
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναγνώριση του αιμοδυναμικού εργαστηρίου 
του καρδιολογικού τμήματος του Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” 
ως κέντρου εμφύτευσης βηματοδοτών, απινιδω-
τών και αμφικοιλιακών βηματοδοτών.

2 Σύσταση και ανασυγκρότηση του Συμβουλίου 
Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο 
Εσωτερικών.

3 Τροποποίηση της 98/16-3-2011 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας περί 
συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας» (Φ.Ε.Κ. 
1651/τ. Β΄/26-7-2011).

4 Τροποποίηση της 97/16-3-2011 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας περί 
συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας» (Φ.Ε.Κ. 1651/ 
τ. Β΄/26-7-2011).

5 Κατανομή θέσεων μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

6 Τροποποίηση της 45469/30-9-2019 (ΦΕΚ/3771/ 
τ. Β΄/11-10-2019) απόφασης του Διοικητή της 1ης 
ΥΠΕ Αττικής: «Σύσταση Ενιαίας Νομικής Υπηρεσί-
ας στην 1η Δ.Υ.ΠΕ Αττικής».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην Γ5α/Γ.Ποικ.42965/
5-6-2019 (ΦΕΚ 2363 Β΄) απόφαση του Αναπληρω-
τή Υπουργού Υγείας.

8 Διόρθωση σφάλματος στην 1579/259988/
14-10-2019 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4028/
Β΄/4-11-2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ2α/οικ. 77439 (1)
Αναγνώριση του αιμοδυναμικού εργαστηρίου 

του καρδιολογικού τμήματος του Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” 

ως κέντρου εμφύτευσης βηματοδοτών, απινιδω-

τών και αμφικοιλιακών βηματοδοτών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1278/1982 

(Α΄/105) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγεί-
ας» όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του 
ν. 2194/1994 (A΄/34) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (Α΄/143) «Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1471/1984 
(Α΄/112) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών Ιδρυ-
μάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών 
και άλλων συναφών διατάξεων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.  2071/1992 
(Α΄/123) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος 
Υγείας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (Α΄/45) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν. 2920/2001 (Α΄/131) «Σώμα Επι-
θεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) 
και άλλες διατάξεις».

7. Το π.δ. 121/2017 (Α΄/148) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας», όπως ισχύει.

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

9. Το π.δ. 84/2019 (Α΄/123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

10. Την 54713/18-07-2019 (Β΄ 3105) κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντο-
ζαμάνη».

11. Την Υ4α/οικ. 84050/18-6-2009 (Β΄/1295) απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κα-
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θορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων 
Εμφύτευσης Βηματοδοτών και Κέντρων Εμφύτευσης 
Απινιδωτών σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές».

12. Την Υ4α/258/16-2-1996 (Β΄/141) απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Αναγνώριση κέντρων 
κατάλληλων για την εμφύτευση βηματοδότη».

13. Την 12 απόφαση της 273ης/1-2-2019 Ολομέλειας 
του ΚΕ.Σ.Υ. με θέμα «Σχετικώς με την αξιολόγηση του 
αιμοδυναμικού εργαστηρίου του καρδιολογικού τμήμα-
τος του Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ”, ως κέντρου εμφύτευσης βηματο-
δοτών, απινιδωτών και αμφικοιλιακών βηματοδοτών».

14. Το αριθμ. Β2.α./οικ. 51298/05-07-2019 έγγραφο 
του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
όσο και του προϋπολογισμού του αναφερόμενου φορέα, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση καταλληλότητας του Αιμοδυναμικού 
Εργαστηρίου του Καρδιολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. 
«ΛΑΪΚΟ» α) ως κέντρου εμφύτευσης Βηματοδοτών, με 
επιστημονικά υπεύθυνο τον Νικόλαο Δαλιάνη, Δ/ντη 
Καρδιολογίας και εμφυτευτές τους ιατρούς Γλαύκο Κε-
λεπέση, Μαρία-Παναγιώτα Μπόνου και Ηλία Σανίδα, και 
β) ως κέντρου εμφύτευσης Βηματοδοτών, Απινιδωτών 
και Αμφικοιλιακών Βηματοδοτών, με εμφυτευτές τους 
ιατρούς Μαρία-Παναγιώτα Μπόνου και Ηλία Σανίδα, με 
επιστημονικά υπεύθυνη την πρώτη, σύμφωνα με την 
84050/18-6-2009 (ΦΕΚ Β΄1295) υπουργική απόφαση.

