
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. 429/12-3-2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερι-
κών και Επικρατείας «Αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙ-
ΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 κοινής υπουργικής από-
φασης (Β΄ 539)» (Β΄ 850/13-3-2020).

2 Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για 
κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών των 
Πλοηγικών Σταθμών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. 429/12-3-2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσω-

τερικών και Επικρατείας «Αντικατάσταση της 

αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 κοινής υπουρ-

γικής απόφασης (Β΄ 539)» (Β΄ 850/13-3-2020). 

 OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45), όπως ισχύουν,

β) του άρθρου 97 του ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώ-
δικα Δήμων και Κοινοτήτων” (Α΄ 114),

γ) του άρθρου 170 του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α΄87),

γ) του ν. 3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-
ση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή Δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α΄ 134), όπως ισχύει,

ε) του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δε-
δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 
(Α΄137), όπως ισχύει,

στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016,

ζ) του π.δ. 141/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών” (Α’ 180), όπως ισχύει,

η) του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 “Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων” (A’ 119), 
όπως ισχύει,

θ) του π.δ. 83/2019 “Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών” (Α’ 121 και Α΄126 διορθώσεις σφαλμάτων), 
όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας 
(Β’ 850/13-3-2020).

3. Την αριθμ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» 
(Β’ 2902).

4. Την αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β’ 3051).

5. Την αριθμ. 3981ΕΞ2020 απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης 
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρί-
των Φορέων» (Β’ 762).

6. Την ανάγκη κάλυψης των συνεδριάσεων των Δη-
μοτικών Συμβουλίων, των Συμβουλίων των Κοινοτήτων 
και των Περιφερειακών Συμβουλίων, τα πρακτικά των 
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οποίων καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής 
συσκευής ή «βίντεο» ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλε-
κτρονικό μέσο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 
παρ. 1 και 2 του ν. 3463/2006 και στο άρθρο 170 παρ. 1 
και 2 του ν. 3852/2010.

7. Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων, λόγω της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού COVID-19, προς τον σκοπό της 
εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των Δημοτι-
κών Συμβουλίων, των Συμβουλίων των Κοινοτήτων και 
των Περιφερειακών Συμβουλίων, και άλλων συλλογικών 
οργάνων, χωρίς την φυσική παρουσία των μελών τους.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθμ. 429/
12-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών, Εσωτερικών και Επικρατείας “Αντικατάσταση της 
αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β΄ 539)” (Β’ 850) ως εξής:

Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 3 προστίθεται 
παράγραφος 10 ως κατωτέρω:

“10. Στις συνεδριάσεις που διενεργούνται με χρήση της 
υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, δύναται να 
γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή αυτών, με αποκλειστική 
ευθύνη των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, που χρησιμοποιούν την υπηρεσία 
e:Presence.gov.gr.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και για τη διευκόλυνση 
της τήρησης και επεξεργασίας των πρακτικών των συ-
νεδριάσεων των συλλογικών οργάνων.”

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 3161.22/24685/2020 (2)
Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για 

κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών των 

Πλοηγικών Σταθμών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου εξηκοστού έβδομου της από 30-3-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπι-
σης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις»(Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4684/20 (ΦΕΚ-86 Α/25-4-20): Κύρωση της 
από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδη-
μίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις» (A’ 75) και άλλες διατάξεις.

β. του ν.3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄43) 
και ειδικότερα της παραγράφου 2 του άρθρου 11, όπως 
ισχύει,

γ. του β.δ. της 28-1/26-2-1958 (αναδημ. 29-3-1958) 
«περί εκτελέσεως του ν. 3142/1955 περί Πλοηγικής Υπη-
ρεσίας» (Α΄ 61),

δ. του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκη-
σης» (Α΄ 28), όπως ισχύει,

ε. του π.δ. 70/2015 «... Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...» (Α΄ 114),

στ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180),

ζ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),

η. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ι. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98),

ια. της Π.Υ.Σ. 33/27-12-2006 «Αναστολή διορισμών και 
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄ 280), όπως ισχύει, 
όπως παρατάθηκε με την Π.Υ.Σ. 49/23-12-2019 (Α΄ 213),

ιβ. της αρ. Μ.8414.6/16/2008/18-11-2008 απόφασης 
ΥΕΝΑΝΠ /ΓΓΛΛΠ/ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,

ιγ. της αρ. Μ.8414.6/17/2008/18-11-2008 απόφασης 
ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

2. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./54/5473/6-3-2019 εγκρι-
τική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
Π.Υ.Σ. 33/2006.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσόντα υποψηφίων 
και διαδικασία πρόσληψης

Η πρόσληψη του έκτακτου ναυτικού προσωπικού 
του άρθρου 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3142/1955 (Α΄ 43), 
όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19
του ν. 3709/2008 (Α΄ 213), όπως το πρώτο εδάφιο αυ-
τής αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 101 του 
ν. 4504/2017 (Α΄ 184), καθώς και των διατάξεων της παρ. 2
περ. (θ) του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως 
ισχύει.

Ειδικότερα:


