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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομικών

2 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

3 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

4 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

5 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Αριθμ. 4644 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3302/17-09-2020 από-

φασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυν-

σης Δημοσιονομικών Ελέγχων «Σύσταση- συ-

γκρότηση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια 

τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στο ΙΔΡΥΜΑ ΙΑ-

ΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗ-

ΝΩΝ (ΝΠΙΔ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 785). 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 2, 10, 13, 14 και 15 του ν. 3492/2006 

«Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού 
προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπο-
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α’ 210), όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 4081/2012 (Α’ 184), του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 
(Α’ 103), του άρθρου 177 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) και 
του άρθρου 5 του ν. 4281/2014 (Α’ 160).

β. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

γ. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

δ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181).

2. Tην υπό στοιχεία 2/40366/ΔΥΕΠ/19.04.2013 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανονισμού 
Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών 
Ελέγχων (ΓΔΔΕ) (παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3492/2006)» 
(Β’ 1075).

3. Την υπό στοιχεία 2/36867/ΕΞ 2020/20/08.04.2020 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κα-
νονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)» (Β’ 1519).

4. Την υπό στοιχεία 2/40371/ΔΥΕΠ/19.04.2013 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών 
της Γ.Δ.Δ.Ε.» (Β’ 107).

5. Την υπό στοιχεία 2/42159/ΔΥΕΠ/25-4-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός 
φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών, ελεγχόμενων από 
την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)» 
(Β’1083).

6. Τα άρθρα 65, 66 του ν. 4626/2019 «Φορολογική με-
ταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα 
του αύριο» (Α’ 141).

7. Την υπό στοιχεία 79555 ΕΞ 2020/24-07-2020 από-
φαση κατανομής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και 
Συντονισμού Ελέγχων.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους 1.080,00€ σε βάρος 
της πίστωσης του Ε.Φ. 1023 204 0310500 και Α.Λ.Ε. 
2120207001. Σχετική η υπ’ αρ. 58433/29-07-2020 (ΑΔΑ 
ΨΩΗΚΗ-Ν12) απόφαση ανάληψης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τις παραγράφους 1β. και 2. του δια-
τακτικού της υπ’ αρ. 3302/17-09- 2020 απόφασης του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών 
Ελέγχων «Σύσταση-συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για 
τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στο ΙΔΡΥ-
ΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
(ΝΠΙΔ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 785), ως εξής:

1. β. Ζωργιός Αντώνιος του Χρήστου ΑΔΤ: ΑΙ 614633, 
του κλάδου ΠΕ/Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Δ/
νση Προγραμματισμού και Συντονισμού της ΓΔΔΕ.

2. Ο έλεγχος θα διεξαχθεί με επιτόπιες επισκέψεις, στην 
έδρα του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημί-
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ας Αθηνών ή όπου αλλού απαιτηθεί, είτε με έλεγχο γρα-
φείου, σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες και θα ολοκληρωθεί 
έως 31/03/2021.

Κατά τα άλλα ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη από-
φαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2020

  Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

   Ι 

2  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Αριθμ. 139281  
Ανάκληση της υπ’ αρ. 35296/03.04.2020 κοινής 

απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων και του Υπουργού Υγείας «Διορισμός Γε-

νικής Διευθύντριας του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Παστέρ (Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ)» (ΥΟΔΔ 276).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 του ν. 4528/2018 «Κύρωση Σύμβασης 

για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και 
άλλες διατάξεις» (Α’50),

β) του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’258), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) 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),

δ) της υπ’ αρ. Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901),

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

2. Την υπ’  αρ. 35296/03.04.2020 κοινή απόφαση 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του 
Υπουργού Υγείας με θέμα: «Διορισμός Γενικής Διευθύ-
ντριας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ)», 
(ΥΟΔΔ 276).

3. Το υπ’ αρ. 13371/01.12.2020 έγγραφο του Ε.Ι. ΠΑΣ-
ΤΕΡ.

