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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

Καθορισμός αρμόδιας αρχής για την εξακρίβωση της γνησιότητας των τελεσίδικων αποφάσεων
του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ και
περιαφή εκτελεστήριου τύπου σε αυτές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης
Ιουνίου 2017 για το σήμα της ΕΕ.
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16784/22.2.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με
θέμα «Συγκρότηση και αρμοδιότητες Επιτροπής
Συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων για την
επιτάχυνση της υλοποίησης του Ολοκληρωμένου
Σχεδίου Στρατηγικών Παρεμβάσεων (ΟΣΣΠ) της
Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ) Ασωπού» (Β’ 609).

3

Κατάρτιση μητρώου παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και μητρώου παρόχων
υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών.

4

Καθιέρωση απασχόλησης προς συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου και απασχόλησης καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το
Μόνιμο προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής
του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας.

5

Καθιέρωση απασχόλησης προς συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου και απασχόλησης καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το
ΙΔΑΧ προσωπικό του Τμήματος Μηχανογράφησης του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
6

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 2212.2-1/
5410/78223/2020/20-11-2020 απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5281).

7

Αρ. Φύλλου 5744

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 2212.2-1/
5409/77562/2020/19-11-2020 απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5160).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 131912
(1)
Καθορισμός αρμόδιας αρχής για την εξακρίβωση της γνησιότητας των τελεσίδικων αποφάσεων του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ
και περιαφή εκτελεστήριου τύπου σε αυτές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
14ης Ιουνίου 2017 για το σήμα της ΕΕ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
2. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
3. Του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της
“Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118).
4. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για το
σήμα της ΕΕ και της περ. β), της παρ. 3, του άρθρου 1 του
ν. 4679/2020 (Α΄ 71) «Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση
της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων και της
Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαι-
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ωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις», οι
οποίες ορίζουν την έννοια του σήματος της ΕΕ.
7. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4679/
2020 (Α΄ 71) «Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων και της Οδηγίας
2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις», η οποία
ορίζει ότι η προστασία που παρέχεται στο σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να υστερεί από την προστασία που παρέχεται στο εθνικό σήμα.
8. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για το σήμα της ΕΕ, η
οποία ορίζει ότι ιδρύεται Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γραφείο).
9. Τη διάταξη των παρ. 1 και 2 του άρθρου 110 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για το σήμα
της ΕΕ, η οποία ορίζει ότι κάθε τελεσίδικη απόφαση του
Γραφείου, η οποία καθορίζει το ποσό των εξόδων, αποτελεί τίτλο εκτελεστό και κάθε κράτος μέλος πρέπει να
ορίσει μια μοναδική αρχή αρμόδια για την εξακρίβωση
της γνησιότητας της απόφασης αυτής και την περιαφή
του εκτελεστήριου τύπου σε αυτήν, χωρίς να απαιτείται
άλλη διατύπωση πέραν της επαλήθευσης της γνησιότητας της εν λόγω απόφασης.
10. Το υπ’ αρ. 30624/17-3-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Σημάτων προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά
με τον καθορισμό της εν λόγω αρχής και τον χαρακτήρα
αυτής (δικαστική ή διοικητική).
11. Το υπ’ αρ. 28122/14.07.2020 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το οποίο θεωρείται δόκιμος και αποτελεσματικός ο καθορισμός μιας ελληνικής
διοικητικής αρχής με εγγύτητα και άμεση συνεργασία με
το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ,προς εκτέλεση των αναφερομένων στο άρθρο 110 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2017/1001 αρμοδιοτήτων.
12. Τη διάταξη του άρθρου 21 του ν. 4753/2020
(Α’ 227), η οποία παρέχει στον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων εξουσιοδότηση να καθορίσει την αρμόδια
αρχή που θα επαληθεύει τη γνησιότητα κάθε τελεσίδικης
(final) απόφασης του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας
της ΕΕ που καθορίζει το ποσό των εξόδων και θα προσδίδει τον εκτελεστήριο τύπο σε αυτή, χωρίς άλλη διαδικασία, προκειμένου να καταστεί δυνατή για την Ελλάδα η
