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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Mohammed
Ansar του Mohammad Asghar και της Shamsu
Nasar για λαθρεμπορία καπνικών.

2

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Rauf MD
Muhammad του MR Muhammad Aziz και της
Maqboul Begam για λαθρεμπορία καπνικών.

3

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Abbas Faisal του
Mukhtar Ahmal και της Sardaran Bibi για λαθρεμπορία καπνικών.

4

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Rauf MD
Muhammad του MR Muhammad Aziz και της
Maqboul Begam για λαθρεμπορία καπνικών.

5

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Mohammed
Ansar του Mohammad Asghar και της Shamsu
Nasar για λαθρεμπορία καπνικών.

6

Κατάλογος με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια
εκτίμησης αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4
του ΓΚΠΔ.

7

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
8

Διόρθωση στην Φ.10/51699/Δ1/3-4-2019 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1351/Β’/19-4-2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Mohammed
Ansar του Mohammad Asghar και της Shamsu
Nasar για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της 75/14/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε

Αρ. Φύλλου 1622

την 16.04.2019, 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 Κώδικα", αφορά
λαθρεμπορία 3.058 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 14.05.2013 στην πλατεία Θεάτρου αριθμ. 5, στην
Αθήνα (σχετ. η με αριθμ. 1057/9/21/15-05-2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ακροπόλεως),
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 συνολικό ποσό των δέκα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τριών
ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (10.343,43€).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, Mohammed Ansar του
Mohammad Asghar και της Shamsu Nasar, γεν. την
15.05.1981 στο Πακιστάν, πρώην κάτοικος οδού Κ.
Παλαμά αριθμ. 15, στο Αιγάλεω Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 154318094, πολλαπλό τέλος
συνολικού ποσού τριάντα μία χιλιάδων τριάντα ευρώ
και είκοσι εννέα λεπτών (31.030,29 €), ήτοι το τριπλάσιο
σύμφωνα με τις διατάξεις 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 περί
Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος Τελωνείου
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

(2)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Rauf MD
Muhammad του MR Muhammad Aziz και της
Maqboul Begam για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της 397/15/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε
την 16.04.2019, 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 Κώδικα", αφορά
λαθρεμπορία 135 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε
την 14.07.2014 στη συμβολή των οδών Πρεβέζης και
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Παρθενίου, στο Περιστέρι Αττικής (σχετ. η με αριθμ.
3008/14/71/15-07-2014 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Β’ Περιστερίου), 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 συνολικό ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ
και έντεκα λεπτών (479,11€).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, Rauf MD Muhammad του
MR Muhammad Aziz και της Maqboul Begam, γεν. την
01.01.1969 στο Πακιστάν, πρώην κατ. οδού Αλμυρού
αριθμ. 2-6, στο Περιστέρι Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 145944673, πολλαπλό τέλος συνολικού
ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) ήτοι το ελάχιστο σύμφωνα με τις διατάξεις 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 περί
Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος Τελωνείου
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Abbas Faisal
του Mukhtar Ahmal και της Sardaran Bibi για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της 92/14/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε την
16.04.2019, 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 Κώδικα", αφορά
λαθρεμπορία 200 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 01.06.2013 στη συμβολή των οδών Άστρους
και Αγ. Φανουρίου, στο Ίλιον Αττικής (σχετ. η με αριθμ.
3008/14/10/02-06-2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ιλιού), 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 συνολικό ποσό των εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα
δύο λεπτών (636,82€).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, Abbas Faisal του Mukhtar
Ahmal και της Sardaran Bibi, γεν. την 02.04.1988 στο
Πακιστάν, πρώην κατ. οδού Χρυσολορά αριθμ. 1, στο
Περιστέρι Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής, με
Α.Φ.Μ. 142999598, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού
χιλίων εννιακοσίων δέκα ευρώ και σαράντα έξι λεπτών
(1.910,46 € ) ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στα
υπό κρίση καπνικά δασμών και φόρων, σύμφωνα με
τη διάταξη 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 περί Τελών
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Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος Τελωνείου
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Rauf MD
Muhammad του MR Muhammad Aziz και της
Maqboul Begam για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της 408/15/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε
την 16.04.2019, 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 Κώδικα", αφορά
λαθρεμπορία 45 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 21.05.2014 στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Πανόρμου, στο Περιστέρι Αττικής (σχετ. η με
αριθμ. 3008/14/48/22-05-2014 μηνυτήρια αναφορά
του Τμήματος Ασφαλείας Α’ Περιστερίου), 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 συνολικό ποσό των εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (159,70€).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, Rauf MD Muhammad του
MR Muhammad Aziz και της Maqboul Begam, γεν. την
01.01.1969 στο Πακιστάν, πρώην κατ. οδού Αλμυρού
αριθμ. 2-6, στο Περιστέρι Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 145944673, πολλαπλό τέλος συνολικού
ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) ήτοι το
ελάχιστο σύμφωνα με τις διατάξεις 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
περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος Τελωνείου
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