4. Το από 07.12.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου της Προέδρου Δ.Σ. του Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ με συνημμένη 
την υπ’ αρ. 13555/07.12.2020 (Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ) επιστολή της 
Ιωάννας Σκούντζου, αποφασίζουμε:

1. Την ανάκληση της υπ’  αρ. 35296/03.04.2020 
(ΥΟΔΔ 276) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Υγείας, με την 

οποία διορίστηκε στη θέση της Γενικής Διευθύντριας του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι. Παστέρ) η Ιωάννα 
Σκούντζου του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΗ 400268) λόγω 
μη αποδοχής του διορισμού της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Υγείας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ι

    3  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591  
Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, 

των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών 

Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), σύμφωνα με το 

άρθρο 18 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), όπως ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6Α καθώς και των παρ. 1, 

7 και 8 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 49 του 
ν.  4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νο-
μοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92).

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης»(Α’ 133), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του 
ν.  4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3208/2003 «Προ-
στασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασο-
λογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών 
και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 303), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005 - Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με τις δι-
ατάξεις του τις διατάξεις του άρθρου 119 παρ. 22 του 
ν. 4622/2019.
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7. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων. Ανασύστασητου Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και μετονομασίατου σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομί-
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειαςσε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με-
ταφοράτης Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείοΟικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

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

11. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/77267/7637/ 
06.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 3296).

15. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασικών Έρ-
γων και Υποδομών.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος τού τακτικού 
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη που θα προκύψει κα-
λύπτεται στο σύνολό της από το Πράσινο Ταμείο - Ειδικό 
Φορέα Δασών.

17. Την υπ’ αρ. 730/04.02.2020 (ΑΔΑ: Ω7Χ646Ψ844-
ΣΘΝ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για τη δέσμευ-
ση πίστωσης ύψους εννιά εκατομμυρίων διακοσίων 
εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ και 
σαράντα πέντε λεπτών (9.267.790,45€) σε βάρος του 
ΚΑΕ 02.001.2499 για την υλοποίηση του Χρηματοδο-
τικού Προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δα-
σών έτους 2020» του «Ειδικού Φορέα Δασών» του Πρά-
σινου Ταμείου, που εγκρίθηκε με την 698/04.02.2020 
απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: 
Ω7ΗΒ46Ψ844-ΘΙΜ), όπως ισχύει. Για το οικονομικό έτος 
2020 έχει εγκριθεί και ενταχθεί ποσό ύψους δύο εκα-
τομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.780.975€) στο 
ΜΕΤΡΟ 5 “ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ” του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟ-
ΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ-
ΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ”.

18. Τις υπ’ αρ. 173.3.3.3/2020 και 182.3.4/2020 αποφά-
σεις Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 6Υ5Μ46Ψ844- Η2Θ και 
ΑΔΑ: 6ΦΛΨ46Ψ844-ΡΓ1, αντίστοιχα).

19. Την υπ’ αρ. 198.8.1/25.11.2020 απόφαση Δ.Σ. Πρά-
σινου Ταμείου (ΑΔΑ: 60ΔΚ46Ψ844-ΘΚΔ) με την οποία 
προεγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης 2.142.000 € από 
τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου 
Ταμείου που θα διατεθούν το 2021, για την υλοποίηση 
της δράσης «Δαπάνες αποζημίωσης Επιτροπών Εξέτα-
σης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά του περιεχόμενου των 
αναρτημένων δασικών χαρτών», μετά την υπογραφή της 
σχετικής Υπουργικής Απόφασης που θα αφορά στο Χ.Π. 
«Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2021» και εξουσι-
οδοτεί τη Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλο-
ντος για τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες.

20. Τις λεπτομέρειες καταβολής των αποζημιώσεων 
και των δικαιολογητικών πληρωμής θα καθοριστούν 
με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζεται μηνιαία αποζημίωση για τη συμμετοχή σε 
Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) του άρθρου 
18 παρ. 1 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), για τον Πρόεδρο, τα 
μέλη και τον γραμματέα της, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 
8 ιδίου άνω άρθρου, ως ακολούθως:

α. Πρόεδρος δικηγόρος, τετρακόσια ευρώ (400€).
β. Μέλος δασολόγος υπάλληλος του Δημοσίου ή 

Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δια-
κόσια πενήντα ευρώ (250€).

