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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     Με την 23572ΕΞ2020/26.2.2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 45 έως 48 του ν. 4622/2019 (Α΄  133), 
του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως ισχύει και λαμβάνοντας 
υπόψη την αριθ. 340/18.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3051) 
προσλαμβάνεται, από 20.2.2020, o Αγγέλης Γεώργιος 
του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΖ 575922), πτυχιούχος του Τμήματος 
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Economics 
and Business του Erasmus Universiteit Rotterdam στο 
ιδιαίτερο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών, Θεό-
δωρου Σκυλακάκη, σε θέση συνεργάτη κατηγορίας ΠΕ 
και κατατάσσεται στο Μ.Κ. 15.

Ο ανωτέρω διορισμός λήγει αυτοδίκαια και χωρίς απο-
ζημίωση με την κατά οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας 
του Υφυπουργού Οικονομικών.

(Αριθμ. βεβ. Γ.ΔΟ.Υ.: 13651/20.2.2020)
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8471170125 /26.2.2020)

  Ο Υφυπουργός 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

      Με την 25198/4.3.2020 απόφαση του Υπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 45, 46, 47, 48, 76, 110 και 111, παρ. 
7, του ν. 4622/2019, προσλαμβάνεται, από 24-2-2020, η 
Τσέλλου Σοφία του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 781593), κά-
τοχος α) πτυχίου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του 
Πάντειου Πανεπιστημίου, β) μεταπτυχιακού διπλώματος 
ειδίκευσης «Εργασία και Πολιτικές Απασχόλησης» του ιδί-
ου Τμήματος, γ) μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης 
«Οικονομική Ανάλυση» του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου, που γνωρίζει άριστα αγγλικά, σε θέση μετακλητής 
συνεργάτιδος με τις αποδοχές του ΜΚ15 της ΠΕ κατηγορί-
ας στο ιδιαίτερο γραφείο της Ειδικής Γραμματέως Διαχεί-
ρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ Νίκης Δανδόλου 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η ανωτέρω πρόσληψη λήγει αυτοδίκαια με την κατά 
οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας της ανωτέρω Ει-
δικής Γραμματέως.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων: 27081/9.3.2020)

(Αριθμ. βεβ. εγγρ. Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ελληνικού Δημοσίου: 6012021604/9.3.2020)

  Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

    Αριθ. πρωτ.: 78925 οικ. 
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την 

επωνυμία «ΕΠΑΝΟΔΟΣ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 81 παρ. 2 του ν. 2776/99 «Σωφρονιστι-

κός Κώδικας» (Α΄ 291), όπως ισχύει,
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β) της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 4625/2019 
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 139),

γ) του άρθρου 17 του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων» (Α’ 136),

δ) του άρθρου 4 του π.δ. 300/2003 «Σύσταση και λει-
τουργία Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την 
επωνυμία «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» (Α΄ 256),

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και των αρ-
μοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει,

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

ζ) της αρ. 80/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, 
Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058),

η) της αριθ. 68173/2008 υπουργικής απόφασης «Κανο-
νισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου 
Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» (Β΄ 1998),

2. Το αριθ. πρωτ. 1899/Δ 1.717/28-1-2020 έγγραφο του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί 
ορισμού εκπροσώπου.

3. Το αριθ. πρωτ. 2109/25-2-2020 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περί ορισμού εκπρο-
σώπου.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία 
«ΕΠΑΝΟΔΟΣ» αποτελούμενο από τους κάτωθι:

α) Χριστίνα Ζαραφωνίτου του Μιχαήλ, Καθηγήτρια 
Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (Α.Δ.Τ.: 
ΑΟ 102234), ως Πρόεδρο.

β) Γεώργιο Χλούπη του Δημητρίου, Λέκτορα Ποινικού Δι-
καίου και Αντεγκληματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πα-
νεπιστημίου Κύπρου (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 526699), ως Αντιπρόεδρο.

γ) Λεωνίδα Κωτούλα του Νικολάου, Κοινωνικό Λει-
τουργό του Ε.Α.Κ.Κ.Ν. Κασσαβέτειας, (Α.Δ.Τ.: AM 381632), 
ως μέλος.