(5)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Mohammed
Ansar του Mohammad Asghar και της Shamsu
Nasar για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της 287/14/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε
την 16.04.2019, 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 Κώδικα", αφορά
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λαθρεμπορία 111 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε
την 25.01.2013 στην πλατεία Θεάτρου, στην Αθήνα (σχετ.
η με αριθμ. 1057/9/4/26-01-2013 μηνυτήρια αναφορά
του Τμήματος Ασφαλείας Ακροπόλεως), 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 συνολικό ποσό των τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (368,57€).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, Mohammed Ansar του
Mohammad Asghar και της Shamsu Nasar, γεν. την
15.05.1981 στο Πακιστάν, πρώην κάτοικος οδού Κ. Παλαμά αριθμ. 15, στο Αιγάλεω Αττικής και νυν αγνώστου
διαμονής, με Α.Φ.Μ. 154318094, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) ήτοι
το ελάχιστο σύμφωνα με τις διατάξεις 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 περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος Τελωνείου
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 65/2018
(6)
Κατάλογος με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια
εκτίμησης αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.
4 του ΓΚΠΔ.
Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 του ΓΚΠΔ:
«Όταν ένα είδος επεξεργασίας, ιδίως με χρήση νέων
τεχνολογιών και συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας,
ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα
και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διενεργεί, πριν από την επεξεργασία,
εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων
επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Σε μία εκτίμηση μπορεί να εξετάζεται ένα
σύνολο παρόμοιων πράξεων επεξεργασίας οι οποίες
ενέχουν παρόμοιους υψηλούς κινδύνους».
2. Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του ΓΚΠΔ, η ΕΑΠΔ
απαιτείται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
«(...) α) συστηματικής και εκτενούς αξιολόγησης προσωπικών πτυχών σχετικά με φυσικά πρόσωπα, η οποία
βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και στην οποία βασίζονται αποφάσεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα
σχετικά με το φυσικό πρόσωπο ή ομοίως επηρεάζουν
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σημαντικά το φυσικό πρόσωπο,
β) μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας των ειδικών κατηγοριών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 9
παράγραφος 1 ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα που
αναφέρονται στο άρθρο 10 ή
γ) συστηματικής παρακολούθησης δημοσίως προσβάσιμου χώρου σε μεγάλη κλίμακα (...)».
3. Για την παροχή συνεκτικής ερμηνείας των πράξεων
επεξεργασίας στις οποίες απαιτείται η διενέργεια ΕΑΠΔ
λόγω του υψηλού κινδύνου που ενέχουν, η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 εξέδωσε τις «Κατευθυντήριες
γραμμές για την εκτίμηση του αντίκτυπου σχετικά με
την προστασία δεδομένων (ΕΑΠΔ) και καθορισμός του
κατά πόσον η επεξεργασία "ενδέχεται να επιφέρει υψηλό
κίνδυνο" για τους σκοπούς του κανονισμού 2016/679»
(WP248)1, τις οποίες ενέκρινε το ΕΣΠΔ κατά την πρώτη
ολομέλειά του. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές αποσκοπούν πρωτίστως στην αποσαφήνιση της έννοιας του
υψηλού κινδύνου και θέτουν τα κριτήρια για την κατάρτιση των καταλόγων που θα εγκριθούν από τις Αρχές
Προστασίας Δεδομένων βάσει του άρθρου 35 παρ. 4
του ΓΚΠΔ. Επίσης, σκοπός του ως άνω κειμένου είναι η
διευκόλυνση του έργου του ΕΠΣΔ και η διευκόλυνση των
υπευθύνων επεξεργασίας που έχουν την υποχρέωση να
διενεργήσουν εκτίμηση αντίκτυπου.
4. Σύμφωνα με τα άρθρα 35 παρ. 4 και παρ. 6 του ΓΚΠΔ:
«(παρ. 4) Η εποπτική αρχή καταρτίζει και δημοσιοποιεί
κατάλογο με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που
υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης
αντίκτυπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων
δυνάμει της παραγράφου 1. Η εποπτική αρχή ανακοινώνει τον εν λόγω κατάλογο στο Συμβούλιο Προστασίας
Αεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 68».