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 110 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα η παράγραφος 2 αυτού.
13. Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Σημάτων της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει στενή
επαφή και συνεργασία με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ, βάσει συμφωνιών που υπογράφονται
ετησίως, συμμετέχοντας με εκπροσώπους της τόσο στα
όργανα διοίκησης αυτού (Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Προϋπολογισμού), όσο και σε προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα άρθρα 154, 171 και
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152 αντίστοιχα του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 και είναι
επίσης σημείο επαφής μεταξύ του ως άνω Γραφείου και
των Διοικητικών και Πολιτικών Δικαστηρίων της χώρας
που εξετάζουν την εγκυρότητα σημάτων της ΕΕ, αλλά
και τις προσβολές κατ’ αυτών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τη Διεύθυνση Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδια για
την εξακρίβωση της γνησιότητας των τελεσίδικων (final)
αποφάσεων του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της
ΕΕ που καθορίζουν ποσό εξόδων και για την περιαφή του
εκτελεστήριου τύπου σε αυτές, χωρίς άλλη διατύπωση
πέραν της επαλήθευσης της γνησιότητας των ως άνω
αποφάσεων.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 131903
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16784/22.2.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με
θέμα «Συγκρότηση και αρμοδιότητες Επιτροπής
Συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων για την
επιτάχυνση της υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών Παρεμβάσεων (ΟΣΣΠ)
της Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ) Ασωπού» (Β’ 609).
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 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. Τον ν. 4622/2019 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης
(Α’ 133), όπως ισχύει.
3. Τον ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 58 παρ. 12 αυτού.
4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160), όπως ισχύει.
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6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Την υπ’ αρ. 85847/11-08-2020 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).
9. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/77267/7637/
06-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 3296).
10. Την υπ’ αρ. 16784/22.2.2018 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Συγκρότηση και αρμοδιότητες Επιτροπής
Συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων για την επιτάχυνση της υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου
Στρατηγικών Παρεμβάσεων (ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ) Ασωπού» (Β’ 609), όπως ισχύει.
11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 16784/22.2.2018 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Συγκρότηση
και αρμοδιότητες Επιτροπής Συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων για την επιτάχυνση της υλοποίησης του
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών Παρεμβάσεων
(ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ) Ασωπού» (Β’ 609),
όπως ισχύει ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Η παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 16784/22.2.2018
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 609) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«1. Για τον συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών για την οριστικοποίηση και την υλοποίηση του
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών Παρεμβάσεων
(ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ) Ασωπού, συγκροτείται Επιτροπή Συντονισμού (ΕπΣυ) αποτελούμενη από:
Ι. τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ, ως πρόεδρο,
II. τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ως μέλος,
III. τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων
ΕΤΠΑ και ΤΣ, ως μέλος,
IV. τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, ως μέλος,
V. Τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και
Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ως μέλος.
Τα μέλη της ΕπΣυ αναπληρώνονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους, με έγγραφη γνωστοποίηση του ονόματος του
αναπληρωτή στον πρόεδρο της ΕπΣυ».
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 16784/
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22.2.2018 (Β’ 609) κοινή υπουργική απόφαση, όπως
ισχύει.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υφυπουργοί
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Περιβάλλοντος και
Ενέργειας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 5/898/3.12.2020
(3)
Κατάρτιση μητρώου παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και μητρώου παρόχων
υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4734/2020.
2. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινής Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of
the European Supervisory Authorities) της 7ης Απριλίου
