019) απόφασης της 
ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας 
για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα μεταχει-
ρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα για τα οποία έχει κατα-
τεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος και το αργότερο 
μέχρι 15/6/2020 δύναται να μην συμπληρώνεται από 
τον υπόχρεο για την υποβολή του παραστατικού θέσης 
σε ανάλωση, η λιανική τιμή πώλησης προ φόρων στη 
Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας του Παραρτήματος Ι και 
το σύνολο της φορολογητέας αξίας στο παραστατικό, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 της πα-
ρούσας απόφασης».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

(2)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.   

 Δυνάμει της 62/17/2019 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε 
την 11.10.2019 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. 

ζ΄ του ν. 2960/01 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφο-
ρά λαθρεμπορία 103 πακέτων τσιγάρων, που διαπι-
στώθηκε την 28.10.2013 στην Αθήνα (σχετ. η με αριθμ. 
3008/14/96/29.10.2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήμα-
τος Ασφαλείας Ομονοίας) και δημοσιεύεται σύμφωνα με 
το άρθρο 152 § 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που ανα-
λογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό 
ποσό των τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και έξι λεπτών 
(345,06 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 36,36 €, 
Φ.Π.Α. 69,53 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 239,17 € 
(Πάγιος Ε.Φ.Κ 164,80 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 74,37 €).

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, ΗΑSSΑΝ (επ.) ΜΟΗΑΜΜΑD 
(ον.) του Sefik και της Skina, γεν. την 01.01.1970 στο Πα-
κιστάν, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Μαρκορά αρ. 3 
ή Μ. Αλεξάνδρου αρ. 51 - 52 ή Πειραιώς αρ. 68 και νυν 
αγνώστου διαμονής, κάτοχο του αριθμ. 5401/2711 Ει-
δικού Δελτίου Πολιτικού Φυγάδα με Α.Φ.Μ. 167621533, 
πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διά-
ταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο 
υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, 
σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ. 

 Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣΣ

Ι

(3)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 

καπνικών.   

 Δυνάμει της με αριθμ. 325/15/2019 καταλογιστικής 
πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που 
εκδόθηκε την 11.10.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 
2 εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδι-
κα», αφορά λαθρεμπορία 469 πακέτων τσιγάρων, που 
διαπιστώθηκε την 20.10.2013 στο Παλαιό Φάληρο Αττι-
κής (σχετ. η με αριθμ. 1052/2/83/21.10.2013 μηνυτήρια 
αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου) 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του 
ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των χιλίων πεντακοσίων εβδομήντα επτά 
ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.577,99 €), εκ των 
οποίων Εισαγωγικός Δασμός 156,36 €, Φ.Π.Α. 316,61 € 
και Ε.Φ.Κ. 1.105,02 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 766,40 € + Αναλογικός 
Ε.Φ.Κ. 338,62 €).

2. Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συνο-
λικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα 
τριών ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (4.733,97 €), ήτοι 
το τριπλάσιο των αναλογούντων στο αντικείμενο της 
λαθρεμπορίας δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διά-
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ταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο 
υπόκειται, κατά την είσπραξή του, σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), 
σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου, εκ του 
οποίου ποσό χιλίων πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ 
και ενενήντα εννέα λεπτών (1.577,99 €) επιμερίστηκε 
στον JABAR BILAL του Ali και την Kame Khatum, γεν. την 
01.01.1989 στο Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο Αθηνών, 
οδός Κοδριγκτώνος 52 και νυν αγνώστου διαμονής κάτο-
χο του με αρ. 139805 Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Πολι-
τικού Πρόσφυγα υπό Αναγνώριση με Α.Φ.Μ. 113349620.

3. Ο ανωτέρω υπαίτιος κηρύχθηκε αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον συνυπόχρεος για την καταβολή του συνολικά 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ. 

 Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ   

I

(4)
E πιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση 

στον (ον) SAID QASIM (επ) SADAT του SAID ΒΑ-

ΒΑΚΗΑΝ και της ΒΙΒΙ ASMA.   

 Με την 61/16-12-2019 καταλογιστική πράξη του Προ-
ϊσταμένου του Β΄ Τελωνείου Αερολιμένα Μακεδονία, 
επεβλήθη για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση/
λαθρεμπορία, κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 
119 παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 παρ. 2ζ του ν. 2960/2001 
(Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), σε βάρος του (ον) SAID 
QASIM (επ) SADAT του SAID ΒΑΒΑΚΗΑΝ και της ΒΙΒΙ 
ASMA, που γεννήθηκε την 01/01/2002 στο Αφγανιστάν, 
κατοίκου Πολυγύρου Χαλκιδικής (Hotel GLAVAS), νόμι-
μα στη χώρα, βάσει της αριθμ. 5/2019 από 11-01-2019 
Διάταξης της Εισαγγελέως ανηλίκων Θεσσαλονίκης, στε-
ρούμενος Α.Φ.Μ. και ήδη αγνώστου διαμονής, σύμφωνα 
με τις οικίες βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών, πρόστιμο 
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €).

Συγκεκριμένα, την 05-03-2019 περί ώρα 21:15΄αστυ-
νομικοί της Ο.Δ.Ν. του Τμήματος Ασφαλείας Πολυγύρου 
εντόπισαν τον (ον) SAID QASIM (επ) SADAT του SAID 
ΒΑΒΑΚΗΑΝ και της ΒΙΒΙ ASMA και ένα άλλο πρόσωπο 
να αποβιβάζονται από λεωφορείο του ΚΤΕΛ και σε γενό-
μενο έλεγχο που διενεργήθηκε, στην κατοχή του καθ’ ού 
μέσα σε σακίδιο πλάτης του, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και 
πενήντα εννέα (59) πακέτα τσιγάρα, των είκοσι τεμαχίων 
έκαστο για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι δασμοί και 
φόροι. Προέβησαν στη σύνταξη της από 05/03/2019 
έκθεση κατάσχεσης (ΚΠ.Δ.) των ανωτέρω προαναφε-
ρομένων ειδών.

Το ανωτέρω επιβληθέν ποσόν επιβαρύνεται κατά την 
είσπραξη με το εκάστοτε ισχύον Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. επ’ αυτού. 

 Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ   

 Αριθμ. 18046 (5)
Καθορισμός των ωρών νυκτερινής εργασίας ερ-

γασίμων ημερών και ημερήσιας και νυκτερινής 

εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, 

προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομα-

διαίας απασχόλησης των εντεταλμένων υπαλλή-

λων του Σώματος ελεγκτών Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π., 

οι οποίοι συγκροτούν τα κλιμάκια ελέγχου για 

το έτος 2020. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38) 

και των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), 
όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 
του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 
και 24 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), τις διατάξεις του άρθρου 
74 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), τις διατάξεις του άρθρου 
106 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253) και τις διατάξεις των άρ-
θρων 34 και 35 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), τις διατάξεις του 
άρθρου 22 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89) και τις διατάξεις του 
άρθρου 173 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) και συμπληρωματι-
κά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), όπως ισχύουν,

β) της παραγράφου 4δ του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 
(Α΄ 220), με την οποία προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος της 
Ανεξάρτητης Αρχής είναι ο διοικητικός προϊστάμενος 
του προσωπικού της,

γ) τις διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α΄62) με τίτλο «Ίδρυ-
ση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνο και άλλες δι-
ατάξεις», όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), σύμφωνα 
με το οποίο η Ε.Ε.Ε.Π. ανέλαβε από 10.9.2013 την επο-
πτεία και τον έλεγχο των επιχειρήσεων καζίνο,

ε) της υποπαραγράφου 1, της παραγράφου Β του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), με την οποία ορίζεται 
ότι «Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση 
κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρε-
σίες που λειτουργούν βάση νόμου είτε όλες τις ημέρες 
του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση 
με τη διαδικασία και προϋποθέσεις της παραγράφου 
Α1 του παρόντος». Με τη παράγραφο Α1 ορίζεται ότι: 
«Για το προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών 
(Α.Δ.Α.) αρμόδιος για την έκδοση απόφασης καθιέρωσης 
υπερωριακής εργασίας του προσωπικού είναι ο Πρόε-
δρος ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο».

2. Τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, με 
τίτλο «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».

3. Τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β΄ 2910) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Πολιτισμού και 
Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας 
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».
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4. Τη με αριθμό 2/36411/0004/28.5.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο 
«Αποδοχή παραίτησης και διορισμός νέων μελών της 
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», σε 
συνδυασμό με τη με αριθμό 2/69356/0004/17.11.2015 
(ΥΟΔΔ 843) όμοια, με τίτλο: «Αποδοχή παραίτησης μέ-
λους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(Ε.Ε.Ε.Π.) και διορισμός νέου», σε συνδυασμό με τη με 
αριθμό 2/63389/0004/22.7.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) όμοια, 
με τίτλο «Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανα-
νέωση της θητείας μελών της Επιτροπής Εποπτείας και 
Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», καθώς και με τη με αριθμό 
2/3935/0004/24.07.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428) όμοια, με τίτλο 
«Ανανέωση της σύνθεσης των μελών της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Ε.Ε.Ε.Π. λόγω λήξης της 
θητείας τους», καθώς και με τη με αριθμό οικ 9433 ΕΞ 
2019/13.02.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 64) όμοια με τίτλο «Παραίτηση 
μέλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(Ε.Ε.Ε.Π.) και ορισμός νέου».

5. Το από 12.12.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Προ-
ϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γ.Λ.Κ. με αριθμ. 
2/80299/ΔΠΓΚ, με το οποίο εγκρίθηκε ο συνοπτικός προ-
ϋπολογισμός της Ε.Ε.Ε.Π. για το έτος 2020 (Κ.Α.Ε.60.00.00 
για τη κάλυψη των νυκτερινών εργασίμων και νυκτερι-
νών Κυριακών).

6. Τις με αριθμό 6/1/24.4.2012 (Β΄ 1347) και 10/3/ 
11.6.2012 (Β΄ 2066), όπως ισχύουν, αποφάσεις, με τις 
οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, ο Κανονισμός Οικονο-
μικής Διαχείρισης και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουρ-
γίας της Ε.Ε.Ε.Π.

7. Τη με αριθμό 218/2/22.9.2016 (Β΄ 3404) απόφαση 
της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει, με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού 
Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών 
Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνί-
ων» και ειδικότερα την παράγραφο 4.2.4 του άρθρου 4, 
με την οποία προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. 
είναι ο διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος του 
προσωπικού της και εκδίδει τις ατομικές πράξεις που 
το αφορούν.

8. Τις με αριθμό ΔΙΑ 1075180ΕΞ 2013/02.05.2013, ΔΙΑ 
1132866 ΕΞ2013/30.08.2013, ΔΙΑ 1149614 ΕΞ 2013/ 
02.10.2013, ΔΙΑ 1150962 ΕΞ2013/4.10.2013, ΔΙΑ 1029963
ΕΞ2014/14.02.2014, ΔΙΑ 1053070 ΕΞ2014/27.03.2014, 
ΔΙΑ 1053071 ΕΞ2014/27.03.2014, ΔΙΑ 1084082 ΕΞ2014/ 
30.05.2014, ΔΙΑ 1129783 ΕΞ 2014/23-09-2014, ΔΙΑ 1129498
ΕΞ 2014/23-09-2014, 2/99205/2014/30-12-2014,
ΠΡΠ0664200117/20.01.2017, ΠΡΠ0667200117/20.01.2017,
ΠΡΠ0668200117/20.01.2017 ΠΡΠ0996300117/30.01.2017, 
ΠΡΠ19741261118/26.11.2018 3200/01.03.2019, 3568/ 
08.03.2019 και 7051/28.05.2019 αποφάσεις του Υπουρ-
γού Οικονομικών με θέμα: «Απόσπαση υπαλλήλων στην 
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», με 
τις οποίες αποσπάστηκαν στην Αρχή, υπάλληλοι από 
υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα.