Η λειτουργία του κέντρου διακόπτεται, όταν συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. ΣΤ 
της Υ4α/οικ.84050/18-6-2009 (Β΄/1295) υπουργικής 
απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

I

    Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.38503 (2)
Σύσταση και ανασυγκρότηση του Συμβουλίου 

Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο 

Εσωτερικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 121, παρ. 3 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105 

Α΄) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δη-
μοσιονομικών Στόχων ...και λοιπές διατάξεις»,

β) του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄),

γ) τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 
133 Α΄),

δ) του άρθρου 162 του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄),

ε) του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει,

στ) του π.δ. 133/2017 (ΦΕΚ 161 Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης», όπως ισχύει,

ζ) του π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών»,

η) του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

θ) του π.δ. 83/2018 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

ι) του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Συμβούλιο 
Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) για το προσωπικό και 
τις οργανικές μονάδες του π.δ. 133/2017, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του π.δ. 81/2019. Το 
ως άνω Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) είναι 
αρμόδιο α) για την επιλογή προϊσταμένων Διεύθυνσης 
ή αντιστοίχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και 
Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και β) για τη 
διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 
85 του ν. 3528/2007 για την επιλογή των προϊσταμένων 
Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας.

2. Το συσταθέν ως άνω Συμβούλιο Επιλογής Προϊστα-
μένων είναι πενταμελές (5μελές) και αποτελείται από:

α. Τη Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δη-
μοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών

β. Έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του συγ-
χωνευόμενου με τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/
Α΄) Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

γ. Έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους και

δ. Δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π.
Γραμματέας του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, 

με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος του συγχω-
νευόμενου με τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄) 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατηγορίας 
ΠΕ με Α΄ βαθμό.

3. Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμέ-
νων ορίζεται ένας από τα δύο μέλη του Α.Σ.Ε.Π. Τα μέλη 
του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ορίζονται με 
ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την 
ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη. Η θητεία των μελών του 
Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων είναι τριετής (3).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

I

      Αριθμ. 12141 (3)
Τροποποίηση της 98/16-3-2011 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας περί 

συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης και σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με 

την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμι-

ας Εκπαίδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας» (Φ.Ε.Κ. 

1651/τ. Β΄/26-7-2011).

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α΄/27-12-
2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 
98/Α΄/26-4-2013) «Κύρωση της από 31.12.2012 πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημό-
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμ-
ματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας” 
και άλλες διατάξεις».

5. Την 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(ΦΕΚ 318/Β΄/25-2-2011): «Καθορισμός λειτουργίας των 
σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων 
αυτών», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
ν.  4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-2019) «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/ 
2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο 
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.

8. Την 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών (Φ.Ε.Κ. 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διορισμού 
της Κοζυράκη Μαρίας ως Συντονίστριας της ΑΔΚ.

9. Την 98/16-3-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Μινώα Πεδιάδας περί συγχώνευσης Σχολικών 
Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύστασης 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας» (Φ.Ε.Κ. 
1651/τ. Β΄/26-7-2011).

10. Την 206/16-10-2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας περί τροποποίησης της 
προαναφερθείσας όμοιας.

