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26 Απριλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής, εξέτασης
αναφορών και καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Α’ του ν. 4829/2021 (Α’ 166).

2

Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
3

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 11124οικ./
31-3-2022 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1754).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 208/5827
(1)
Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής, εξέτασης αναφορών και καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Δ’ του
Μέρους Α’ του ν. 4829/2021 (Α’ 166).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4. του άρθρου 13, το άρθρο 12, το άρθρο 11
και τις διατάξεις του Μέρους Α’ του ν. 4829/2021 «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της
Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου
Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 166).
2. Τα άρθρα 82, 83, 87, 89, 95 και 100, το Κεφάλαιο
Γ’ του Μέρους Δ’ του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
3. Το άρθρο 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
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οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις» (Α’ 112) και τις όμοιες του Κεφαλαίου ΙΑ’ του
ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Α’ 184).
5. Την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
9. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).
10. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).
11. Το άρθρο 90 του Κώδικα 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).
12. Την υπό στοιχεία Υ23/14-07-2021 διαπιστωτική
πράξη του Πρωθυπουργού «Διαπιστωτική πράξη για τον
διορισμό του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 549).
13. Την υπ’ αρ. οικ.11699/19.05.2020 απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Οργανισμός της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)» (Β’ 1991).
14. Την υπ’ αρ. 5255/23.02.2022 γνώμη του Διοικητή
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Παροχή γνώμης βάσει
της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4829/2021 σχετικά με
την έκδοση υπουργικής απόφασης για τη διαδικασία
υποβολής, εξέτασης αναφορών και καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης διατάξεων
του Μέρους Α’ του ν. 4829/2021».
15. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/14/οικ.5469/
05-04-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία βεβαιώνεται ότι
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από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των διαδικασιών υποβολής, εξέτασης αναφορών και καταγγελιών
και επιβολής κυρώσεων για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Α’ του ν. 4829/2021 (Α’ 166).
Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αναφορών
και καταγγελιών
1. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (εφεξής Ε.Α.Δ.) είναι αρμόδια για την παραλαβή, την επεξεργασία, την αξιολόγηση και την κατά περίπτωση διερεύνηση ή αρχειοθέτηση καταγγελιών ή αναφορών περί παραβίασης των
υποχρεώσεων των εκπροσώπων συμφερόντων, όπως
αυτές απορρέουν από τις διατάξεις του Μέρους Α’ του
ν. 4829/2021 (Α’ 166).
2. Οι καταγγελίες ή αναφορές περί παραβίασης των
υποχρεώσεων των εκπροσώπων συμφερόντων, όπως
αυτές απορρέουν από τις διατάξεις του Μέρους Α’ του
ν. 4829/2021 (Α’ 166), υποβάλλονται εγγράφως είτε
επώνυμα είτε ανώνυμα και ειδικότερα: α) ηλεκτρονικά,
με τη συμπλήρωση της φόρμας καταγγελιών που είναι
διαθέσιμη στον ιστότοπο του Μητρώου Διαφάνειας, ή
β) ταχυδρομικώς, με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Ε.Α.Δ., ή γ) αυτοπροσώπως (ή διά νομίμως
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) στις εγκαταστάσεις
της Ε.Α.Δ.
3. Όλες οι καταγγελίες ή οι αναφορές από θεσμικούς
φορείς ή οποιονδήποτε τρίτο περί παραβίασης των υποχρεώσεων των εκπροσώπων συμφερόντων που υποβάλλονται στην Ε.Α.Δ. θα αξιολογούνται με βάση το σύστημα
αξιολόγησης των καταγγελιών που έχει θεσπίσει η Αρχή.