9. Τη με αριθμό ΠΡΠ12964310718/31.07.2018 απόφα-
ση του Πρόεδρου της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει, με την οποία 

τοποθετήθηκε το υπηρετούν προσωπικό στις Υπηρεσι-
ακές Μονάδες της Αρχής. 

10. Τη με αριθμό ΠΡΠ10473271016/27.10.2016 από-
φαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει, με την 
οποία ανατέθηκαν καθήκοντα των θέσεων ευθύνης των 
Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π. σε υπαλλήλους που 
υπηρετούν στην Αρχή.

11. Την επιτακτική ανάγκη για την έγκριση ωρών απλής 
νυχτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες, καθώς 
και ημερήσιας και νυχτερινής εργασίας κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του εβδομα-
διαίου υποχρεωτικού ωραρίου έως 100 εντεταλμένων 
υπαλλήλων της Ε.Ε.Ε.Π., οι οποίοι συγκροτούν τα κλιμά-
κια ελέγχου, για το έτος 2020.

12. Την πρόβλεψη πίστωσης στον εγκεκριμένο συνο-
πτικό προϋπολογισμό της Ε.Ε.Ε.Π. έτους 2020, ποσού 
ύψους 350.000 €, που αφορά την αποζημίωση ωρών 
απλής νυχτερινής υποχρεωτικής εργασίας, προς συμπλή-
ρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας απασχόλησης 
των εντεταλμένων υπαλλήλων της Ε.Ε.Ε.Π., την αποζημί-
ωση ωρών υποχρεωτικής ημερήσιας εργασίας, κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας απασχόλησης των εντεταλ-
μένων υπαλλήλων της Ε.Ε.Ε.Π. και την αποζημίωση ωρών 
νυχτερινής υποχρεωτικής εργασίας, κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρε-
ωτικής εβδομαδιαίας απασχόλησης των εντεταλμένων 
υπαλλήλων της Ε.Ε.Ε.Π.

16. Την από 19.12.2019 με αριθμό ΔΙΟΔΥ 2251, Εισή-
γηση της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζονται οι ώρες νυκτερινής εργασίας εργασίμων 
ημερών και ημερήσιας και νυκτερινής εργασίας Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών, προς συμπλήρωση της υποχρεω-
τικής εβδομαδιαίας απασχόλησης έως 100 εντεταλμένων 
ελεγκτών-υπαλλήλων της Ε.Ε.Ε.Π., οι οποίοι συγκροτούν 
τα κλιμάκια ελέγχου για το έτος 2020, ως εξής:

• έως 100.000 ώρες απλής νυχτερινής υποχρεωτικής 
εργασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες, υποχρεωτικής 
ημερήσιας εργασίας, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυχτερινής υποχρεωτικής εργασίας, κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

2. Η κατανομή των παραπάνω ωρών, θα γίνεται σύμ-
φωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, στα μέλη που αποτε-
λούν το εκάστοτε κλιμάκιο, όπως αυτό έχει συγκροτηθεί 
με την αντίστοιχη απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., 
η δε αποζημίωση των υπαλλήλων για τις ώρες εργασίας 
τους θα γίνεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο 2 της 
παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

3. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της 
Ε.Ε.Ε.Π. έτους 2020 (Κ.Α.Ε.60.00.00 για τη κάλυψη των 
νυκτερινών εργασίμων και νυκτερινών Κυριακών).