δ) Καλλιόπη Καστάνη του Γεωργίου, Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α.Δ.Τ.: 
Σ 545895), ως μέλος.

ε) Μαρία Καλδή του Ευστρατίου, υπάλληλο του Τμή-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Οργα-
νωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Α.Δ.Τ.: Χ 541516), ως μέλος.

2. Η θητεία των ανωτέρω μελών είναι τριετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

4  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

      Στην 21004/Ζ1/12-02-2020 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρη-
σης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)», που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 104/
ΥΟΔΔ/13-02-2020, διορθώνεται:

Στο στοιχείο θ΄ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ του Β΄ 
Τμήματος Ανθρωπιστικών, Νομικών και κοινωνικών επι-
στημών και επιστημών οικονομίας, και ειδικότερα στο 
δεύτερο εδάφιο περί Αναπληρωματικών μελών, 

το εσφαλμένο: «1. Ιωάννης Λυριτζής του Γεωργίου» 
στο ορθό: «1. Ιωάννης Λυριντζής του Γεωργίου».

  (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)

Ι

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

    Αριθμ: Γ4β/Γ.Π.4033  
Τροποποίηση της με αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οίκ.: 68327/ 

28-9-2018 (ΦΕΚ 665/τ.ΥΟΔΔ/13-11-2018) απόφα-

σης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού 

Υγείας «Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβού-

λιο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών 

«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ. 

Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίων Νήσων 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
β) του άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3868/2010 «Αναβάθμι-

ση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης», (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/3-8-2010). 

γ) του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 81/τ.Α’/4-4-2005), όπως ισχύει, 

δ) του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμά-
των του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/τ.Α’/
12-9-2000), 

ε) των άρ. 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
(ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9-3-1999), 

στ) του άρθρου 13 παρ. 10 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση 
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄/2.3.2001), όπως τροποποι-
ήθηκε μεταγενέστερα, 
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ζ) του από 9-9-1934 π.δ. «περί τρόπου λειτουργίας 
του Ιδρύματος «ΜΠΕΜΠΗ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΗ» (ΦΕΚ 301/
τ.Α΄/1934) 

η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α’/09-10-2017), όπως ισχύει, 

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

ι) του π.δ. 84/2019, «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-07-2019). 

2. Τις αποφάσεις: 
α) την με αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οίκ.:68327/28-9-2018 (ΦΕΚ 

665/τ.ΥΟΔΔ/13-11-2018) απόφαση του Υπουργού και 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Ορισμός μελών στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Παί-
δων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», αρμοδιότητας 6ης 
Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίων Νήσων 

β) την με αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.2397/15-1-2020 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ:6524465ΦΥΟ-9ΤΠ. ΦΕΚ 30/
τ.ΥΟΔΔ/17-1-2020) «Λήξη της θητείας της Διοικήτριας 
του Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ και διο-
ρισμός νέου Διοικητή, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, αρ-
μοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, 
Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδος».

3. Τα έγγραφα 11029/19-2-2020 προβλεπόμενη από 
την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-6-2014), όπως ισχύει, Εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, 
σύμφωνα με την οποία δεν προκύπτει πρόσθετη δα-
πάνη τόσο σε βάρος του Προϋπολογισμού, του φορέα 
όσο και σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε: 

Α. την τροποποίηση της με αριθμ. Γ4β/
ΓΠ.οίκ.:68327/28-9-2018 (ΦΕΚ 665/τ.ΥΟΔΔ/13-11-2018) 
απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας «Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ-
ΝΕΙΟ», αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ηπείρου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, ως ακολούθως: 

- ορίζουμε τον ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΠΑΥΛΟ του Ιωάννη, 
με ΑΔΤ: ΑΕ702468, πτυχιούχο της Ιατρικής του Πανεπι-
στημίου Πατρών, Διοικητή στο Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» δυνάμει της ως άνω (2β) απόφα-
σης, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου. 