11. Την αριθμ.: οικ. 15459/29-10-2019 βεβαίωση της 
Προϊσταμένης του Τμήματος Προϋπολογισμού - Λογι-
στηρίου-Προμηθειών και Αποθήκης της Δ/νσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας περί 
μη πρόκλησης δαπάνης στον προϋπολογισμό του έτους 
2019 και των επομένων ετών του οικείου Δήμου από την 
παρούσα τροποποίηση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 98/16-3-2011 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας περί συγχώνευσης 
Σχολικών Επιτροπών και σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την επω-
νυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Μινώα Πεδιάδας» (Φ.Ε.Κ. 1651/τ. Β΄/26-7-2011), 
ως προς την παρ. 3. η οποία έχει πλέον ως εξής:

«3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) του Νομικού Προσώ-

που αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, που ορίζονται 
με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο 
και αποτελείται από:

- Τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο. Στην περίπτωση που δεν 
μετέχει ο δήμαρχος, στη θέση του και προς συμπλήρωση 
του αριθμού της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, 
θα ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο ένας ακόμη δη-
μοτικός σύμβουλος,

- έξι (6) δημοτικούς συμβούλους,
- δύο (2) δημότες,
- δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρ-

χαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης,

- μία/έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης γο-
νέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέ-
ων, μία/ένα (1) εκπρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων 
γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυ-
ναμικό σχολικής μονάδας,

- μία/έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων 
για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά 
προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολι-
κής μονάδας.

Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Ο Πρόεδρος, στην περίπτωση που δεν μετέχει ο Δή-
μαρχος, εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ 
των μελών που υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον 
Δήμαρχο, ενώ με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και ο Αντι-
πρόεδρος.

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου 
ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και 
λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού 
συμβουλίου.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η 98/16-3-2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας ως έχει (Φ.Ε.Κ. 
1651/τ.Β΄/26-7-2011).
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Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2019 και των επό-
μενων ετών του οικείου Δήμου, σύμφωνα με την πρωτ.: 
οικ. 15459/29-10-2019 βεβαίωση της Προϊσταμένης του 
Τμήματος Προϋπολογισμού - Λογιστηρίου - Προμηθειών 
και Αποθήκης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ως άνω Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 4 Νοεμβρίου 2019

Η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

I

    Αριθμ. 12142 (4)
Τροποποίηση της 97/16-3-2011 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας περί 

συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης και σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας» (Φ.Ε.Κ. 

1651/τ. Β΄/26-7-2011).

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α΄/27-12-2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης», 
όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 
98/Α΄/26-4-2013) «Κύρωση της από 31.12.2012 πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου "Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημό-
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμ-
ματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας" 
και άλλες διατάξεις».

5. Την 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(ΦΕΚ 318/Β΄/25-2-2011): «Καθορισμός λειτουργίας των 
σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων 
αυτών».

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 
(ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-2019)«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξι-
οδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του 
ν. 4325/2015, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το 
τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.

8. Την 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών (Φ.Ε.Κ. 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διορισμού 
της Κοζυράκη Μαρίας ως Συντονίστριας της Α.Δ.Κ.

9. Την 97/16-3-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Μινώα Πεδιάδας περί συγχώνευσης Σχολικών 
Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σύστασης 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας» (Φ.Ε.Κ. 
1651/τ. Β΄/26-7-2011).

10. Την 205/16-10-2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας περί τροποποίησης της 
προαναφερθείσας όμοιας.

11. Την αριθμ.: οικ. 15457/29-10-2019 βεβαίωση της 
Προϊσταμένης του Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογι-
στηρίου-Προμηθειών και Αποθήκης της Δ/νσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας περί 
μη πρόκλησης δαπάνης στον προϋπολογισμό του έτους 
2019 και των επομένων ετών του οικείου Δήμου από την 
παρούσα τροποποίηση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 97/16-3-2011 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας περί συγχώνευσης 
Σχολικών Επιτροπών και σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την επω-
νυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Μινώα Πεδιάδας» (Φ.Ε.Κ. 1651/τ. Β΄/26-7-2011), 
ως προς την παρ. 3. η οποία έχει πλέον ως εξής:

«3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) του Νομικού Προσώ-

που αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, που ορίζονται 
με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο 
και αποτελείται από:

- Τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο. Στην περίπτωση που δεν 
μετέχει ο δήμαρχος, στη θέση του και προς συμπλήρωση 
του αριθμού της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, 
θα ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο ένας ακόμη δη-
μοτικός σύμβουλος,

- έξι (6) δημοτικούς συμβούλους,
- δύο (2) δημότες,
- δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρ-

χαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης,

- μία/έναν (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών,
- μία/έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης γο-

νέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέ-
ων, μία/ένα (1) εκπρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων 
γονέων κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυ-
ναμικό σχολικής μονάδας.