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   
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 Αριθμ. 18045 (6)
Καθορισμός ωρών υπερωριακής εργασίας, καθ΄ 

υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, των 

υπαλλήλων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγ-

χου Παιγνίων για τη χρονική περίοδο 01.01.2020 

έως 31.12.2020. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38) 

και των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), 
όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 
του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 
και 24 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), τις διατάξεις του άρθρου 
74 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), τις διατάξεις του άρθρου 
106 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253) και τις διατάξεις των άρ-
θρων 34 και 35 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), τις διατάξεις του 
άρθρου 22 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89) και τις διατάξεις του 
άρθρου 173 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) και συμπληρωματι-
κά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), όπως ισχύουν,

β) της παραγράφου 4δ του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 
(Α΄ 220), με την οποία προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος της 
Ανεξάρτητης Αρχής είναι ο διοικητικός προϊστάμενος 
του προσωπικού της,

γ) του άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), σύμφωνα 
με το οποίο η Ε.Ε.Ε.Π. ανέλαβε από 10.9.2013 την επο-
πτεία και τον έλεγχο των επιχειρήσεων καζίνο,

δ) τις διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α΄ 62), με τίτλο «Ίδρυ-
ση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνο και άλλες δι-
ατάξεις», όπως ισχύει,

ε) της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Α του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), με την οποία ορίζεται 
ότι «Για το προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών 
Αρχών (Α.Δ.Α.) αρμόδιος για την έκδοση απόφασης κα-
θιέρωσης υπερωριακής εργασίας του προσωπικού είναι 
ο Πρόεδρος ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο», 
καθώς και της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α του 
άρθρου 20 που αφορούν στην ωριαία αποζημίωση της 
υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων,

2. Τη με αριθμό 303/5/27.02.2018 (Β΄ 1025) απόφαση 
της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 
της με αριθμό Τ/6736/04.07.2003 (Β΄ 929) απόφασης του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης - τομέας Τουρισμού με τίτλο 
«Κανονισμός Διοικητικού ελέγχου και Εποπτείας της 
Λειτουργίας των Καζίνο», όπως ισχύει,

3. Τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, με 
τίτλο «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».

4. Τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β΄ 2910) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Πολιτισμού και 
Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας 
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

5. Τη με αριθμό 2/36411/0004/28.5.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο 
«Αποδοχή παραίτησης και διορισμός νέων μελών της 

Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», σε 
συνδυασμό με τη με αριθμό 2/69356/0004/17.11.2015 
(ΥΟΔΔ 843) όμοια, με τίτλο: «Αποδοχή παραίτησης μέ-
λους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(Ε.Ε.Ε.Π.) και διορισμός νέου», σε συνδυασμό με τη με 
αριθμό 2/63389/0004/22.7.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) όμοια, 
με τίτλο «Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανα-
νέωση της θητείας μελών της Επιτροπής Εποπτείας και 
Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», καθώς και με τη με αριθμό 
2/3935/0004/24.07.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428) όμοια, με τίτλο 
«Ανανέωση της σύνθεσης των μελών της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Ε.Ε.Ε.Π. λόγω λήξης της 
θητείας τους», καθώς και με τη με αριθμό οικ 9433 ΕΞ 
2019/13.02.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 64) όμοια με τίτλο «Παραίτηση 
μέλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(Ε.Ε.Ε.Π.) και ορισμός νέου».

6. Τη με αριθμό 173/5/03.09.2015 (Β΄ 2091) απόφαση 
της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει, με τίτλο: «Ορισμός ωραρίου λει-
τουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων»,

7. Το από 12.12.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Προ-
ϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γ.Λ.Κ. με αρ. 
2/80299/ΔΠΓΚ, με το οποίο εγκρίθηκε ο συνοπτικός προ-
ϋπολογισμός της Ε.Ε.Ε.Π. για το έτος 2020 (Κ.Α.Ε.60.00.02 
για τη κάλυψη των υπερωριών).