Β. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αρ. Γ4β/ΓΠ. οίκ.: 68327/
28-9-2018 (ΦΕΚ 665/τ.ΥΟΔΔ/13-11-2018) απόφαση, ως έχει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Υπουργός 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

6  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

    Διορθώσεις Σφαλμάτων

      Στην ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/345210/ 
29185/27616/21779/31.08.2017 υπουργική απόφαση 
«Ορισμός μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων 
Κεντρικής Μακεδονίας», η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 442/ΥΟΔΔ/12.09.2017, όπως τροποποιήθηκε και 
διορθώθηκε μεταγενέστερα, στη σελ. 2046 στήλη β΄ και 
2047 στήλη α΄, διορθώνεται τα υπό στοιχεία I2 και I4 
που αφορά στην ιδιότητα του αναπληρωματικού μέλους 
Κανονίδη Ιωάννη, και του τακτικού μέλους Σκιαδαρέση 
Γεώργιου του ανωτέρω Συμβουλίου,

από το εσφαλμένο:
Ι2. « ... αναπληρούμενη από τον Κανονίδη Ιωάννη του 

Ορφέα, με ΑΔΤ Θ889057, μόνιμο υπάλληλο με Α΄ βαθμό 
του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊστάμενο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους...»

I4. « Τον Σκιαδαρέση Γεώργιο του Νικολάου, με ΑΔΤ 
ΑΝ207155, μόνιμο υπάλληλο, με Α΄ βαθμό του κλάδου 
ΠΕ Αρχαιολόγων, αναπληρωτή Προϊστάμενο της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης... ».

στο ορθό:
Ι2. « ... αναπληρούμενη από τον Κανονίδη Ιωάννη 

του Ορφέα, με ΑΔΤ Θ889057, μόνιμο υπάλληλο με Α΄ 
βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊστάμενο της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου ́ Ορους και 
αναπληρωτή ελλείποντος Προϊσταμένου της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης...»

I4. « Τον Σκιαδαρέση Γεώργιο του Νικολάου, με ΑΔΤ 
ΑΝ207155, μόνιμο υπάλληλο, με Α΄ βαθμό του κλάδου 
ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊστάμενο του Τμήματος Βυζαντι-
νών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης... ».

  (Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)

Ι

   7  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

    Αριθμ.: 4049 
Τροποποίηση της αριθμ. 1828/31.01.2018 από-

φασης της Υπουργού Τουρισμού «Συγκρότη-

ση και Ορισμός Μελών της Επιτροπής Προσφυ-

γών της περ. (δ) της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 

3270/2004 (Α΄187), όπως ισχύει» (Υ.Ο.Δ.Δ. 63).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της περ. (δ) της παρ. 6 του άρθρου 4 

του ν. 3270/2004 (Α’ 187) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της υποπαρ. ΙΔ.2. 

περ. 7 του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).

γ. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄131), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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δ. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύουν.

ε. Τις διατάξεις του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Τουρισμού» (Α΄ 157), όπως ισχύει.

στ. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 
176), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «...ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού...», όπως ισχύει.

η. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

θ. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

ι. Την αριθ. 14594/31-07-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 511) κοινή 
υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουρ-
γού Τουρισμού με θέμα «Διορισμό μετακλητού Γενικού 
Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Τουρισμού.».

ια. Την αριθ. 438/14-01-2020 (Β΄ 57) απόφαση του 
Υπουργού Τουρισμού με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμμα-
τέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, στους Προϊ-
σταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων 
της Κεντρικής Υπηρεσίας και στους Προϊσταμένους των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού».

ιβ. Την αριθμ.1828/31.01.2018 (ΑΔΑ:6ΠΙΛ465ΧΘΟ-249) 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 63) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση και Ορι-
σμός Μελών της Επιτροπής Προσφυγών της περ. (δ) της 
παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187)», όπως ισχύει.