«(παρ. 6) Πριν από την έκδοση των καταλόγων που
αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5, η αρμόδια εποπτική αρχή εφαρμόζει τον μηχανισμό συνεκτικότητας
που αναφέρεται στο άρθρο 63, εάν οι εν λόγω κατάλογοι
περιλαμβάνουν δραστηριότητες επεξεργασίας οι οποίες
σχετίζονται με την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε
υποκείμενα των δεδομένων ή με την παρακολούθηση
της συμπεριφοράς τους σε περισσότερα του ενός κράτη
μέλη ή οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν σημαντικά
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα στην Ένωση».
5. Σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 1, 3, 6, 7 και 8 του
ΓΚΠΔ:
«(παρ. 1) Το Συμβούλιο εκδίδει γνώμη όποτε μια αρμόδια εποπτική αρχή προτίθεται να θεσπίσει οποιοδήποτε
από τα κατωτέρω μέτρα. Για τον σκοπό αυτό, η αρμόδια
εποπτική αρχή ανακοινώνει το σχέδιο απόφασης στο
Συμβούλιο, όταν: α) αποσκοπεί στην έγκριση καταλόγου
πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση
η για διενέργεια εκτίμησης αντίκτυπου σχετικά με την
προστασία των δεδομένων δυνάμει του άρθρου 35 παράγραφος 4 (...)».
1
Οι κατευθυντήριες γραμμές WP248 είναι διαθέσιμες στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://edpb.europa.eu/node/70 και
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item
id=611236.
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«(παρ. 3) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
εκδίδει γνώμη σχετικά με το αντικείμενο που του υποβάλλεται, εφόσον δεν έχει ήδη εκδώσει γνώμη επί του
ίδιου θέματος. Η γνώμη αυτή εκδίδεται εντός προθεσμίας οκτώ εβδομάδων με απλή πλειοψηφία των μελών του
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Η προθεσμία αυτή
μπορεί να παραταθεί κατά έξι ακόμα εβδομάδες, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του θέματος(...)».
«(παρ. 6) Η αρμόδια εποπτική αρχή δεν εγκρίνει το
σχέδιο απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1
εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3». «(παρ. 7) Η εποπτική αρχή που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώμη
του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και, εντός δύο
εβδομάδων από την παραλαβή της γνώμης, ανακοινώνει
στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων
με ηλεκτρονικά μέσα κατά πόσο θα διατηρήσει ή θα τροποποιήσει το σχέδιο απόφασης και, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, το τροποποιημένο σχέδιο απόφασης, χρησιμοποιώντας τυποποιημένο μορφότυπο».
«(παρ. 8) Όταν η ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή ενημερώνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην
παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, ότι δεν προτίθεται
να ακολουθήσει τη γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας
Δεδομένων, στο σύνολο της ή εν μέρει, παρέχοντας τη
σχετική αιτιολογία, εφαρμόζεται το άρθρο 65 παράγραφος 1».
6. Σύμφωνα με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται
στην γνώμη 7/2018, το ΕΣΠΔ ζητά από την Αρχή να τροποποιήσει το σχέδιο καταλόγου ΕΑΠΔ, ως ακολούθως:
a. Σχετικά με την αναφορά στις κατευθυντήριες γραμμές WP248: να προσθέσει ότι το σχέδιο καταλόγου βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές WP248 για την εκτίμηση αντίκτυπου, τις οποίες συμπληρώνει και εξειδικεύει
περαιτέρω.
b. Σχετικά με την έννοια της μεγάλης κλίμακας: να
διαγράψει τα ποσοτικά κριτήρια και να προσθέσει αναφορά στους ορισμούς της μεγάλης κλίμακας όπως παρατίθενται στις κατευθυντήριες γραμμές για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (WP243) και την εκτίμηση
αντίκτυπου (WP248).
c. Σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων η οποία διεξάγεται με τη χρήση εμφυτεύματος: να ορίσει ότι μόνο
η επεξεργασία δεδομένων υγείας με τη χρήση εμφυτεύματος υπόκειται στην απαίτηση διενέργειας εκτίμησης
αντίκτυπου.
7. Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή, αφού έλαβε υπόψη και
εξέτασε τις ανωτέρω συστάσεις, κρίνει ομόφωνα ότι η
γνώμη 7/2018 του ΕΣΠΔ πρέπει να γίνει δεκτή, να επέλθουν οι αναγκαίες μεταβολές στο σχέδιο του καταλόγου
που είχε υποβάλει αρχικά στο ΕΣΠΔ και να ανακοινώσει
τον τροποποιημένο κατάλογο στο ΕΣΠΔ.
8. Για το σκοπό αυτό α) προστίθεται αναφορά ότι ο
κατάλογος ΕΑΠΔ βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές
WP248, τις οποίες συμπληρώνει και εξειδικεύει περαιτέρω, β) αφαιρούνται τα ποσοτικά κριτήρια που είχαν
περιληφθεί στο αρχικό σχέδιο καταλόγου για τον ορι-
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σμό της μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας και προστίθεται
αναφορά στους σχετικούς ορισμούς των κατευθυντήριων γραμμών WP243 και WP248 και γ) αναμορφώνεται το
σημείο 2.2.5 του καταλόγου με αφαίρεση της πρόβλεψης
για τη χρήση εμφυτευμάτων δεδομένου ότι η επεξεργασία δεδομένων υγείας με τη χρήση εμφυτευμάτων
καλύπτεται από το σημείο 2.1 και σε συνδυασμό με το
σημείο 3.1.,
9. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 8 του
ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α΄/1997) «προστασία του ατόμου
από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι
κανονικές πράξεις της Αρχής δημοσιέυονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
10. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολοογισμού, αποφασίζει ομόφωνα, την τροποποίηση του
σχεδίου καταλόγου με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση διενέργειας εκτίμησης
αντίκτυπου βάσει των συστάσεων της γνώμης 7/2018
του ΕΣΠΔ και την ανακοίνωση του τροποποιημένου καταλόγου στο ΕΣΠΔ. Κατόπιν τούτου, ο τροποποιημένος
κατάλογος διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Κατάλογος με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που
υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων σύμφωνα
με το άρθρο 35 παρ. 4 του ΓΚΠΔ
Νομική βάση
Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του ΓΚΠΔ, η εποπτική αρχή καταρτίζει και δημοσιοποιεί κατάλογο με τα
είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην
απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντίκτυπου σχετικά
με την προστασία δεδομένων (ΕΑΠΔ) δυνάμει της παρ.
1 και ανακοινώνει τον κατάλογο αυτό στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ).
Εάν ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει δραστηριότητες
επεξεργασίας οι οποίες σχετίζονται με την προσφορά
αγαθών ή υπηρεσιών σε υποκείμενα των δεδομένων
ή με την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους σε
περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή οι οποίες ενδέχεται
να επηρεάσουν σημαντικά την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων στην Ένωση, εφαρμόζεται ο μηχανισμός
συνεκτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 63.
Πλαίσιο
Η διενέργεια ΕΑΠΔ απαιτείται όταν ένα είδος επεξεργασίας, ιδίως με τη χρήση νέων τεχνολογιών και συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και
τους σκοπούς της επεξεργασίας, ενδέχεται να επιφέρει
υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των
φυσικών προσώπων (άρθρο 35 παρ. 1 του ΓΚΠΔ). Ενδεικτικές περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται διενέργεια
ΕΑΠΔ παρατίθενται στο άρθρο 35 παρ. 3 του ΓΚΠΔ.
Για την παροχή πιο συνεκτικού συνόλου πράξεων επεξεργασίας που απαιτούν τη διενέργεια ΕΑΠΔ λόγω του
υψηλού κινδύνου που ενέχουν, η Ομάδα Εργασίας του
άρθρου 29 εξέδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές με τίτλο
«Κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση του αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (ΕΑΠΔ) και
καθορισμός του κατά πόσον η επεξεργασία "ενδέχεται
να επιφέρει υψηλό κίνδυνο" για τους σκοπούς του κα-
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νονισμού 2016/679» (WP248 rev.01). Οι παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν εννέα κριτήρια τα οποία
πρέπει να χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας
για να καθορίσουν κατά πόσον πρέπει να διενεργηθεί
ή όχι ΕΑΠΔ.
Ορισμός της μεγάλης κλίμακας
Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσον η επεξεργασία τελείται σε μεγάλη κλίμακα συνιστάται να λαμβάνονται συγκεκριμένα υπόψη οι ακόλουθες παράμετροι
βάσει των προαναφερθεισων κατευθυντήριων γραμμών
WP248 καθώς και των κατευθυντήριων γραμμών με τίτλο
«Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους υπεύθυνους
προστασίας δεδομένων» (WP243):
α. ο αριθμός των εμπλεκόμενων υποκειμένων των
δεδομένων, είτε ως συγκεκριμένος αριθμός είτε ως ποσοστό επί του συναφούς πληθυσμού·
β. ο όγκος των δεδομένων και/ή το εύρος των διαφόρων στοιχείων δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία·