Κατά τις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Ο Πρόεδρος, στην περίπτωση που δεν μετέχει ο Δή-
μαρχος, εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ 
των μελών που υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον 
Δήμαρχο, ενώ με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και ο Αντι-
πρόεδρος.

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου 
ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και 
λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού 
συμβουλίου».
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Κατά τα λοιπά ισχύει η 97/16-3-2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας ως έχει (Φ.Ε.Κ. 
1651/τ. Β΄/26-7-2011).

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2019 και των επό-
μενων ετών του οικείου Δήμου, σύμφωνα με την πρωτ.: 
οικ. 15457/29-10-2019 βεβαίωση της Προϊσταμένης του 
Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου-Προμηθειών 
και Αποθήκης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ως άνω Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 4 Νοεμβρίου 2019

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

I

    Αριθμ. 1854/08-11-2019 (5)
Κατανομή θέσεων μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση 99/24-10-2019)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α΄ 83) «Ίδρυση Πα-

νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»,
2. Την 134881α/Β1/23-12-2003 (Β΄ 1975) υπουργική 

απόφαση «Μεταφορά Τμημάτων του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας»,

3. Το π.δ. 72/2013 (Α΄ 119) «Μετονομασία Τμήματος, 
συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανα-

συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακε-
δονίας»,

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 (Α΄ 
70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»,

5. Την απόφαση 137444/Ζ1/6-9-2019 της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 709/9-9-2019 
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας»,

6. Την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

7. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από τη συνεδρίασή 
του με αριθμό 1/20-09-2019,

8. Την Φ/106843/Ζ2/02-07-2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κατανομή 
πεντακοσίων (500) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού 
προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020»,

9. Τη συζήτηση του θέματος ΣΤ6 «Κατανομή θέσεων 
μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας» κατά τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με 
αριθμό 99/24-10-2019,

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας, αποφασίζει:

κατά πλειοψηφία τη μεταφορά των κενών θέσεων 
ΔΕΠ από το Ίδρυμα προς τις Σχολές αντίστοιχα, με την 
παρακάτω κατανομή θέσεων μελών ΔΕΠ στα Τμήματα 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

α/α Τμήμα Σχολές Θέσεις που 
κατανέμονται

1 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

0

2 Μηχανολόγων Μηχανικών 1
3 Χημικών Μηχανικών 1
4 Μηχανικών Ορυκτών πόρων 1
5 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 1
6 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σχολή Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών

0
7 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών 1
8 Ψυχολογίας 2
9 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων 3

10 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

0
11 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 1
12 Οικονομικών Επιστημών 3
13 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 0
14 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 2
15 Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης 2
16 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 2
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17 Μαιευτικής
Σχολή Επιστημών Υγείας

0
18 Εργοθεραπείας 2
19 Μαθηματικών

Σχολή θετικών Επιστημών
2

20 Πληροφορικής 2
21 Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Σχολή Καλών Τεχνών 0
22 Γεωπονίας Σχολή Γεωπονικών Επιστημών 3

29
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 8 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

I

    Αριθμ. 52189 (6)
Τροποποίηση της 45469/30-9-2019 (ΦΕΚ/3771/ 

τ. Β΄/11-10-2019) απόφασης του Διοικητή της 1ης 

ΥΠΕ Αττικής: «Σύσταση Ενιαίας Νομικής Υπηρε-

σίας στην 1η Δ.Υ.ΠΕ Αττικής».

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 4 του ν. 3329/ 

2005 (ΦΕΚ 81/Α΄/4-4-2005).
- Την Γ4β/Γ.Π. οικ.: 65149/16-9-2019 απόφαση του 

Υπουργού Υγείας σχετικά με το διορισμό του Διοικητή 
1ης ΥΠΕ Αττικής (ΦΕΚ 768 Υ.Ο.Δ.Δ.).

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού.