2017 (ESAs 2016 72) «Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές
σχετικά με τα χαρακτηριστικά μιας βάσει κινδύνου εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και τα προς
λήψη μέτρα όταν ασκείται εποπτεία ανάλογα με το βαθμό κινδύνου - Κατευθυντήριες Γραμμές για την εποπτεία
με βάση τον κίνδυνο».
3. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινής Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of
the European Supervisory Authorities) της 4ης Ιανουαρίου 2018 (JC 2017 37) «Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές
σύμφωνα με το άρθρο 17 και το άρθρο 18 παράγραφος
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την απλουστευμένη και την αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον
πελάτη και τους παράγοντες τους οποίους θα πρέπει
να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση του κινδύνου
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ) που
συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές σχέσεις και
τις περιστασιακές συναλλαγές - Κατευθυντήριες Γραμμές
για τους παράγοντες κινδύνου».
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
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5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει ομόφωνα:
Άρθρο 1
Υποχρεωτική εγγραφή σε μητρώο των παρόχων
υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών
πορτοφολιών και των παρόχων υπηρεσιών
ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και
παραστατικών νομισμάτων
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών
νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και οι πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών
(εφεξής, σωρευτικά, οι «Υπηρεσίες» και οι «Πάροχοι»), οι
οποίοι προτίθενται να παρέχουν τις Υπηρεσίες στην Ελλάδα ή από την Ελλάδα σε άλλες χώρες, υποβάλλουν αίτηση, πριν από την έναρξη της δραστηριοποίησής τους,
για να εγγραφούν στα σχετικά μητρώα που τηρούνται
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2. Οι Πάροχοι, οι οποίοι ήδη παρέχουν τις Υπηρεσίες, υποβάλλουν αίτηση για να εγγραφούν στα σχετικά
μητρώα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021.
3. Μετά την 31η Ιανουαρίου 2021, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει στους Παρόχους που δεν έχουν εγγραφεί ή δεν έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση, κατά περίπτωση, τις κυρώσεις του άρθρου 46 του ν. 4557/2018.
Άρθρο 2
Υποβολή της αίτησης εγγραφής
Η αίτηση εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων πληροφοριών και εγγράφων, υποβάλλονται σε
ηλεκτρονική μορφή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην
ηλεκτρονική διεύθυνση aml@cmc.gov.gr.
Άρθρο 3
Πληροφορίες και έγγραφα που υποβάλλονται
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εγγραφή
στα σχετικά μητρώα
α) Στην περίπτωση που οι Πάροχοι είναι φυσικά πρόσωπα
1. Όνομα και επώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης του Παρόχου, αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
σε ισχύ.
2. Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
3. Τόπος σύστασης του Παρόχου (διεύθυνση εργασίας)
καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
αριθμός τηλεφώνου.
4. Επικαιροποιημένο αντίγραφο ποινικού μητρώου του
Παρόχου ή ισοδύναμου ξένου εγγράφου.
5. Ημερομηνία έναρξης της προγραμματισμένης ή
υφιστάμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας του
Παρόχου με αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που
παρέχονται σε σχέση με τα εικονικά νομίσματα και του
τρόπου διάθεσης αυτών - αναφορά των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ).
6. Επιχειρηματικό πλάνο του Παρόχου, περιγράφοντας
μεταξύ άλλων τους επιχειρηματικούς στόχους, την προέλευση και το είδος των πελατών, τους εργαζόμενους
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στον Πάροχο, θέματα διακυβέρνησης, την επάρκεια
χρηματοοικονομικών και λοιπών πόρων, πληροφορίες
για τον όγκο και την αξία συναλλαγών, την τιμολόγηση
και τις κύριες πηγές εσόδων και εξόδων.
7. Οργανωτική δομή του Παρόχου, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν ανάθεσης εργασιών σε τρίτα μέρη.
8. Συστήματα και έλεγχοι μηχανοργάνωσης (ΙΤ), συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και διαδικασιών
ασφάλειας.
9. Στοιχεία του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 38 του ν. 4557/2018, συμπεριλαμβανομένων ονόματος και επωνύμου, ημερομηνίας και
τόπου γέννησης, αντιγράφου ταυτότητας ή διαβατηρίου
σε ισχύ, βιογραφικού σημειώματος, ΑΦΜ, διεύθυνσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμού τηλεφώνου και
επικαιροποιημένου αντιγράφου ποινικού μητρώου ή
ισοδύναμου ξένου εγγράφου.
10. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και προγραμματισμένες πολιτικές και διαδικασίες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 35 του
ν. 4557/2018.
11. Εκτίμηση του κινδύνου ΞΧ/ΧΤ σε επίπεδο Παρόχου
και των πολιτικών αναγνώρισης/εντοπισμού και μετριασμού του.
12. Υπεύθυνη δήλωση του Παρόχου ότι τα στοιχεία
που υποβάλλει με την αίτηση εγγραφής είναι αληθή.
β) Στην περίπτωση που οι Πάροχοι είναι νομικά πρόσωπα