γ. η διάρκεια ή ο μόνιμος χαρακτήρας της δραστηριότητας επεξεργασίας δεδομένων·
δ. το γεωγραφικό εύρος της δραστηριότητας επεξεργασίας.
Πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται σε απαίτηση
ΕΑΠΔ
Ο παρών κατάλογος ομαδοποιεί και εξειδικεύει περαιτέρω τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται
στην απαίτηση για διενέργεια ΕΑΠΔ με παράθεση και
ενδεικτικών παραδειγμάτων. Ο εν λόγω κατάλογος δεν
είναι εξαντλητικός και δεν αίρεται ούτε μεταβάλλεται η
υποχρέωση να διενεργείται ΕΑΠΔ σε κάθε περίπτωση
συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 35 παρ. 1
του ΓΚΠΔ. Ο εν λόγω κατάλογος βασίζεται στο άρθρο
35 του ΓΚΠΔ και ιδίως στις παρ. 1 και 3 αυτού καθώς και
στις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση αντίκτυπου (WP248), τις οποίες συμπληρώνει και εξειδικεύει
περαιτέρω.
Τα κριτήρια για την διενέργεια ΕΑΠΔ ομαδοποιούνται
στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:
- 1η κατηγορία: με βάση τα είδη και τους σκοπούς
επεξεργασίας.
- 2η κατηγορία: με βάση το είδος των δεδομένων και/ή
τις κατηγορίες των υποκειμένων.
- 3η κατηγορία: με βάση τα πρόσθετα χαρακτηριστικά
και/ή τα χρησιμοποιούμενα μέσα της επεξεργασίας.
Η διενέργεια ΕΑΠΔ κρίνεται υποχρεωτική όταν πληρούται τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια της 1ης ή της
2ης κατηγορίας. Είναι επίσης υποχρεωτική όταν συντρέχει ένα τουλάχιστον κριτήριο ως προς την 3η κατηγορία
και η επεξεργασία αφορά είδη και σκοπούς επεξεργασίας της 1ης κατηγορίας, ή/και είδη δεδομένων ή/και
κατηγορίες υποκειμένων της 2ης κατηγορίας.
1η κατηγορία: είδη και σκοποί της επεξεργασίας
1.1 Συστηματική αξιολόγηση, βαθμολόγηση, πρόβλεψη, πρόγνωση και κατάρτιση προφίλ, ιδίως πτυχών
που αφορούν την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις
προσωπικές προτιμήσεις ή ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία
ή τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις κινήσεις ή την πιστοληπτική ικανότητα των υποκειμένων των δεδομένων.
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Σχετικά παραδείγματα είναι η περίπτωση, κατά την
οποία χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ελέγχει τους πελάτες
του με βάση δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας ή
δεδομένα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή δεδομένα για εγκλήματα απάτης, ή η περίπτωση, κατά την οποία εταιρεία
βιοτεχνολογίας παρέχει απευθείας στους καταναλωτές
γενετικές δοκιμές για να εκτιμήσει και να προβλέψει τους
κινδύνους νόσου/υγείας.
1.2 Συστηματική επεξεργασία δεδομένων που αποσκοπεί στη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων, οι
οποίες παράγουν έννομα αποτελέσματα σχετικά με τα
υποκείμενα των δεδομένων ή επηρεάζουν σημαντικά
τα υποκείμενα των δεδομένων κατά ανάλογο τρόπο και
μπορούν να οδηγήσουν σε αποκλεισμό ή διακρίσεις σε
βάρος του φυσικού προσώπου.
Σχετικά παραδείγματα είναι η αυτόματη άρνηση επιγραμμικής αίτησης πίστωσης ή πρακτικές ηλεκτρονικών
προσλήψεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (αιτ. 71 του
ΓΚΠΔ) ή η αυτόματη άρνηση ασφαλιστικής παροχής.
1.3 Συστηματική επεξεργασία δεδομένων που ενδέχεται να εμποδίζει το υποκείμενο να ασκήσει τα δικαιώματα του ή να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία ή σύμβαση,
ιδίως όταν λαμβάνονται υπόψη δεδομένα που συλλέγονται από τρίτους.
Σχετικά παραδείγματα είναι η περίπτωση, κατά την
οποία τράπεζα ελέγχει τους πελάτες της χρησιμοποιώντας μια βάση δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας
για να αποφασίσει αν θα τους χορηγήσει δάνειο ή όχι, η
καταχώρηση του υποκειμένου σε «μαύρη» λίστα, όπως
η λίστα των παροχών κινητής τηλεφωνίας (τηλέγνους),
η καταχώριση του υποκειμένου σε whistleblowing συστήματα.
1.4 Συστηματική επεξεργασία δεδομένων που αφορά την κατάρτιση προφίλ για το σκοπό της προώθησης
προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον τα δεδομένα συνδυάζονται με δεδομένα που συλλέγονται από τρίτους.
1.5 Συστηματική και σε μεγάλη κλίμακα επεξεργασία για την παρακολούθηση, την παρατήρηση ή τον
έλεγχο των φυσικών προσώπων με χρήση δεδομένων
που συλλέγονται μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης
ή μέσω δικτύων ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο σε δημόσιο χώρο, δημοσίως προσβάσιμο χώρο ή ιδιωτικό
χώρο προσιτό σε απεριόριστο αριθμό προσώπων. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση των κινήσεων ή της
τοποθεσίας/γεωγραφικής θέσης σε πραγματικό ή μη
χρόνο ταυτοποιημένων ή ταυτοποιήσιμων φυσικών
προσώπων.
Σχετικά παραδείγματα είναι η χρήση καμερών σε
εμπορικό κέντρο ή σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, ή η επεξεργασία δεδομένων θέσης των επιβατών
σε αεροδρόμιο ή σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης, η
παρακολούθηση μέσω wi-fi συστημάτων (wi-fi tracking)
επισκεπτών σε εμπορικά κέντρα ή επεξεργασία δεδομένων μέσω drones.
1.6 Μεγάλης κλίμακας συστηματική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την
υγεία και τη δημόσια υγεία για σκοπούς δημοσίου συμ-
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φέροντος, όπως η εισαγωγή και χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και η εισαγωγή και χρήση
ηλεκτρονικού φακέλου ή ηλεκτρονικής κάρτας υγείας.
1.7 Μεγάλης κλίμακας συστηματική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την εισαγωγή, οργάνωση, παροχή και έλεγχο της χρήσης υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3979/2011 όπως ισχύει.
2η κατηγορία: είδος δεδομένων ή/και κατηγορίες υποκειμένων
2.1 Μεγάλης κλίμακας επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων (περιλαμβανομένων των γενετικών
και των βιομετρικών με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου) που αναφέρονται στο άρθρο 9
παρ. 1 και των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο
10 του ΓΚΠΔ.
2.2 Συστηματική και σε μεγάλη κλίμακα επεξεργασία
δεδομένων ιδιαίτερης σημασίας ή εξαιρετικού χαρακτήρα όπως
2.2.1 δεδομένα κοινωνικής πρόνοιας (δεδομένα σχετικά με τη φτώχεια, την ανεργία, την κοινωνική εργασία
κ.λπ.),
2.2.2 δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, περιλαμβανομένων των δεδομένων περιεχομένου όπως του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταδεδομένων και των δεδομένων γεωγραφικής θέσης/τοποθεσίας, με εξαίρεση την
καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3471/2006,
2.2.3 δεδομένα που αφορούν εθνικό αριθμό ταυτότητας ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας γενικής
εφαρμογής ή αλλαγή των προϋποθέσεων και όρων επεξεργασίας και χρήσης αυτών και των συναφών με αυτά
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
2.2.4 δεδομένα που περιλαμβάνονται σε προσωπικά
έγγραφα, ημερολόγια, σημειώσεις από ηλεκτρονικό αναγνώστη (e-reader) και σε εφαρμογές καταγραφής βίου
(life logging), που προσφέρουν δυνατότητες τήρησης
σημειώσεων και πολύ προσωπικών πληροφοριών,
2.2.5 δεδομένα που συλλέγονται ή παράγονται από
συσκευές (όπως αυτές με αισθητήρες) ιδίως μέσω των
εφαρμογών του ’διαδικτύου των πραγμάτων - ΙοΤ’ (όπως
έξυπνες τηλεοράσεις, έξυπνες οικιακές συσκευές, συνδεδεμένα παιχνίδια, έξυπνες πόλεις, έξυπνοι μετρητές
ενέργειας κλπ) και/ή με τη χρήση άλλων μέσων.
2.3 Συστηματική παρακολούθηση - εφόσον είναι επιτρεπτή - της θέσης/τοποθεσίας καθώς και του περιεχομένου και των μεταδεδομένων των επικοινωνιών των
εργαζομένων με εξαίρεση τα αρχεία καταγραφής για
λόγους ασφάλειας εφόσον η επεξεργασία περιορίζεται
στα απολύτως απαραίτητα δεδομένα και είναι ειδικά
τεκμηριωμένη. Σχετικό παράδειγμα που εμπίπτει στην
υποχρέωση διενέργειας ΕΑΠΔ αποτελεί η χρήση συστημάτων DLP.
Συστηματική επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων
των εργαζομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου καθώς και γενετικών δεδομένων
των εργαζομένων.
3η κατηγορία: πρόσθετα χαρακτηριστικά ή/και χρησιμοποιούμενα μέσα της επεξεργασίας
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3.1 Καινοτόμος χρήση ή εφαρμογή νέων τεχνολογιών
ή οργανωτικών λύσεων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν νέες μορφές συλλογής και χρήσης δεδομένων,
με ενδεχόμενο υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και
τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων όπως η συνδυασμένη χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων και η
αναγνώριση προσώπου για βελτιωμένο φυσικό έλεγχο
πρόσβασης, ή εφαρμογές mhealth ή άλλες «έξυπνες»
εφαρμογές, από τις οποίες δημιουργείται προφίλ των
χρηστών (π.χ. καθημερινές συνήθειες), ή εφαρμογές