ιγ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 1828/31.01.2018 
(ΑΔΑ:6ΠΙΛ465ΧΘΟ-249) (Υ.Ο.Δ.Δ. 63) απόφαση της 
Υπουργού Τουρισμού «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών 
της Επιτροπής Προσφυγών της περ. (δ) της παρ. 6 του 
άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187)», όπως τροποποιή-
θηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ.: 10899/25-6-2018 
(ΑΔΑ:ΩΘΕΡ465ΧΘΟ-ΨΤΔ) (Υ.Ο.Δ.Δ. 371), 21146/03.12.2018 
(ΑΔΑ: 6ΤΦΘ465ΧΘΟ-4ΔΧ) (Υ.Ο.Δ.Δ. 726), 8381/03.05.2019 
(ΑΔΑ: ΩΡΗΜ465ΧΘΟ-ΝΞ8) (Υ.Ο.Δ.Δ΄240), 11244/10.06.2019 
(ΑΔΑ:ΩΨΤΦ465ΧΘΟ-5ΔΦ) (Υ.Ο.Δ.Δ. 378), 18608/16.10.2019 
(ΑΔΑ: ΨΨΙ4465XΘΟ-4ΤΝ) (Υ.Ο.Δ.Δ.΄883), 21991/11.12.2019 
(ΑΔΑ:6ΜΟΖ465ΧΘΟ-8ΟΦ) (Υ.Ο.Δ.Δ. 1060), και 595/ 15.01.2020 
(ΑΔΑ:ΩΗ10465ΧΘΟ-Λ1Θ), (Υ.Ο.Δ.Δ. 40) όμοιες αποφάσεις, 
στο μέρος που αφορά στο σημείο 1.ε), ως ακολούθως:

«1.ε) Έναν εκπρόσωπο ως μέλος, του κατά περίπτωση 
συλλογικού επαγγελματικού φορέα, στην αρμοδιότητα 
δραστηριοτήτων του οποίου υπάγεται η προσφεύγουσα 
επιχείρηση, ως εξής:

- της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων 
Τουρισμού (ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.) τον Αριστείδη Μαρίνη του Γεωργί-
ου (Α.Δ.Τ. AZ 050735) Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, με ανα-
πληρωτή τον Γεώργιο Τσοπανά του Αλεξάνδρου (Α.Δ.Τ. 
ΑΒ 630157) Γενικό Γραμματέα της ιδίας Ομοσπονδίας»

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.1828/31.01.2018 
(ΑΔΑ:6ΠΙΛ465ΧΘΟ-249) (Υ.Ο.Δ.Δ. 63) υπουργική από-
φαση «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών της Επιτροπής 
Προσφυγών της περ. (δ) της παρ. 6 του άρθρου 4 του 
ν. 3270/2004 (Α΄ 187)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Μαρτίου 2020

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής 
και Ανάπτυξης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΗΣ
ι

8 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 3870 
Τροποποίηση της 1320/24-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.67) 

απόφασης, με θέμα «Συγκρότηση Γνωμοδοτι-

κής Επιτροπής Μετανάστευσης Νομού Μαγνη-

σίας, άρθρου 134 του ν. 4251/2014, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 παρ. 17 του 

ν. 4540/2018 (Α΄ 91) και ισχύει».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1.   Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄  87).

3. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

4. Το άρθρο 134 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανά-
στευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 παρ. 17 του 
ν. 4540/2018 (Α΄ 91).

5. Τις διατάξεις του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) «Προστασία 
της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντι-
μετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», τις διατάξεις 
του ν. 3845/2010 (Α΄ 65) «Μέτρα για την εφαρμογή του 
μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής οικονομίας από τα 
κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του 
ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

6. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 
131), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Το π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειο-
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κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47) καθώς και του άρ-
θρου 28Α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 24 του 
ν. 4368/2016 (Α΄ 21).

9. Την με αριθμ. πρωτ. 13917/15-5-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

10. Τις με αριθμ. πρωτ. οικ.174/1888/12-1-2011 και 
18843/114879/4-10-2011 αποφάσεις της Γενικής Γραμ-
ματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) περί τοποθέτησης Προϊσταμένων.

11. Την με αριθμ. πρωτ. οικ.: 17907/219209/09-12-2019 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί ορισμού Αναπληρωτή 
Προϊσταμένου στο Τμήμα Αδειών Διαμονής Μαγνησίας.