3. Η διαδικασία αξιολόγησης θα προσδίδει σε κάθε
καταγγελία και αναφορά την ταυτότητα περαιτέρω
χειρισμού της είτε με την θέση της στο αρχείο, είτε με
την διερεύνησή της, είτε με τον έλεγχο με συγκρότηση
κλιμακίου ελέγχου στο πλαίσιο του ετήσιου σχεδίου ελεγκτικής δράσης, είτε τέλος με τον έλεγχο με συγκρότηση
κλιμακίου ελέγχου άμεσα και θα προωθείται στους αρμόδιους θεματικούς τομείς της Μονάδας Επιθεωρήσεων
και Ελέγχων (Μ.Ε.Ε.) της Ε.Α.Δ, σύμφωνα με την περ. α’
της παρ. 1 του άρθρου 11 του Οργανισμού της Ε.Α.Δ.
Άρθρο 3
Διαδικασία διενέργειας ελέγχων και επιβολής
κυρώσεων
1. Αρμόδια αρχή για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σε περίπτωσης παραβίασης των
υποχρεώσεων του Μέρους Α’ του ν. 4829/2021 (Α’ 166)
είναι η Ε.Α.Δ., σύμφωνα με την περ. ζ’ του άρθρου 3 και
του άρθρου 11 του ν. 4829/2021 (Α’ 166). Η Ε.Α.Δ. εξετάζει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας ή υποβολής
αναφοράς από θεσμικούς φορείς ή οποιονδήποτε τρίτο,
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ενδεχόμενη παραβίαση των υποχρεώσεων των εκπροσώπων συμφερόντων.
2. Η Ε.Α.Δ. διενεργεί ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο
100 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Εάν από τον διενεργηθέντα έλεγχο, κατά τα ανωτέρω, διαπιστώνεται η παραβίαση των υποχρεώσεων του Μέρους Α’ του ν. 4829/2021
(Α’ 166), οι Επιθεωρητές της Ε.Α.Δ. καλούν εγγράφως τον
εκπρόσωπο συμφερόντων για παροχή εξηγήσεων, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός.
3. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή οι παρεχόμενες από τον εκπρόσωπο
συμφερόντων εξηγήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές,
οι Επιθεωρητές υποβάλλουν στον Διοικητή της Αρχής
τεκμηριωμένη εισήγηση για την επιβολή των εκ του νόμου προβλεπόμενων κυρώσεων.
4. Η εισήγηση περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία
για την ενημέρωση του Διοικητή και επιχειρήματα πλήρως στοιχειοθετημένα. Η εισήγηση προσυπογράφεται
από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υποτομεάρχη, Τομεάρχη και
τον Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Ε.Α.Δ.
5. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή της Αρχής,
κατόπιν της εισήγησης των Επιθεωρητών, επιβάλλονται
στους εκπροσώπους συμφερόντων οι προβλεπόμενες
στο άρθρο 12 του ν. 4829/2021 (Α’ 166) κυρώσεις, σωρευτικά ή διαζευκτικά. Για τον καθορισμό της προθεσμίας
συμμόρφωσης, του ύψους του προστίμου, της διάρκειας
αναστολής ή προσωρινής διαγραφής και την επιβολή της
οριστικής διαγραφής λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα, η διάρκεια, η συχνότητα και το είδος της παραβίασης.
Άρθρο 4
Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης προστίμων
1. Η απόφαση Επιβολής Κυρώσεων του Διοικητή της
Αρχής διαβιβάζεται: α) στο Τμήμα Ανάπτυξης Πολιτικών
και Προτύπων Ακεραιότητας της Γενικής Διεύθυνσης
Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Ε.Α.Δ., προκειμένου
για την επιβολή των κυρώσεων της αναστολής άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής και της προσωρινής ή
οριστικής διαγραφής από το Μητρώο Διαφάνειας του
εκπροσώπου συμφερόντων και την ανάρτηση στο Μητρώο, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 4829/2021, καθώς και β) στη Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
της Ε.Α.Δ., προκειμένου για την επιβολή της κύρωσης του
προστίμου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 12
του ν. 4829/2021 με την έκδοση «Πράξης Επιβολής Προστίμου», βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος Ι
που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Στην ως άνω «Πράξη Επιβολής Προστίμου» καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραβάτη
και ο Α.Φ.Μ., περιγράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση και αναγράφεται το ύψος του επιβαλλόμενου
προστίμου.