τεχνητής νοημοσύνης ή τεχνολογίες δημόσια προσπελάσιμων blockchain που περιλαμβάνουν προσωπικά
δεδομένα.
3.2 Συνδυασμό και/ή συσχέτιση προσωπικών δεδομένων από πολλαπλές πηγές ή τρίτους, από δύο ή
περισσότερες πράξεις επεξεργασίας που υλοποιούνται
για διαφορετικούς σκοπούς ή/και από διαφορετικούς
υπευθύνους επεξεργασίας με τρόπο που θα μπορούσε
να υπερβαίνει τις εύλογες προσδοκίες του υποκειμένου
των δεδομένων.
3.3 Σε περίπτωση που η επεξεργασία αφορά δεδομένα, τα οποία δεν έχουν συλλέγει από το υποκείμενο και η
ενημέρωση των υποκειμένων σύμφωνα με το άρθρο 14
ΓΚΠΔ αποδεικνύεται αδύνατη ή θα προϋπέθετε δυσανάλογη προσπάθεια ή είναι πιθανό να καταστήσει αδύνατη
ή να βλάψει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη των σκοπών
της επεξεργασίας.
Αναθεώρηση του καταλόγου
Ο ανωτέρω κατάλογος υπόκειται σε τακτική αναθεώρηση κάθε δύο έτη ή σε έκτακτη αναθεώρηση σε περίπτωση σημαντικών εξελίξεων σε τεχνολογικό επίπεδο
ή στα επιχειρησιακά μοντέλα, καθώς και σε περίπτωση
μεταβολής των σκοπών της επεξεργασίας εφόσον οι νέοι
αυτοί σκοποί συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Απριλίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. 35712/9990
(7)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α’/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α’/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
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όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 36, 48 και 176 του ν. 3584/
2007 (ΦΕΚ 143/Α’/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
5. Την 92/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αγία Παρασκευής, περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου,
αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε: 1) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση
καθώς και τη λειτουργία το Σάββατο και την Κυριακή,
με υποχρέωση παροχής ημέρας ανάπαυσης, ανάλογα
με τη δυνατότητα της υπηρεσίας κατά τις ενδιάμεσες
ημέρες της εβδομάδας του Τμήματος Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Καθαριότητας - Διαχείρισης
Απορριμμάτων και του Τμήματος Διαχείρισης, Συντήρησης και Κίνησης Μηχανημάτων - Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Αγίας Παρασκευής (για 2 ΔΕ Εποπτών
καθαριότητας, 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών αυτοκινήτων, 1
ΔΕ Μηχανοστασιαρχών, 3 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων, 24 ΔΕ Οδηγών, 1 ΔΕ Συντηρητής μηχανημάτων, 1 ΔΕ Τεχνίτης ελαστικών, 8 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου, 1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 2 ΠΕ
Περιβάλλοντος, 2 ΥΕ Επιστατών καθαριότητας, 60 ΥΕ
Εργατών καθαριότητας, 1 ΥΕ Εργατών καθαριότητας
εσωτερικών χώρων, ΥΕ Φυλάκων - νυχτοφυλάκων), για
την αποκομιδή των απορριμμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προς αποφυγή της κυκλοφοριακής
συμφόρησης,
2) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες του
μήνα του Τμήματος Πρασίνου και του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίας Παρασκευής (για 1 ΠΕ Χημικών μηχανικών, 1 ΠΕ Γεωπόνων,
2 TE Τεχνολόγων γεωπονίας, 8 ΔΕ Δενδροκηπουρών, 4
ΔΕ Δασοφυλάκων, 1 ΔΕ Βιομηχανικών εγκαταστάσεων
και βιομηχανικής παραγωγής, 1 ΔΕ Οδηγών), για την
πραγματοποίηση των εργασιών περιποίησης φυτών και
δέντρων, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (απελευθέρωση από κλαδιά ή λοιπά τμήματα δένδρων κοινωφελών χώρων της πόλης, πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων,
αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις αυτόματου
ποτίσματος, βοήθεια στον αποχιονισμό, στον καθαρισμό
εξωτερικά των φρεατίων, επιφυλακή στην πυρασφάλεια
για κοπή δένδρων και διάνοιξη δρόμων σε περίπτωση
φωτιάς κ.τ.λ.).
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
454.162,50 € σε βάρος του προϋπολογισμού 2019
του Δήμου Αγίας Παρασκευής, που θα βαρύνει τους
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ΚΑ: 20.6012.01, 35.6012.01, 20.6022.01, 35.6022.01,
20.6042.01, 20.6012.02, 35.6012.02, 20.6022.02,
35.6022.02, 20.6042.02. Ανάλογη δαπάνη ύψους
605.550 € θα προκληθεί και τα επόμενα έτη που θα βαρύνει τους ίδιους κωδικούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2019
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
I