12. Το αριθμ. πρωτ. 9100/1-69-ρν’/12-02-2020 έγγρα-
φο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας με θέμα: 
«Επιτροπή Μετανάστευσης Τ.Α.Δ. Μαγνησίας-Καθορι-
σμός μελών» σύμφωνα με το οποίο, το τακτικό μέλος 
της εν θέματι Επιτροπής Αστυνομικός Διευθυντής Αθα-
νάσιος Καλαμπάκας προήχθη σε Α’ Υποδιευθυντής της 
Δ/νσης Αστυνομίας Μαγνησίας και του αναπληρωματι-
κού μέλους Διαμαντή Καρβέλη τροποποιήθηκε ο Α.Δ.Τ. 
από 252694024 σε 252694038.

13. Την με αριθ. πρωτ.:1320/24-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 67) 
απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτρο-
πής Μετανάστευσης Νομού Μαγνησίας, άρθρου 134 του 
ν. 4251/2014,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
31 παρ. 17 του ν. 4540/2018 (Α 91) και ισχύει».

14. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Αδειών 
Διαμονής Ν. Μαγνησίας (Τ.Α.Δ.) της Α.Δ.Θ.Σ.Ε.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ.:1320/24-1-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 67) απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Μετανάστευσης Νομού Μαγνησίας, άρθρου 134 
του ν. 4251 /2014, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
31 παρ. 17 του ν. 4540/2018 (Α΄ 91) και ισχύει» ως προς τα 
στοιχεία: Α. Μέλη, τα οποία αντικαθίστανται ως εξής:

Α. Μέλη
5. Αθανάσιος Καλαμπόκας του Αχιλλέα (Α.Δ.Τ. 

244542028) Α΄ Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας Μαγνησίας, με αναπληρωτή τον Αστυνομικό 
Υποδιευθυντή Διαμαντή Καρβέλη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. 
252694038) Αναπληρωτής Διευθυντής της Υποδιεύθυν-
σης Ασφάλειας Βόλου.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, η δε ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της.

  Βόλος, 5 Μαρτίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗΣ

      Αριθμ.: 3170  
Ορισμός μέλους Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας με πλή-

ρη απασχόληση στην επιχείρηση, καθορισμός 

αρμοδιοτήτων και καταβολή αποζημίωσης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 3 του 

ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α΄) «Περί κινήτρων για την ίδρυση 
επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης», όπως τρο-
ποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 8 παρ. 8, 9 του 
ν. 2839/2000 και του άρθρου 2 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 
107 Α΄) και αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 
99 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4623/ 
2019 (ΦΕΚ 134/Α΄): «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξι-
οδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

3. Tις διατάξεις των άρθρων 6, 92, 214 και 280 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ-
ουν.

4. Tις διατάξεις των άρθρων 28 παρ.1 και 8 και 28Α 
παρ. 1 και 5 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποπoιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 
(ΦΕΚ 131/Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ-
βερνήσεως και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 
235/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης».

8. Την αριθ. 14138/15.5.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.ΥΟΔΔ/26-05-2017) περί 
διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης.

9. Την αριθμ. 1/2020 απόφαση (εισήγηση- πρόταση) 
του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Βισαλτίας για την αποδοχή πα-
ραίτησης του αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και 
τον ορισμό νέου Αντιπροέδρου και μέλους του Δ.Σ. της 
Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας με πλήρη απασχόληση.

10. Την ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της σχετικής 
δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.61-01-00-0002 του προϋπο-
λογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Β. οικονομικού έτους 2020, απο-
φασίζουμε:

Ορίζουμε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 
Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας με πλήρη απασχόληση στην επιχεί-
ρηση, την Αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου 
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της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Καρρά Αλεξάνδρα του Θεοχάρη, ΑΔΤ ΑΗ 
851809, άνεργη.

Εγκρίνουμε την καταβολή αποζημίωσης για τις παρε-
χόμενες στην Επιχείρηση υπηρεσίες της μέχρι τη λήξη 
της θητείας της ή αν άλλως ορισθεί με νεότερη απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Βισαλτίας ή του 
διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Βισαλτίας. Το ύψος 
της αποζημίωσης ορίζεται ίσο με το ποσό των 1.600,00€ 
(μικτά μηνιαίως).