γ. Μέλος μηχανικός, διακόσια πενήντα ευρώ (250€).
δ. Γραμματέας υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή 

φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα εκατόν πενήντα 
ευρώ (150€).

Το σύνολο της ανωτέρω αποζημίωσης κατά άτομο, 
με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο, καταβάλλεται εφόσον 
κατά μήνα τηρηθεί ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός 
συμμετοχής σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μέλος, 
συνδυαστικά με την ολοκλήρωση εξέτασης είκοσι πέ-
ντε (25) υποθέσεων ανά συνεδρίαση και συνολικά εκατό 
(100) υποθέσεων στο τέλος εκάστου μήνα. Κατ’ εξαίρεση 
για το μήνα Αύγουστο, με την προϋπόθεση εξέτασης 100 
υποθέσεων από την ΕΠ.Ε.Α., καταβάλλεται αποζημίωση, 
ίση με το κλάσμα του αριθμού των υποθέσεων στην εξέ-
ταση των οποίων συμμετείχε το μέλος, ο πρόεδρος ή 
γραμματέας δια του συνολικού αριθμού υποθέσεων που 
εξετάστηκαν το μήνα από την ΕΠ.Ε.Α., επί της μηνιαίας 
αποζημίωσης του αντίστοιχου μέλους, χωρίς να απαιτεί-
ται η τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων [συμμετοχή 
σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μέλος και ολοκλήρωση 
εξέτασης είκοσι πέντε (25) υποθέσεων ανά συνεδρίαση].

Ως μήνας εντός του οποίου τηρούνται τα ανωτέρω 
νοείται η ημερολογιακή περίοδος τριάντα (30) ημερών 
από την έναρξη λειτουργίας τής Επιτροπής Εξέτασης 
Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).

Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται εφό-
σον η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει την εξέταση του συ-
νόλου των εκατό (100) αποφάσεων στο τέλος τού μήνα. 
Άλλως, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Κατ’ εξαίρεση, για τους συμμετέχοντες στην επιτροπή 
κατ’ αναπλήρωση των τακτικών μελών, καταβάλλεται 
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αποζημίωση ίση με το κλάσμα των συνεδριάσεων που 
έλαβαν μέρος στο μήνα, δια των υποχρεωτικών συνεδρι-
άσεων [τέσσερις (4) ανά μήνα] επί της μηνιαίας αποζη-
μίωσης του αντίστοιχου τακτικού μέλους, τηρουμένης 
της προϋπόθεσης ολοκλήρωσης εξέτασης είκοσι πέντε 
(25) υποθέσεων ανά συνεδρίαση που συμμετέχουν και 
παράλληλα η ΕΠ.Ε.Α. στο τέλος του μήνα να έχει ολοκλη-
ρώσει την εξέταση εκατό (100) υποθέσεων.

Αναλόγως περικόπτεται η αποζημίωση του απόντος 
λόγω κωλύματος τακτικού μέλους, Προέδρου ή Γραμ-
ματέως της ΕΠ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής βεβαιώνει για τη συμμε-
τοχή των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών και του 
γραμματέα.

Η διάρκεια της παρούσας απόφασης ορίζεται για δύο 
(2) έτη.

Η παρούσα ενεργοποιείται από τη δημοσίευση εκά-
στης των αποφάσεων συγκρότησης των ανωτέρω επι-
τροπών από τον οικείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Περιβάλλοντος
Οικονομικών και Ενέργειας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

    Ι 

4 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

   Αριθμ. 9333 
Ανασυγκρότηση Συμβουλίου Πολεοδομικών Θε-

μάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Β στην Πε-

ριφερειακή Ενότητα Σερρών. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 4495/2017 

«Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 176), όπως αντικαταστάθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4643/2019 (Α’193), 
προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 108 του 
ν. 4674/2020 (Α’53) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
48 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), ειδικότερα η παρ. 2 του 
άρθρου 20 του ν. 4495/2017.

2) Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/120045/3583/ 
14-12-2020 έγγραφο Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας «Ανασυγκρότηση ΣΥΠΟΘΑ Β - Τήρη-
ση προθεσμίας».

3) Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 21 του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176).

4) Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης» 
(Α’ 235).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

6) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω-
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

7) Τις διατάξεις των άρθρ. 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 45).

8) Τις διατάξεις του ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 19).

9) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), περί Συντο-
νιστή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

10) Την υπ’ αρ. 14138/15-5-2017 (ΥΟΔΔ 250 - ΑΔΑ: 
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών για διορισμό Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ.

11) Την υπ’ αρ. 35748/30-05-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων 
σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» 
στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Β’ 1971).

12) Την υπό στοιχεία οικ. 55771/10-11-2020 ΑΔΑ: ΨΓΟ-
ΤΟΡ1Υ-ΩΒΑ απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. «Ορισμός 
αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Χω-
ροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΑΔΜ-Θ».

13) Την υπ’ αρ. 4477/8-7-2020 απόφαση Συντονιστή 
ΑΔΜ-Θ «Συγκρότηση Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμά-
των και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Β στην Περιφερειακή 
Ενότητα Σερρών» (ΥΟΔΔ 522).

14) Το υπ’ αρ. 9113/15-12-2020 έγγραφό μας προς την 
ΥΔΟΜ Δήμου Σερρών.

15) Το υπ’ αρ. 38823/28-12-2020 έγγραφο της ΥΔΟΜ 
Δήμου Σερρών.

16) Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ-
τής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α., 
αποφασίζουμε:

Α) Την Ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομι-
κών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Β στην 
Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ως εξής:

- Η Ελένη Στρίκα του Νικολάου, με ΑΔΤ: ΑΖ846735, Π.Ε. 
Πολιτικός Μηχανικός, Προϊσταμένη ΥΔΟΜ του Δήμου 
Σερρών ορίζεται ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την 
Αναστασία Νάσσου του Ελευθερίου, με ΑΔΤ ΑΗ843936, 
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Π.Ε. Πολεοδόμο υπάλληλο της Υπηρεσίας Δόμησης Δή-
μου Σερρών.

- Η Ευθυμία Καδή του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΗ 7351827, 
Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος της ΥΔΟΜ Δήμου 
Σερρών ορίζεται ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την 
Ευλαμπία Μαλαμίδου του Θεοδώρου, με ΑΔΤ: ΑΕ216259, 
Τ.Ε. Πολιτικό Μηχανικό Δομικών Έργων, υπάλληλο της 
ΥΔΟΜ. Δήμου Σερρών.

- Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Αγγελική 
Πιστικόζογλου του Ευστρατίου, με ΑΔΤ: ΑΖ345335, Δ.Ε. 
Διοικητικός υπάλληλος της ΥΔΟΜ Δήμου Σερρών, σε 
αντικατάσταση της Μαρίας Πουλιάκα του Απόστολου, 
με ΑΔΤ: ΑΕ114291, Τ.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό υπάλληλο 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Σερρών, με αναπληρώτρια την Ελένη Μουχταρίδου του 
Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ: ΑΕ377016, ΔΕ Χειριστής Υπολογι-
στών υπάλληλο της ΥΔΟΜ του Δήμου Σερρών, σε αντικα-
τάσταση της Ιωάννας Αγοράκη του Δημοσθένη, με ΑΔΤ: 
ΑΙ368651, Π.Ε. Διοικητικό υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Β) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 
4477/8-7-2020 (ΥΟΔΔ 522) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 28 Δεκεμβρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

    

 Αριθμ. 9306 
Ανασυγκρότηση Συμβουλίου Πολεοδομικών Θε-

μάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Β στην Πε-

ριφερειακή Ενότητα Πιερίας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 4495/2017 

«Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 176), όπως αντικαταστάθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4643/2019 (Α’193), 
προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 108 του 
ν. 4674/2020 (Α’53) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
48 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), ειδικότερα η παρ. 2 του 
άρθρου 20 του ν. 4495/2017.

2) Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/120045/3583/ 
14-12-2020 έγγραφο Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας «Ανασυγκρότηση ΣΥΠΟΘΑ Β - Τήρη-
ση προθεσμίας».

3) Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 21 του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176).

4) Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης» (Α’ 235).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

6) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω-
ση της Περιφέρειας,ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

7) Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/
1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

8) Τις διατάξεις του ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 19).

9) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), περί Συντο-
νιστή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

10) Την υπ’ αρ. 14138/15-5-2017 (ΥΟΔΔ 250 - ΑΔΑ: 
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών για διορισμό Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ.

11) Την υπ’ αρ. 35748/30-05-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων 
σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» 
στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Β’ 1971).

12) Την υπό στοιχεία οικ. 55771/10-11-2020 
ΑΔΑ:ΨΓΟΤΟΡ1Υ-ΩΒΑ απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. «Ορι-
σμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΑΔΜ-Θ».

13) Την υπ’ αρ. 1558/10-7-2020 απόφαση Συντονιστή 
ΑΔΜ-Θ «Συγκρότηση Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμά-
των και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Β στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πιερίας» (ΥΟΔΔ 551).

14) Το υπ’ αρ. 9112/15-12-2020 έγγραφο προς την 
ΥΔΟΜ Δήμου Κατερίνης.

15) Το υπ’ αρ. 39984/23-12-2020 έγγραφο της ΥΔΟΜ 
Δήμου Κατερίνης.

16) Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ-
τής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α., 
αποφασίζουμε:

Α) Την Ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομι-
κών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Β στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας ως εξής:

- Ο Σταύρος Κοκολάκης του Νικολάου, με ΑΔΤ: 
ΑΙ885995, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Προϊστάμενος 
ΥΔΟΜ του Δήμου Κατερίνης ορίζεται ως Πρόεδρος, με 
αναπληρωτή τον Φώτιο Ζορμπά του Θεοδώρου, με ΑΔΤ: 
ΑΒ443908, Π.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό Προϊστάμενο του 
Τ.Δ.Ε.Κ. της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Κατερίνης.

- Ο Αθανάσιος Πάτσιος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ 
ΑΖ820872, Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός υπάλληλος του 
Τ.Δ.Ε.Κ. της ΥΔΟΜ Δήμου Κατερίνης ορίζεται ως τακτι-
κό μέλος, με αναπληρώτρια την Βασιλική Πακαταρίδου 
του Συμεών, με ΑΔΤ:  ΑΚ987273, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό 
υπάλληλο του Τ.Δ.Ε.Κ. της ΥΔΟΜ. Δήμου Κατερίνης.

- Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται ο Σάββας 
Μπαλόγλου του Παντελή, με ΑΔΤ: ΑΗ819817, Δ.Ε. Δι-
οικητικών- Γραμματέων υπάλληλος της ΥΔΟΜ Δήμου 
Κατερίνης, σε αντικατάσταση της Ευαγγελίας Μυλωνά 
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του Πέτρου, με ΑΔΤ ΑΚ 290531, ΠΕ Διοικητικού-Οικο-
νομικού υπάλληλο του Γραφείου Τουρισμού Πιερίας, με 
αναπληρώτρια την κ. Ανδρονίκη Σιάκκα του Βασιλείου 
με ΑΔΤ: Χ956603, ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων υπάλληλο 
της ΥΔΟΜ του Δήμου Κατερίνης, σε αντικατάσταση της 
Μαρία Λάμπου του Χαραλάμπους, με ΑΔΤ ΑΖ318088, ΤΕ 
Διοικητικού-Λογιστικού υπάλληλο του Γραφείου Νομι-
κής Υπηρεσίας Π.Ε. Πιερίας.

Β) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 
1558/10-7-2020 (ΥΟΔΔ 551) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 28 Δεκεμβρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

  5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

 Στην υπ’ αρ. 9545/2-11-2020 απόφαση του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΥΟΔΔ 1010), στη 
σελίδα 9645, στη Β’ στήλη, στον 13 στίχο από πάνω, δι-
ορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «Σαββίδη Αλέξιο του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. 
Π 679840»,

στο ορθό: «Ζαχαριά Νικόλαο στου Βασιλείου με ΑΔΤ 
ΑΕ098836». 

(Από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)      
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*14011063112200008*

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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