Η πράξη συμπληρώνεται εις τριπλούν από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Α.Δ. Ακολούθως,
ένα (1) αντίγραφο επιδίδεται στον ελεγχόμενο, ένα (1)
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αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοικίας του εκπροσώπου συμφερόντων, μετά την πάροδο της προθεσμίας
για υποβολή αντιρρήσεων και ένα (1) παραμένει ως στέλεχος στην αρμόδια αρχή, το οποίο αποτελεί τον νόμιμο
τίτλο βεβαίωσης παράβασης.
2. Τα διοικητικά πρόστιμα της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.-ν.δ. 356/1974)
και αποδίδονται στον κρατικό προϋπολογισμό, με
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2946/2001 (Α’ 224) και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτής υπ’ αρ. 31404/2005 (Β’ 868) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του
Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2022
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 12/2022
(2)
Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σήμερα, στις 25 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10.00, συνήλθε στο κατάστημα του Συμβουλίου της Επικρατείας και στην αίθουσα Συνεδριάσεων
Α’ αποτελούμενο από τα μέλη του: Δ. Σκαλτσούνη, Πρόεδρο, Σπ. Χρυσικοπούλου, Μ. Πικραμένο, Αντιπροέδρους
του Συμβουλίου της Επικρατείας και τους Συμβούλους
Ε. Αντωνόπουλο, Μ. Παπαδοπούλου, Β. Αραβαντινό,
Δ. Κυριλλόπουλο, Α. Καλογεροπούλου, Ο. Ζύγουρα, Κ. Φιλοπούλου, Π. Μπραΐμη, Σ. Βιτάλη, Ηλ. Μάζο, Α.-Μ. Παπαδημητρίου, Χρ. Ντουχάνη, Ο. Παπαδοπούλου, Μ. Σωτηροπούλου, Κ. Κονιδιτσιώτου, Χρ. Σιταρά, Μ. Τριπολιτσιώτη,
Χρ. Λιάκουρα, Ιφ. Αργυράκη, Ν. Σκαρβέλη, Β. Ανδρουλάκη, Φρ. Γιαννακού, Αικ. Ρωξάνα, Ε. Σταυρουλάκη, Κ. Μαρίνου, Μ.-Α. Τσακάλη, Ελ. Γεωργούτσου, Μ. Αθανασοπούλου, Α. Μπόνου και Γ. Ανδριοπούλου. Τα λοιπά μέλη,
αν και προσκλήθηκαν, δεν εμφανίσθηκαν, γιατί είχαν
κώλυμα. Παρέστη επίσης η Γραμματέας Ελ. Γκίκα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θέμα της συζητήσεως, σύμφωνα με
την πρόσκληση του Προέδρου, ήταν η τροποποίηση του
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού
Εφετείου Κομοτηνής.
Το Συμβούλιο άκουσε την εισηγήτρια της υποθέσεως,
Σύμβουλο της Επικρατείας Ιφ. Αργυράκη.
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Σκέφθηκε κατά τον νόμο:
1. Επειδή, με το υπό στοιχεία ΓΠ1705/1.6.2021 έγγραφο του Προέδρου που διευθύνει το Διοικητικό Εφετείο
Κομοτηνής υποβλήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας
προς έγκριση η 1/2021 απόφαση της Ολομέλειας των
δικαστών του Εφετείου αυτού, που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας του εν
λόγω δικαστηρίου, σε συνέχεια της 21/2020 απόφασης
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμβούλιο. Ήδη, κατόπιν της από 21.2.2022 πρόσκλησης του
Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας η απόφαση
αυτή εισάγεται προς έγκριση.
2. Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 17 του Κεφαλαίου Α’ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 προβλέπεται ότι «[...]