Καθορίζουμε τις αρμοδιότητές της ως ακολούθως:
1. H διοικητική επιμέλεια των υποθέσεων και των 

συμφερόντων της επιχείρησης.
2. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της επιχείρησης.
3. Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία 

της επιχείρησης (διοικητικά και τεχνικά θέματα).
4. Η καθημερινή εποπτεία όλων των θεμάτων που 

προκύπτουν στον τομέα της ύδρευσης και αφορούν 
στο σύνολο του Δήμου Βισαλτίας.

5. Η καθημερινή επίβλεψη της διεκπεραίωσης των 
τεχνικών θεμάτων ύδρευσης που θα προκύπτουν στο 
σύνολο του Δήμου Βισαλτίας.

6. Η εποπτεία και η ευθύνη της ορθής και άμεσης κατα-
γραφής των ενδείξεων των υδρομέτρων των καταναλωτών.

7. Η καθημερινή εποπτεία για την ορθή καταχώρη-
ση των μετρήσεων και έκδοση των τριμηνιαίων λογα-
ριασμών ύδρευσης (έναντι – εκκαθαριστικών) και την 
άμεση παραλαβή τους από τους καταναλωτές.

8. Η αποδοχή αιτημάτων των δημοτών, η από κοινού 
συζήτηση και η εξέτασή τους και η μέριμνα για τη γρή-
γορη εξυπηρέτηση τους.

9. Η λειτουργία ως συνδέσμου μεταξύ υπηρεσιών της 
Δ.Ε.Υ.Α.Β. και πολιτών - καταναλωτών.

10. Η προετοιμασία και ιεράρχηση σε συνεργασία με 
τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Β. της άμεσης λύσης των αι-
τημάτων των πολιτών και η προώθησή τους, όταν απαι-
τείται τυχόν απόφαση στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

11. Η ευθύνη για την εποπτεία της ποιότητας του πό-
σιμου νερού ύδρευσης περιοχής ευθύνης της ΔΕΥΑΒ και 
η συνεργασία με την υπηρεσία του Τμήματος Καταναλω-
τών για την άμεση ενημέρωση των πολιτών για οτιδήπο-
τε θέμα προκύπτει με την ποιότητα νερού.

Για την κάλυψη των ανωτέρω δαπάνης έχει εγγρα-
φεί και ψηφιστεί πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 
2020 στον Κ.Α. 61-01- 00-0002. Για κάθε επόμενο έτος 
και μέχρι τη λήξη της θητείας του προβλέπεται να προ-
κληθεί εις βάρος του προϋπολογισμού της επιχείρησης 

αντίστοιχη δαπάνη ποσού 19.200,00€ για κάθε έτος (12 
μήνες x 1.600,00€), για την οποία θα εγγραφεί και ψηφι-
στεί σχετική πίστωση στον αντίστοιχους κωδικούς (Κ.Α. 
61-01) αυτών (2021,2022, και 2023).

Η απόφαση αριθμ. 22755/18.12.2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/1123/ 
31.12.2019) παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 5 Μαρτίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Ι

9 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

   Αριθ. Πρωτ: 725 
Εκλογή Διευθύντριας του ΙΓ’ Εργαστηριού Ζω-

γραφικής του Τμήματος Τεχνών, της Ανωτάτης 

Σχολής Καλών Τεχνών.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/4.8.2017 τ.Α’,
Β. Τις εκλογές για ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστη-

ρίων που πραγματοποιήθηκαν στις 06/02/2020 στο κτί-
ριο της Σχολής επί της οδού Πειραιώς 256, 

Γ. Το πρακτικό εκλογής 06/02/2020, διαπιστώνει:
Ότι για τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη από 6.2.2020 έως 

31.8.2020, 2020-2021, 2021-2022 εκλέγεται ως Διευθύ-
ντρια του ΙΓ’ Εργαστηρίου Ζωγραφικής η Χατζησάβ-
βα Ερατώ του Ιωάννη, με αριθμό δελτίου ταυτότητας: 
0000664 (Κύπρος) και επάγγελμα: Αναπληρώτρια Κα-
θηγήτρια Α.Σ.Κ.Τ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΝΟΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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