8. Τις με αριθμό 6/1/24.4.2012 (Β΄ 1347) και 10/3/ 
11.6.2012 (Β΄ 2066), όπως ισχύουν, αποφάσεις, με τις 
οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, ο Κανονισμός Οικονο-
μικής Διαχείρισης και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουρ-
γίας της Ε.Ε.Ε.Π.

9. Τη με αριθμό 218/2/22.9.2016 (Β΄ 3404) απόφαση 
της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει, με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού 
Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών 
Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνί-
ων» και ειδικότερα την παράγραφο 4.2.4 του άρθρου 4, 
με την οποία προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. 
είναι ο διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος του 
προσωπικού της και εκδίδει τις ατομικές πράξεις που 
το αφορούν.

10. Τις με αριθμό 34763/680/31.07.2012, ΔΙΑ 1132866 
ΕΞ2013/30.08.2013, ΔΙΑ 1150962 ΕΞ2013/4.10.2013, 
ΔΙΑ 1029963 ΕΞ2014/14.02.2014, ΔΙΑ 1053070 ΕΞ2014/
27.03.2014, ΔΙΑ 1053071 ΕΞ2014/27.03.2014, ΔΙΑ 
1084082 ΕΞ2014/30.05.2014, ΔΙΑ 1129783 ΕΞ 2014/ 
23.09.2014, ΔΙΑ 1129498 ΕΞ 2014/23-09-2014, 2/99205/
2014/30-12-2014, ΠΡΠ0664200117/20.01.2017, ΠΡΠ0 
667200117/20.01.2017, ΠΡΠ0668200117/ 20.01.2017 
ΠΡΠ0996300117/30.01.2017, ΠΡΠ19741261118/ 
26.11.2018, 3200/01.03.2019, 3568/08.03.2019 και 7051/
28.05.2019 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα: «Απόσπαση υπαλλήλων στην Επιτροπή Εποπτείας 
και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», με τις οποίες αποσπά-
στηκαν στην Αρχή, υπάλληλοι από υπηρεσίες και φορείς 
του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

11. Τη με αριθμό ΠΡΠ12964310718/31.07.2018 από-
φαση του Πρόεδρου της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει, με την 
οποία τοποθετήθηκε το υπηρετούν προσωπικό στις 
Υπηρεσιακές Μονάδες της Αρχής.

12. Τη με αριθμό ΠΡΠ10473271016/27.10.2016 από-
φαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει, με την 
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οποία ανατέθηκαν καθήκοντα των θέσεων ευθύνης των 
Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π. σε υπαλλήλους που 
υπηρετούν στην Αρχή.

14. Την επιτακτική ανάγκη για την έγκριση ωρών 
υπερωριακής απασχόλησης πέραν του εβδομαδιαίου 
υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων που υπηρε-
τούν στην έδρα της Ε.Ε.Ε.Π. ή/και στελεχώνουν τα κλι-
μάκια ελέγχου της Ε.Ε.Ε.Π., για τη χρονική περίοδο από 
01.01.2020 έως 31.12.2020 για την αντιμετώπιση επει-
γουσών υπηρεσιακών αναγκών.

15. Την πρόβλεψη πίστωσης στον εγκεκριμένο συνο-
πτικό προϋπολογισμό της Ε.Ε.Ε.Π. έτους 2020, ποσού 
ύψους 200.000,00 ευρώ, που αφορά στην αποζημίωση 
αμειβόμενης υπερωριακής εργασίας της χρονικής περι-
όδου από 01.01.2020 έως 31.12.2020 πέραν του υποχρε-
ωτικού ωραρίου, έως εκατόν σαράντα (140) υπαλλήλων 
που υπηρετούν είτε στην έδρα της Επιτροπής Εποπτείας 
και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) είτε ως εντεταλμένοι ελε-
γκτές μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π.