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην Φ.10/51699/Δ1/3-4-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1351/Β’/19-4-2019, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 16293 στη στήλη έξι (6) ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ στη γραμμή 2 του πίνακα διορθώνεται το εσφαλμένο:
«3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ»
στο ορθό:
«3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ».
2. Στη σελίδα 16293 στη στήλη έξι (6) ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ στη γραμμή 3 του πίνακα διορθώνεται το εσφαλμένο:
«6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟ»
στο ορθό:
«6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ
ΤΟΝ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟ».
3. Στη σελίδα 16294 στη στήλη τέσσερα (4) ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ στη γραμμή 11 του
πίνακα διορθώνεται το εσφαλμένο:
«1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΟΥΛΑΣ»
στο ορθό:
«1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ».
4. Στη σελίδα 16294 στη στήλη έξι (6) ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ στην
γραμμή 11 του πίνακα διορθώνεται το εσφαλμένο:
«1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΟΥΛΑΣ (ΜΕ ΕΔΡΑ
ΤΗΝ ΠΛΑΤΑΜΟΥΛΑ)».
στο ορθό:
«1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠOΤΑΜΟΥΛΑΣ (ΜΕ ΕΔΡΑ
ΤΗΝ ΠOΤΑΜΟΥΛΑ)».
(Από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας κα Θρησκευμάτων)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.
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