1. Πληροφορίες σχετικά με το νομικό πρόσωπο (επωνυμία, καταστατικό ίδρυσης, έδρα, εγγεγραμμένο κατάστημα, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός εμπορικού
μητρώου).
2. Ενημερωμένο απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο ή ισοδύναμο απόσπασμα από δημόσιο μητρώο/
βάση δεδομένων για τον Πάροχο.
3. Όνομα και επώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης του εκπροσώπου του νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένου αντιγράφου ταυτότητας ή διαβατηρίου
σε ισχύ και ΑΦΜ.
4. Όνομα και επώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης του πραγματικού δικαιούχου σύμφωνα με το άρθρο
20 του ν. 4557/2018 και των μετόχων με ποσοστό άνω
του 10% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του
νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων
ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ με φωτογραφία των
μετόχων και το ΑΦΜ τους.
5. Επικαιροποιημένο αντίγραφο ποινικού μητρώου ή
ισοδύναμου ξένου εγγράφου των μελών της διοίκησης,
του πραγματικού δικαιούχου και των μετόχων.
6. Απεικόνιση της δομής ιδιοκτησίας και ελέγχου του
Παρόχου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά
με το ποσό και ποσοστό συμμετοχής των μετόχων.
7. Αναφορά της τυχόν ένταξης σε όμιλο εταιρειών και
των επιμέρους σχέσεων μητρικής - θυγατρικών εταιρειών.
8. Ημερομηνία έναρξης της προγραμματισμένης ή
υφιστάμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας του
Παρόχου με αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που
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παρέχονται σε σχέση με τα εικονικά νομίσματα και του
τρόπου διάθεσης αυτών - αναφορά των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ).
9. Επιχειρηματικό πλάνο του Παρόχου, περιγράφοντας
μεταξύ άλλων τους επιχειρηματικούς στόχους, την προέλευση και το είδος των πελατών, τους εργαζόμενους
στον Πάροχο, θέματα διακυβέρνησης, την επάρκεια
χρηματοοικονομικών και λοιπών πόρων, πληροφορίες
για τον όγκο και την αξία συναλλαγών, την τιμολόγηση
και τις κύριες πηγές εσόδων και εξόδων.
10. Οργανωτική δομή του Παρόχου, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν ανάθεσης εργασιών σε τρίτα μέρη.
11. Συστήματα και έλεγχοι μηχανοργάνωσης (ΙΤ), συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και διαδικασιών
ασφάλειας.
12. Στοιχεία (εφόσον υφίσταται) ανώτερου διοικητικού
στελέχους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 18 του άρθρου
3 του ν. 4557/2018 και ορισμός Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του ν. 4557/2018,
συμπεριλαμβανομένων ονόματος και επωνύμου, ημερομηνίας και τόπου γέννησης, αντιγράφου ταυτότητας ή
διαβατηρίου σε ισχύ, βιογραφικού σημειώματος, ΑΦΜ,
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμού τηλεφώνου και επικαιροποιημένου αντιγράφου ποινικού
μητρώου ή ισοδύναμου ξένου εγγράφου.
13. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και προγραμματισμένες πολιτικές και διαδικασίες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 35 του
ν. 4557/2018.
14. Εκτίμηση του κινδύνου ΞΧ/ΧΤ σε επίπεδο Παρόχου
και των πολιτικών αναγνώρισης/εντοπισμού και μετριασμού του.
15. Υπεύθυνη δήλωση του Παρόχου ότι τα στοιχεία
που υποβάλλει με την αίτηση εγγραφής είναι αληθή.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί το δικαίωμα
να λάβει πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηρίωση (σε
σχέση με τις ως άνω υποβαλλόμενες πληροφορίες και
έγγραφα) κατά τη διαδικασία εγγραφής των Παρόχων
στα σχετικά μητρώα.
Άρθρο 4
Τέλη εγγραφής στα μητρώα και ετήσιες εισφορές
Οι Πάροχοι καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφάπαξ τέλος ποσού € 1.500 για την υποβολή
της αίτησης και την επεξεργασία της εγγραφής τους στο
σχετικό μητρώο και ετήσια εισφορά ποσού € 1.000 για
την κάλυψη των εξόδων εποπτείας τους, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην υπουργική απόφαση Γ.Δ.Ο.Π.
0000532 ΕΞ 2016 (Β 999) για τη διαμόρφωση των πόρων
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 5
Έναρξη δραστηριοποίησης Παρόχων Μεταβατικές διατάξεις για υφιστάμενους
Παρόχους
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει εγγράφως
τον Πάροχο που αιτείται την εγγραφή του στο σχετικό
μητρώο εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της πλήρους αίτησης (ολοκληρωμένη υποβολή των στοιχείων),
για την εγγραφή του ή όχι στο μητρώο.
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2. Πάροχοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται ήδη στην
Ελλάδα υποβάλλουν αίτηση για να εγγραφούν στο σχετικό μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έως τις 31
Ιανουαρίου 2021. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει εγγράφως τους εν λόγω Παρόχους για το αποτέλεσμα
της αίτησής τους έως τις 31 Μαρτίου 2021 (εφόσον έχουν
υποβληθεί όλα τα πληροφοριακά στοιχεία). Σε περίπτωση που το αίτημά τους για εγγραφή δεν γίνει δεκτό, η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει την απαγόρευση
των υπηρεσιών από αυτούς.
3. Οι εγγραφές των Παρόχων στα σχετικά μητρώα
δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ
Ι

