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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 36
4 Μαρτίου 2016

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πράξη 6 της 2−3−2016
Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων − ει−
δικών συνεργατών και των θέσεων μετακλητών δι−
οικητικών υπαλλήλων στο Πολιτικό Γραφείο του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 30
του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»
(Α΄ 137), όπως κωδικοποιήθηκαν ως παρ. 1, 3, 4 και 5 του
άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98) και
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα.
3. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 116).
4. Το 2/9577/22−2−2016 έγγραφο του Υπουργείου Οι−
κονομικών − Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτι−
κής−Γενικό Λογιστήριο του Κράτους − Γενική Διεύθυνση
Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού − Διεύ−
θυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης −Τμήμα
Ε΄, στο οποίο αναφέρεται ότι από τις διατάξεις της

παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισμού, ύψους εκατόν τριάντα χιλιάδων
(130.000,00) ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό
έτος και για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες
αυτές θα καλυφθούν, όσον αφορά στο τρέχον οικονο−
μικό έτος από πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολο−
γισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και για τα επόμενα έτη, από
πιστώσεις που εγγράφονται κατ’ έτος για το σκοπό
αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
5. Την 433/1−2−2016 πρόταση του Υπουργού Δικαιο−
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απο−
φασίζει:
Αυξάνει τις ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων − ειδικών
συνεργατών και μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για κάλυψη
εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών, ως εξής:
− Τρεις (3) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων −ειδικών
συνεργατών.
− Τρεις (3) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*01000360403160002*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

