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βεί σε άρση κάθε άλλου μέτρου που έχει ληφθεί 
στα πλαίσια της πολιτικής κινητοποίησης. ............. 1

Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απασχόλη−
σης για τους υπαλλήλους της Γραμματείας της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χα−
ρακτήρα. ................................................................................................ 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   Υ400 (1)
Άρση της πολιτικής κινητοποίησης των πληρωμάτων 

των δρομολογημένων Επιβατηγών, Επιβατηγών Οχη−
ματαγωγών και Φορτηγών Οχηματαγωγών πλοίων 
του Εμπορικού Ναυτικού και εξουσιοδότηση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου να προβεί σε άρση 
κάθε άλλου μέτρου που έχει ληφθεί στα πλαίσια της 
πολιτικής κινητοποίησης.

   Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του 

Συντάγματος.
β) Του άρθρου 41 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις 

θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημά−
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 42).

γ) Του Ν.Δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτά−
κτου Ανάγκης» (Α΄ 236).

2. Την υπ’ αριθμ. 535.25−10−2013 εισήγηση του Υπουρ−
γού Ναυτιλίας και Αιγαίου.

3. Το γεγονός ότι εξέλειπαν οι λόγοι, για τους οποίους 
επεβλήθη η πολιτική κινητοποίηση των πληρωμάτων 
των δρομολογημένων Επιβατηγών, Επιβατηγών Οχη−
ματαγωγών και Φορτηγών Οχηματαγωγών πλοίων του 
Εμπορικού Ναυτικού, αποφασίζουμε:

1. Την άρση της πολιτικής κινητοποίησης του συνόλου 
των πληρωμάτων των δρομολογημένων Επιβατηγών, 
Επιβατηγών Οχηματαγωγών και Φορτηγών Οχηματαγω−
γών πλοίων του Εμπορικού Ναυτικού που έχει επιβληθεί 
με την υπ’ αριθμ. Υ 247/05−02−2013 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 
194/05−02−2013).

2. Εξουσιοδοτούμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και κατά το μέρος της αρμοδιότητάς τους, τις κατά 
τόπους Λιμενικές Αρχές του Κράτους, να προβούν σε 
άρση της επίταξης των υπηρεσιών του συνόλου των 
πληρωμάτων των δρομολογημένων Επιβατηγών, Επιβα−
τηγών Οχηματαγωγών και Φορτηγών Οχηματαγωγών 
πλοίων του Εμπορικού Ναυτικού καθώς και σε άρση 
κάθε άλλου μέτρου που έχει ληφθεί στα πλαίσια της 
πολιτικής κινητοποίησης.

3. Την κατάργηση της υπ’ αριθμ. Υ 247/05−02−2013 
απόφασης Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 194/05−02−2013).

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

F
    Αριθμ. Γ/ΕΞ/6873 (2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 

για τους υπαλλήλους της Γραμματείας της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του N.  3205/2003 

«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού δημόσιας 
διοίκησης», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατά−
ξεις του άρθρου 6 του N. 3833/2010 «Προστασία της 
εθνικής Οικονομίας−Επείγοντα μέτρα για την αντιμε−
τώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και το άρθρο 38 
του N. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄/1.7.2011) «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012−2015».
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22Α του N. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995), 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 
21 και 23 του N. 3871/2010«Δημοσιονομική Διαχείριση και 
Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α΄/17.08.2010).

3. Τις διατάξεις του N.  2472/1997 «Προστασία του 
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/Α΄/10.04.1997).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 207/1998 «Οργάνωση της 
Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προ−
σωπικού Χαρακτήρα και σύσταση οργανικών θέσεων» 
(ΦΕΚ 164/Α΄/15.07.1998).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α΄/22.11.2010).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του N. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο 
κ.ά» (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011).

7. Τις διατάξεις της παρ. 5 της υπ’ αριθμ. οικ.2/17127/ 
0022/28.02.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 498/
Β΄/28.02.2012).

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

9. Τη διάταξη του άρθρου 28 παρ. 2 του N. 4058/2012 
«Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ενόπλους φρουρούς σε 
εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63/Α΄/22.03.2012).

10. Την υπ’ αριθμ. Γ/ΕΞ/6794/24.10.2013, απόφαση ανάλη−
ψης υποχρέωσης του Προέδρου της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΔΑ: ΒΑΛΤΙΜΟ−ΛΡΑ), 
για ποσό έξι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά ευρώ και 
δώδεκα λεπτών (6.927,12 ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, η οποία 
καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 100747/25.10.2013 στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας 
Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

11. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την 
παραπάνω αναφερομένη απόφαση πίστωσης, είναι 
εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης

12. Την ανάγκη καταβολής αποζημίωσης απογευμα−
τινής υπερωριακής απασχόλησης σε 39 υπαλλήλους 
της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ανταποκρι−
θούν στις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες 
έχουν προκύψει από μείωση του προσωπικού και στα 
τρία τμήματα της υπηρεσίας, συνεπεία παραιτήσεων, 
μετατάξεων, αποσπάσεων και συνταξιοδοτήσεως υπαλ−
λήλων, καθώς επίσης και μακροχρόνιων αδειών άνευ 
αποδοχών για ανατροφή ανηλίκων τέκνων, με αποτέλε−
σμα τα αντικείμενα των προαναφερομένων υπαλλήλων 
να επιβαρύνουν τους εναπομείναντες, οι οποίοι απαι−
τείται να εργαστούν υπερωριακά, εκτός του κανονικού 
ωραρίου εργασίας και για το χρονικό διάστημα από 
την δημοσίευση της παρούσας έως και 31.12.2013, προ−
κειμένου να αντιμετωπίσουν διαρκώς αυξανόμενο όγκο 
εργασίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση απογευ−
ματινών ωρών έως και την 22η ώρα, για την κάλυψη 
αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών σε 39 υπαλλήλους 
της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα και για καθένα από αυτούς 
για το χρονικό διάστημα από 01.11.2013 έως και 31.12.2013 
έως είκοσι ώρες (20) μηνιαίως. 

Υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης 
ορίζεται η Προϊσταμένη Διοικητικού−Οικονομικού Τμή−
ματος της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδο−
μένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αιμιλία Χρυσοβελίδη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
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