16. Την από 19.12.2019 με αριθμό ΔΙΟΔΥ 2250, εισή-
γηση της υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζονται οι ώρες υπερωριακής εργασίας, πέ-
ραν του υποχρεωτικού ωραρίου, των υπαλλήλων της 
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, για την κά-
λυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για τη χρονική 
περίοδο 01.01.2020 - 31.12.2020, ως εξής:

• έως τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (33.600) ώρες 
για έως εκατόν (140) υπαλλήλους που υπηρετούν στην 
έδρα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(Ε.Ε.Ε.Π.), ή/και στελεχώνουν τα κλιμάκια ελέγχου της 
Ε.Ε.Ε.Π. με απασχόληση έως 240 ώρες ανά άτομο για τη 
χρονική περίοδο 01.01.2020 - 31.12.2020.

Η ωριαία αποζημίωση υπερωριακής εργασίας των 
υπαλλήλων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α του άρθρου 20 
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.Ε.Π. 
έτους 2020 (Κ.Α.Ε.60.00.02 για τη κάλυψη των υπερωριών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   

Ι

 Αριθμ. Γ/ΕΞ/ 8936 (7)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απα-

σχόλησης για το έτος 2020 για τους υπαλλήλους 

της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομέ-

νων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 
50/Α΄/10.04.1997).

2. του π.δ. 207/1998 «Οργάνωση της Γραμματείας 
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα και σύσταση οργανικών θέσεων» (ΦΕΚ 164/
Α΄/15.07.1998).

3. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής πολιτι-
κής και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/
Α΄/28.06.2014).

4. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/05.08.2016).

5. του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015).

6. του άρθρου 112 παρ. 8 του ν. 4055/2012 «Δίκαιη 
δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/Α΄/12.03.2012).

7. του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4058/2012 «Παροχή 
υπηρεσιών ασφαλείας από ενόπλους φρουρούς σε εμπο-
ρικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63/Α΄/22.03.2012)

8. Το γεγονός ότι εγγραφεί πίστωση 26.000,00 ευρώ 
στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 της Αρ-
χής Προστασίας Δεδομένων, ειδικού φορέα 1017-801-
0000000 και ΚΑΕ 2120201001 «Αποζημίωση για υπερω-
ριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και 
ΙΔΑΧ)» για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης, σύμφωνα 
με το αριθμ. Γ/ΕΞ/8886/19.12.2019, έγγραφο της Αρχής 
για κατανομή πιστώσεων ανά ΚΑΕ για τον ε.φ.1017-801-
0000000 για τον προϋπολογισμό 2020 (ΑΔΑ: ΨΥ9ΝΙΜΟ-
4Ξ4), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση απογευμα-
τινών ωρών έως και την 22α ώρα, για την κάλυψη αυ-
ξημένων υπηρεσιακών αναγκών σε 46 υπαλλήλους της 
Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα και για τον καθένα από αυτούς για 
το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως και 30.06.2020 
και από 01.07.2020 έως και 31.12.2020, έως και εκατόν 
είκοσι ώρες (120) ανά εξάμηνο.

Η υπερωριακή αυτή απασχόληση πραγματοποιείται 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες υπηρε-
σιακές ανάγκες, οι οποίες έχουν προκύψει κυρίως διότι:

Α) Η Αρχή είναι υποστελεχωμένη, δεδομένου ότι μεγά-
λος αριθμός σε όλα τα Τμήματα παραμένει κενός, παρά 
το γεγονός ότι από τις αρχές του 2020, θα αναλάβουν 
τα καθήκοντά τους δέκα τρείς (13) νέοι υπάλληλοι. Επι-
προσθέτως, ικανός αριθμός υπαλλήλων θα παραμείνει 
και κατά τη διάρκεια του έτους 2020 εκτός υπηρεσίας, 
λόγω αποσπάσεων ή μακροχρόνιων αδειών διαφόρων 
κατηγοριών.