- Την 6409/20-6-2002 (ΦΕΚ 22/31-1-2003 τ. Ν.Π.Δ.Δ.) 
απόφαση του Προέδρου του Β΄ Πε.Σ.Υ. Αττικής.

- Την 45469/30-9-2019 (ΦΕΚ/3771/τ. Β΄/11-10-2019) 
απόφαση του Διοικητή της 1ης ΥΠΕ Αττικής: «Σύστα-
ση Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας στην 1η Δ.Υ.ΠΕ Αττικής», 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της 45469/30-9-2019 (ΦΕΚ/3771/
τ.Β΄/11-10-2019) απόφασης: «Σύσταση Ενιαίας Νομικής 
Υπηρεσίας στην 1η Δ.Υ.ΠΕ Αττικής» στην οποία μετά το 
τέλος της πρώτης παραγράφου προστίθενται-συμπλη-
ρώνονται τα εξής:

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραπάνω πα-
ραγράφου στην Ενιαία Νομική Υπηρεσία λειτουργούν τα 
εξής τμήματα και γραφεία:

Α. Δικαστικό Γραφείο: Γραμματειακή υποστήριξη των 
δικαστικών υποθέσεων που διεκπεραιώνονται από δικη-
γόρους για λογαριασμό της 1ης Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής.

Β. Τμήμα Γνωμοδοτήσεων, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
και Ενστάσεων: Σύνταξη γνωμοδοτήσεων, διαχείριση 
θεμάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου, είτε εξέταση αιτή-
σεων θεραπείας κατά αποφάσεων του Διοικητή ή Υποδι-
οικητών της 1ης ΔΥΠΕ Αττικής, είτε εξέταση ιεραρχικών 

προσφυγών κατά αποφάσεων οργάνων διοίκησης των 
νοσοκομείων της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, 
σχετικών (των εν λόγω διοικητικών προσφυγών) με διά-
φορα θέματα όπου εγείρονται ζητήματα ερμηνείας και 
εφαρμογής του νόμου.

Γ. Τμήμα Πειθαρχικών Υποθέσεων: α) Διερεύνηση των 
πάσης φύσεως καταγγελιών και αναφορών, με την διε-
νέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων και ΕΔΕ, μελέτη των 
συντασσόμενων, βάσει των ελέγχων αυτών πορισμάτων

β) Άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου με την σύνταξη 
κατά περίπτωση, των κλήσεων σε απολογία ή παραπε-
μπτικών αποφάσεων του Διοικητή, προετοιμασία των 
εισηγήσεων του Διοικητή για τις πειθαρχικές υποθέσεις 
που υπάγονται στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
Ιατρών Ε.Σ.Υ.

γ) Διαχείριση και επεξεργασία των υποθέσεων αργίας 
στην οποία τίθενται οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπι-
κό στις περιπτώσεις διάπραξης από αυτούς πειθαρχικών 
ή ποινικών αδικημάτων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 45469/30-9-2019 (ΦΕΚ/3771/ 
τ. Β΄/11-10-2019) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2019

Ο Διοικητής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
   Στην Γ5α/Γ.Ποικ.42965/5-6-2019 (ΦΕΚ 2363 Β΄) από-

φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας στον πέμπτο 
στίχο της υποπερίπτωσης ΙΙ της περ. 2 «Απαιτούμενα δι-
καιολογητικά» της παρ. Α του άρθρου 1α διαγράφονται 
οι λέξεις « ή στη Μ.Ε.Θ».

(Από το Υπουργείο Υγείας)
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(8) 
     Στο ΦΕΚ 4028/Β/4-11-2019, που δημοσιεύθηκε η 1579/259988/14-10-2019 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Ρυθμίσεις για την πληρωμή της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 
για τη διαχείριση του Προγράμματος Πρόωρης Συνταξιοδότησης των Αγροτών, Μέτρο 1.1 του Ε.Π.Α.Α.», διορθώνονται:

οι εσφαλμένες υπογραφές:

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης Αγροτικής Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Τροφίμων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

στις ορθές:

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης Αγροτικής
και Επενδύσεων Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ     

                                             Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

 (Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
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*02042221911190008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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,


		2019-11-20T21:42:41+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