κάθε δικαστήριο ή εισαγγελία [...] καταρτίζουν κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας, ο οποίος συμπληρώνεται,
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, όταν επιβάλλεται από
υπηρεσιακές ανάγκες» (Α’ 35). Περαιτέρω, στις παρ. 4 και
7 του ίδιου άρθρου και Κεφαλαίου, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 86 του ν. 4055/2012 (Α’ 51), ορίζονται
τα εξής: «4. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, [...], ο Εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Γενικός Επίτροπος της
Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
και ο Πρόεδρος του οικείου Συμβουλίου Επιθεώρησης
έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη σύνταξη, συμπλήρωση,
τροποποίηση ή αντικατάσταση κανονισμού, του οικείου
δικαστηρίου και δικαιοδοτικού κλάδου. 5. … 7. Οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους υποβάλλονται αμέσως
στις οικείες ολομέλειες των ανώτατων δικαστηρίων, οι
οποίες έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης, τροποποίησης ή
ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικότερα
ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων
που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί
ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανώτατων δικαστηρίων και αφού διαβιβαστούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, [...] δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
3. Επειδή, όπως έχει γίνει δεκτό (Πρακτικά Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμβούλιο 10,
12/2012, 5, 6, 8, 21/2013, 3, 6, 15/2014, 25, 27, 28, 29,
30/2015, 2016, 23/2018, 13, 21/2020 κ.ά.), η Ολομέλεια
του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τον έλεγχο κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας διοικητικού δικαστηρίου,
χωρίς να υποκαθίσταται στην κρίση της ολομέλειας του
οικείου δικαστηρίου, ελέγχει κατά πόσο οι συγκεκριμένες διατάξεις υπηρετούν τον σκοπό της εύρυθμης και
αποτελεσματικής λειτουργίας του και υποδεικνύει, όπου
χρειάζεται, την τροποποίησή τους. Οι υποδείξεις αυτές
δεν έχουν γνωμοδοτικό απλώς χαρακτήρα αλλά είναι
δεσμευτικές ως προς τη θέσπιση των ρυθμίσεων ή τροποποιήσεων που αποτελούν το περιεχόμενό τους.
4. Επειδή, με την 21/2020 απόφαση της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμβούλιο εγκρίθηκε η 2/2019 απόφαση της Ολομέλειας των δικαστών
του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής για συμπλήρωση,
τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του
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Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου
αυτού, σε συνέχεια των 10/2012, 8/2013, 32/2016 και
5/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας, με την επισήμανση να αναδιατυπωθεί η
παρ. 1 του άρθρου 2 ως εξής: «Το Δικαστήριο λειτουργεί
σε τρία Τμήματα (Α’ , Β’ και Γ’)» και να συμπεριληφθεί η
αιτιολογία για την ανάγκη δημιουργίας νέου τμήματος
στην αιτιολογική έκθεση του Κανονισμού.
5. Επειδή, με την υπό έγκριση απόφαση εναρμονίσθηκε
ο Κανονισμός του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής προς
τις διατυπωθείσες ως άνω παρατηρήσεις της 21/2020
απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμβούλιο και επομένως η σχετική ρύθμιση δεν
προκαλεί παρατηρήσεις και πρέπει να εγκριθεί.
Διά ταύτα εγκρίνει, κατά το σκεπτικό, την εισαγόμενη με
την 1/2021 απόφαση της Ολομέλειας των Δικαστών του
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δικαστηρίου αυτού.
Για την πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό.
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ

Τεύχος B’ 2058/26.04.2022

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
Στην υπ’ αρ. 11124οικ./31-3-2022 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (Β’ 1754) στη σελίδα 17586 (ΠΙΝΑΚΑΣ
3 - ΕΦΕΤΕΙΑ), γίνονται οι εξής διορθώσεις:
Α) στην γραμμή τρία (3) με τα στοιχεία 1. ΑΘΗΝΩΝ
στην στήλη 4 (ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ Χ/Υ),
από το εσφαλμένο: «4»
στο ορθό: «3»
Β) στην στήλη 17 (ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛ.),
από το εσφαλμένο: «268»
στο ορθό: «267»
Γ) στην γραμμή έντεκα (11) με τα στοιχεία 9. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στην στήλη 4 (ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ Χ/Υ), από το
εσφαλμένο: «0»
στο ορθό: «1»
Δ) στην στήλη 17 (ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛ.),
από το εσφαλμένο: «117»
στο ορθό: «118».
(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης)
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