Β) Ανέκυψε ανάγκη αρχειοθέτησης μεγάλου αριθμού 
εκκρεμών υποθέσεων σε εφαρμογή σχετικής αποφάσε-
ως του Προέδρου της Αρχής ήδη από τις αρχές του 2017, 
η οποία θα ολοκληρωθεί κατά το 2020.

Γ) Διαπιστώθηκε ως απολύτως απαραίτητη η αναβάθ-
μιση των υποδομών πληροφορικής, λόγω παλαιότητας 
και των νέων απαιτήσεων που απορρέουν από τον προ-
αναφερόμενο Γενικό Κανονισμό.
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Δ) Κατέστη αναγκαία η τακτοποίηση του φυσικού 
αρχείου, διότι έχει αποκτήσει εξαιρετικά μεγάλο όγκο 
που καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την αναζήτηση, καθώς 
επίσης προκύπτει και η επιτακτική ανάγκη καταστροφής 
αρχείου παρελθόντων ετών με τον απαραίτητο έλεγχο 
σε εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.

Υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης 
ορίζεται η Προϊσταμένη Διοικητικού Τμήματος της Γραμ-
ματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, Αιμιλία Χρυσοβελίδη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 90/4 (8)
Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκ-

πρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αι-

τήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις 

περιοχές της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτημα-

τογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας 

Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς 

Δήμους Πέλλας και Σκύδρας της Περιφερειακής 

Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσι-

ών» και κωδικό ΚΤ2-08. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (ΝΠΔΔ) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτ. β της παρ. 8 του άρθρου 2 

του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία 
Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγ-
γραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 114), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρ-
θρου 3 του ν. 4164/2013 και της παρ. 5 του άρθρου 6 του 
ν. 2308/1995, καθώς και του άρθρου 13 του ν. 2308/1995 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 11 του άρ-
θρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων 
περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 
156), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 και 
την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 5).

3. Τις διατάξεις του Άρθρου έκτου παρ. 2 του νόμου 
4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια 
σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίηση τους, στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 88).

4. Την αριθμ. ΓΔ 2081/1959781/13.12.2019 εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή.

5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Άρθρο Μόνον
Την παράταση της προθεσμίας, μέχρι την οποία θα 

επιτρέπεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στις 
υπό κτηματογράφηση περιοχές των προκαποδιστρι-
ακών Δήμων/Κοινοτήτων Αγίου Λουκά, Αγροσυκέας, 
Αθύρων, Ακρολίμνης, Αμπελιών, Αξού, Αραβησσού, 
Αχλαδοχωρίου, Γαλατάδων, Γιαννιτσών, Δάφνης (Πρώ-
ην Κοιν. Αγ. Γεωργίου), Δροσερού, Δυτικού, Εσωβάλτων, 
Καρυωτίσσης, Κρύας Βρύσης, Λάκκας, Λιπαρού, Μελισσί-
ου, Μυλοτόπου, Νέας Πέλλας, Παλαιού Μυλοτόπου, Πα-
λαιφύτου, Πέλλας, Πλαγιαρίου, Ραχώνας και Τριφυλλιού 
(Γυψοχωρίου) του καλλικρατικού Δήμου Πέλλας και των 
προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Άνυδρου, Αρ-
σενίου, Άσπρου, Δάφνης (Πρώην Κοιν. Δάφνης), Καλής, 
Καλλίπολης, Καλυβιών, Κρανέας, Μανδάλου, Πετραίας, 
Προφήτου Ηλία και Σκύδρας του καλλικρατικού Δήμου 
Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της μελέτης με κωδικό 
ΚΤ2-08, καθώς επίσης και της προθεσμίας, μετά την πα-
ρέλευση της οποίας δεν θα επιτρέπεται η κατάθεση αί-
τησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος, κατά τα οριζό-
μενα στα άρθρα 2 παρ. 8β και 6 παρ. 5 του ν. 2308/1995 
όπως ισχύουν, έως την 04-05-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   
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*02050863112190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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