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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Οκτωβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «myPhoto» του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1/756/18.05.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς «Διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων/
μετοχών ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους σύμφωνα
με το άρθρο 89 του ν. 4099/2012» (Β΄ 1781).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
3

Διόρθωση σφαλμάτων στην υπό στοιχεία
2/163940/ΔΕΠ/30.9.2022 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 5172).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 39741 ΕΞ 2022
(1)
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «myPhoto» του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).
2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
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3. Του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού
Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση
της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα το άρθρο 32 «Ψηφιακή υπηρεσία “myPhoto”»
(Α’ 134).
4. Της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).
5. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
6. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 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» (Α’ 137).
7. Του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,
(Α’ 94).
8. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α’ 121).
10. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
11. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 96), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
Β. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902).
Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
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ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
Δ. Την υπό στοιχεία 34933 ΕΞ 2022/23.8.2022 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας
«Λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto» (Β’ 4484).
Ε. Τα αιτήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπ’ αρ. 4830/27-10-2020 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)»,
υπ’ αρ. 4831/27-10-2020 για τη διαδικτυακή υπηρεσία
«Στοιχεία για κατάσταση απασχόλησης (ΕΡΓΑΝΗ)» και
7864/27-4-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσία
αποστολής SMS μηνυμάτων», στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
ΣΤ. Τα έγγραφα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπ’ αρ. 892/13-1-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)»,
891/13-1-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία για
κατάσταση απασχόλησης (ΕΡΓΑΝΗ)» και υπ’ αρ. 29881/
1-9-2021 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσία αποστολής SMS μηνυμάτων», με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.
Ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τη διάθεση των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών
στο πληροφοριακό σύστημα «myPhoto» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
α) διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού
Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, με τη μέθοδο: «Αναζήτηση πληροφοριών από το
Φορολογικό Μητρώο βάσει ΑΦΜ» (retrieveInfoByAFM),
β) διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία για κατάσταση
απασχόλησης (ΕΡΓΑΝΗ)» του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τη μέθοδο: Στοιχεία
Απασχόλησης του εργαζομένου με βάση τον ΑΦΜ του
(getEmployeeRelation),
γ) διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσία αποστολής SMS
μηνυμάτων» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τις μεθόδους: Λήψη Στοιχείων
Λογαριασμού Φορέα (getSmsAccountInfo) και Αποστολή SMS μηνύματος σε αριθμό κινητού τηλεφώνου
(sendSmsToMobile).
2. Η ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto», η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), έχει ως αντικείμενο τη
μεταφόρτωση, διαχείριση και αποθήκευση: α) ψηφιακών φωτογραφιών και β) της οπτικής απεικόνισης της
ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου, στο
Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ). Οι διαδικτυακές
υπηρεσίες της παρ. 1 διατίθενται στο πληροφοριακό
σύστημα «myPhoto» με σκοπό τη χρήση των ως άνω
ψηφιακών αρχείων, όπως αυτά μεταφορτώνονται στο
G-Cloud από πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους, σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που
παρέχονται από Φορείς του Δημόσιου Τομέα, κατά την
έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, όταν
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για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ενδιαφερομένων
απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας ή η υπογραφή
σύμφωνα με την υπό στοιχεία 34933 ΕΞ 2022/23.8.2022
κοινή απόφαση «Λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας
myPhoto» (Β’ 4484).
3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την
υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων
ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’
ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των
προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την
προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε
παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Ο
φορέας και ειδικότερα οι χρήστες του πληροφοριακού
συστήματος έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον
σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.
4. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική
Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και
τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
5. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 4 Οκτωβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 15/966/30.9.2022
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1/756/18.05.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους
σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4099/2012»
(Β΄ 1781).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την παρ. 12 του άρθρου 89 του ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και
ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων,
Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/
ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ Ευρωπαϊκή
Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 250).
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2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Την παρ. 4 του άρθρου 1 της οδηγίας 2019/1160 «για
την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/
ΕΕ όσον αφορά την διασυνοριακή διανομή οργανισμών
συλλογικών επενδύσεων» και την σχετική τροποποίηση
του άρθρου 92 της εν λόγω οδηγίας και την προσθήκη
του άρθρου 89Β στον νόμο 4099/2012.
4. Την παρ. 6 του άρθρου 1 της οδηγίας 2019/1160 «για
την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/
ΕΕ όσον αφορά την διασυνοριακή διανομή οργανισμών
συλλογικών επενδύσεων» και την σχετική προσθήκη του
άρθρου 91Α στο νόμο 4099/2012.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει ομόφωνα:
Άρθρο 1
Το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 1/756/18.05.2016 απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Ο ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους που σκοπεύει να
διαθέσει μερίδια/μετοχές στην Ελλάδα συνίσταται να
διορίζει με σύναψη σύμβασης Φορέα Πληρωμών και
Φορέα Διάθεσης.
2. Ο Φορέας Πληρωμών δύναται να είναι πιστωτικό
ίδρυμα με έδρα είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλο κράτος
με υποκατάστημα στην Ελλάδα. Ο Φορέας Πληρωμών
είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση των χρηματικών συναλλαγών στην Ελλάδα κατά την εντολή
συμμετοχής και εξαγοράς των μεριδίων/μετοχών του
ΟΣΕΚΑ, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή κατά
τη διαδικασία της διάθεσής του. Ειδικότερα, ο Φορέας
Πληρωμών που ορίζεται από τον ΟΣΕΚΑ δύναται κατ
ελάχιστον να:
α) λαμβάνει χρηματικά ποσά για την απόκτηση μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ και καταβάλλει τα χρηματικά ποσά
των εξαγορών μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ,
β) καταβάλλει χρηματικά ποσά που αφορούν τοκομερίδια, μερίσματα και κάθε άλλη χρηματική καταβολή του
ΟΣΕΚΑ προς στους μεριδιούχους/μετόχους, και
γ) επιλύει κάθε ζήτημα εκκαθάρισης που προκύπτει
κατά την ανταλλαγή επενδυτικών τμημάτων ΟΣΕΚΑ.
3. Ο Φορέας Διάθεσης του ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους που διαθέτει μερίδια/μετοχές στην Ελλάδα είναι
υπεύθυνος για τη παροχή των υπηρεσιών διάθεσης.
Ο Φορέας Διάθεσης δύναται να είναι πιστωτικό ίδρυμα, ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων,
ασφαλιστική εταιρεία, εταιρεία παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών ή ανώνυμη εταιρεία επενδυτικής διαμεσολάβησης, με έδρα είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλο κράτος
με υποκατάστημα στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ο Φορέας
Διάθεσης που ορίζεται από τον ΟΣΕΚΑ δύναται κατ’ ελάχιστον να:
α) διαβιβάζει τις αιτήσεις συμμετοχής και εξαγοράς
στο Φορέα Πληρωμών και
β) παρέχει στους μεριδιούχους τουλάχιστον:

53959

i) την τελευταία έκδοση του έντυπου των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, που αναφέρονται στο άρθρο 80 του ν. 4099/2012, μεταφρασμένου στα ελληνικά με
επιμέλεια του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
89 και την παρ. 1(δ) του άρθρου 90 του ν. 4099/2012.
ii) την τελευταία έκδοση του κανονισμού ή τα καταστατικών του εγγράφων, μεταφρασμένα στην ελληνική
ή/και αγγλική γλώσσα, κατ’ επιλογήν και με επιμέλεια
του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την παρ. 1(γ) του άρθρου 90
του ν. 4099/2012,
iii) την τελευταία έκδοση του ενημερωτικού του δελτίου, μεταφρασμένο στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα,
κατ’ επιλογήν και με επιμέλεια του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με
την παρ. 1(γ) του άρθρου 90 του ν. 4099/2012,
iv) εφόσον υφίστανται, την ετήσια και την εξαμηνιαία
έκθεσή του, μεταφρασμένες στην ελληνική ή/και αγγλική
γλώσσα, κατ’ επιλογήν και με επιμέλεια του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την παρ. 1(γ) του άρθρου 90 του ν. 4099/2012,
v) την ενημέρωση σχετικά με την καθαρή αξία ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ ή την καθαρή αξία ενεργητικού των
επενδυτικών του τμημάτων και των κατηγοριών μεριδίων του (share classes) που διατίθενται στην Ελλάδα, σε
έντυπη μορφή ή μέσω του διαδικτύου.
4. Ο Φορέας Διάθεσης παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση στους επενδυτές σε σταθερό μέσο πριν την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής. Σε περίπτωση παροχής
της αναγκαίας πληροφόρησης σε άλλο σταθερό μέσο
πλην του χαρτιού ή μέσω διαδικτύου, οφείλει να τηρεί
τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Κανονισμού 584/2010
της Επιτροπής.
5. Ο Φορέας Διάθεσης υποβάλλει ηλεκτρονικά στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στατιστικά στοιχεία των
ΟΣΕΚΑ άλλων κρατών μελών με τους οποίους έχει συνάψει σύμβαση διάθεσης, σύμφωνα με τον πίνακα του
Παραρτήματος. Συγκεκριμένα, για τους ΟΣΕΚΑ, μερίδια/
μετοχές των οποίων διαθέτει στην Ελλάδα, ο Φορέας
Διάθεσης παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη Διαχειρίστρια Εταιρεία, τον ΟΣΕΚΑ, τα επενδυτικά τμήματα
(compartments), τους κωδικούς International Securities
Identification Numbers (ISIN) της κατηγορίας μεριδίων
ΟΣΕΚΑ (share classes) και την ιστοσελίδα στην οποία δημοσιεύεται η καθαρή αξία ενεργητικού. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου και
έχουν ως ημερομηνία αναφοράς την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου.
6. Ο ΟΣΕΚΑ δύναται να ορίσει περισσότερους του ενός
Φορείς Πληρωμών και περισσότερους του ενός Φορείς
Διάθεσης.».
Άρθρο 2
Το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 1/756/18.05.2016 απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταργείται.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
Στην υπό στοιχεία 2/163940/ΔΕΠ/30.9.2022 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (Β’ 5172), στη σελίδα 53096, στη Α’ στήλη
γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
α) στους στίχους 6, 7 και 8 του διατακτικού, διορθώνεται
το εσφαλμένο:
«σε σαράντα έξι (46) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυν-

Τεύχος B’ 5250/11.10.2022

σης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους»
στο ορθό:
«για σαράντα έξι (46) υπαλλήλους των επιτελικών
υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών
Ελέγχων ήτοι του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας
και Επιβολής Κυρώσεων και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων»
και β) στους στίχους 25 και 26, του διατακτικού διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων»,
στο ορθό:
«της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων».
(Από το Υπουργείο Οικονομικών Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής
και Προϋπολογισμού)
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