Αριθμ. 5081
(4)
Καθιέρωση απασχόλησης προς συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου και απασχόλησης καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το Μόνιμο προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής
του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007
(Α΄ 143), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176), όπως ισχύει.
4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6.05.2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Την υπ’ αρ. 6/1998 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη λειτουργία του Συνδέσμου πέρα από το
κανονικό ωράριο, σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες
του μήνα.
6. Την υπ’ αρ. 8143/25.02.1998 έγκριση του Γενικού
Γραμματέα περιφέρειας Αττικής για τη λειτουργία του
Συνδέσμου σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του
μήνα.
7. Την υπ’ αρ. 85/2020 (ΑΔΑ:ΩΙΤ2ΟΡΕΓ-ΨΑ5) απόφαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ που αφορά στην
έγκριση και καθιέρωση της 24ωρης λειτουργίας του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας.
8. Τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί ημερών
αργίας, έτσι, όπως ισχύουν.
9. Τον Ο.Ε.Υ. του ΑΣΔΑ (Β΄ 4410/2017).
10. Την υπ’ αρ. 5997/15.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΟ0ΛΟΡΕΓ-ΒΡΠ)
απόφαση του Προέδρου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα του ΑΣΔΑ.
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11. Το υπ’ αρ. 10728/15.02.2016 (α.π. ΑΣΔΑ 366/
18.02.2016), έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο
Δήμο Περιστερίου που αφορά στις δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης.
12. Τις ανάγκες του Συνδέσμου που αφορούν στη δημιουργία, τον σχεδιασμό και την υποστήριξη εφαρμογών
που σχετίζονται τόσο με την ηλεκτρονική διακίνηση των
δημοσίων εγγράφων και της ψηφιακής υπογραφής όσο
και με την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
και του συστήματος παρακολούθησης εγγράφων του
ΑΣΔΑ και επιπλέον την υποστήριξη του Κόμβου Internet
στους Δήμους Μέλη του ΑΣΔΑ όλο το 24ωρο.
13. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου.
14. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν εργασία
του προσωπικού του τμήματος Πληροφορικής, πέραν
του κανονικού ωραρίου, όπως και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες καθώς και τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας, για το έτος 2021.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες
και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσού 2.500,00 € και αντίστοιχα για τον Κ.Α 10.6051.0001
«ΤΥΔΚΥ» ποσού 3.700,00€, 10.6051.002 «ΤΕΑΔΥ» ποσού
2.950,00€, 10.6051.0004 «ΕΦΚΑ Υπέρ Σύνταξης Δημοσίου» ποσού 8.000,00 € για τις ασφαλιστικές εισφορές, του
προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2021 και
των αναμορφώσεων αυτού, αποφασίζει:
Την καθιέρωση απασχόλησης προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου και την απασχόληση καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το Μόνιμο
προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ,
κατά τις καθημερινές απογευματινές, Κυριακές, αργίες
και εξαιρέσιμες ημέρες, μέσα στα όρια που προβλέπουν
οι διατάξεις του ν. 4354/2015, έτσι, όπως ισχύει. Ειδικότερα: Θα εργασθούν υπερωριακά με αμοιβή πέρα από
το κανονικό ωράριο εργασίας ή για τη συμπλήρωση της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες, ανάλογα με τις ανάγκες οι εργαζόμενοι
των παρακάτω ειδικοτήτων:
- Ένας (1) ΔΕ Προσωπικό Η/Υ, με 20 ώρες ανά μήνα,
απογευματινή υπερωριακή εργασία και 16 ώρες ανά
μήνα για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες.
Σύνολο ωρών από 1.1.2021 έως 31.12.2021: 240 ώρες
συνολικά απογευματινή υπερωριακή εργασία και 192
ώρες συνολικά για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για την ως άνω ειδικότητα.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Περιστέρι, 12 Νοεμβρίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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Αριθμ. 5082
(5)
Καθιέρωση απασχόλησης προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου και απασχόλησης
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για
το ΙΔΑΧ προσωπικό του Τμήματος Μηχανογράφησης του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής
Αθήνας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007
(Α΄ 143), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176), όπως ισχύει.
4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6.05.2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Την υπ’ αρ. 6/1998 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη λειτουργία του Συνδέσμου πέρα από το
κανονικό ωράριο, σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες
του μήνα.
6. Την υπ’ αρ. 8143/25.02.1998 έγκριση του Γενικού
Γραμματέα περιφέρειας Αττικής για τη λειτουργία του
Συνδέσμου σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του
μήνα.
7. Την υπ’ αρ. 85/2020 (ΑΔΑ: ΩΙΤ2ΟΡΕΓ-ΨΑ5) απόφαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ που αφορά στην
έγκριση και καθιέρωση της 24ωρης λειτουργίας του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας.
8. Τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί ημερών
αργίας, έτσι, όπως ισχύουν.
9. Τον Ο.Ε.Υ. του ΑΣΔΑ (Β΄ 4410/2017).
10. Την υπ’ αρ. 5997/15.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΟ0ΛΟΡΕΓ-ΒΡΠ)
απόφαση του Προέδρου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα του ΑΣΔΑ.
11. Το υπ’ αρ. 10728/15.02.2016 (α.π. ΑΣΔΑ 366/
18.02.2016), έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο
Δήμο Περιστερίου που αφορά στις δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης.
12. Τις ανάγκες του Συνδέσμου που αφορούν στη δημιουργία, τον σχεδιασμό και την υποστήριξη εφαρμογών
που σχετίζονται τόσο με την ηλεκτρονική διακίνηση των
δημοσίων εγγράφων και της ψηφιακής υπογραφής όσο
και με την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
και του συστήματος παρακολούθησης εγγράφων του
ΑΣΔΑ και επιπλέον την υποστήριξη του Κόμβου Internet
στους Δήμους Μέλη του ΑΣΔΑ όλο το 24ωρο.
13. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του
ΑΣΔΑ.
14. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν εργασία
του προσωπικού του τμήματος Πληροφορικής, πέραν
του κανονικού ωραρίου, όπως και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες καθώς και τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας, για το έτος 2021.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
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λείται δαπάνη που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες
και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσού 2.500,00 € και αντίστοιχα για τον Κ.Α 10.6052.0001
«ΙΚΑ- ΕΦΚΑ», ποσού 38.500,00€ για τις ασφαλιστικές
εισφορές, του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού
έτους 2021 και των αναμορφώσεων αυτού, αποφασίζει:
Την καθιέρωση απασχόλησης προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου και την απασχόληση καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικό του Τμήματος
Πληροφορικής της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ, κατά τις καθημερινές
απογευματινές, Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες, μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του
ν. 4354/2015, έτσι, όπως ισχύει. Ειδικότερα:
Θα εργασθούν υπερωριακά με αμοιβή πέρα από το
κανονικό ωράριο εργασίας ή για τη συμπλήρωση της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες, ανάλογα με τις ανάγκες οι εργαζόμενοι
των παρακάτω ειδικοτήτων:
- Ένας (1) ΔΕ Προσωπικό Η/Υ, με 20 ώρες ανά μήνα,
απογευματινή υπερωριακή εργασία και 16 ώρες ανά
μήνα για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες.
- Ένας (1) ΠΕ Πληροφορικής, με 20 ώρες ανά μήνα απογευματινή υπερωριακή εργασία και 16 ώρες ανά μήνα
για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Σύνολο ωρών από 1.1.2021 έως 31.12.2021: 480 ώρες
συνολικά απογευματινή υπερωριακή εργασία και 384
ώρες συνολικά για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για την ως άνω ειδικότητα.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της υπηρεσίας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Περιστέρι, 12 Νοεμβρίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην υπ’ αρ. 2212.2-1/5410/78223/2020/20-11-2020
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5281) διορθώνεται:
Στη σελίδα 58749, στη στήλη Β’, στον 9ο στίχο εκ των
κάτω ο αριθμός της απόφασης
από το εσφαλμένο: «2212.2-1/5410/78222/2020»,
στο ορθό «2212.2-1/5410/78223/2020».
(Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής)
Ι

(7)
Στην υπ’ αρ. 2212.2-1/5409/77562/2020/19-11-2020
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5160) διορθώνεται:
Στη σελίδα 57034, στη στήλη Β’, στον 9ο στίχο εκ των
άνω ο αριθμός της απόφασης
από το εσφαλμένο: «2212.2-1/5409/7562/2020»,
στο ορθό: «2212.2-1/5409/77562/2020».
(Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής)
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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.

*02057442812200008*

