
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

30 Ιουνίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 477

2157

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

2 Περιφέρειες

3 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αριθμ. Δ1/21488/7299 
Διορισμός Προέδρου, μελών και γραμματέα 

στην ΤΔΕ της Γ΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη 

Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα 

e - ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ Ιλισίων).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της υποπερ. 6 της περ. Δ της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 

του ν. 3852/2010 (A΄ 87), όπως συμπληρώθηκε με την 
παρ. 8 του άρθρου 77 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170),

β. του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 3518/2006 «Αναδιάρ-
θρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών 
και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθ-
μιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Α΄ 272),

γ. της παρ. ΙΑ1 του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 «Νό-
μος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά-

ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσω-
ση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» όπως 
ισχύει. (Α΄ 41),

δ. των παρ. 2.α και 2.β. του άρθρου 52 και του άρθρου 
53 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85),

ε. του άρθρου 41 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχα-
νισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-
σης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και 
εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 236),

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

ζ. του π.δ/τος 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

2. Την υπ’ αρ. 2/73813/0022/28.12.2011 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης «Λειτουργία Επιτροπών Ασφαλιστικών 
Οργανισμών αρμοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΥΟΔΔ 486).

3. Την υπ’ αρ. 0235/Συν.18η/14.6.2013 πράξη του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου 
Δαπανών στο Ι΄ Τμήμα.

4. Τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία, 
αποφασίζουμε:

Διορίζονται στην ΤΔΕ της Γ΄ Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα 
e - ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ Ιλισίων), τα παρακάτω πρόσωπα:

Α) Ως Πρόεδρος η Πικραμένου Μαρία του Ιωάννη με 
Α.Δ.Τ. Χ 511878, υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με Α΄ βαθμό 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
με αναπληρώτρια τη Χρυσομάλλη Δήμητρα του Αντω-
νίου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 146001, υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας με 
Α΄ βαθμό, ομοίως.
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Β) η Ποντικοπούλου Κωνσταντίνα του Νικολάου με 
Α.Δ.Τ. ΑΖ 032097, υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με Α΄ βαθμό 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Σκαρίπα Ευαγ-
γελία του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. 554787, υπάλληλο ΠΕ 
κατηγορίας με Α΄ βαθμό, ομοίως.

Γ) Ο Κωστόπουλος Κάρολος του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. 
ΑΒ 574680, εκπρόσωπος των ασφαλισμένων από την 
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικό-
τητας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κουρμπέλα 
Παντελή του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 533816, ομοίως.

Δ) Η Τατούλη Φράγγω του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. 
ΑΗ 142445, εκπρόσωπος των ασφαλισμένων από τη Γενι-
κή Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων 
Ελλάδας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βεργάδο 
Νικόλαο του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 522250, ομοίως.

Ε) Ο Κοντογιάννης Δημήτριος του Σταμάτη, με Α.Δ.Τ. 
ΑΜ 062300, εκπρόσωπος των ασφαλισμένων από τη Γε-
νική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελ-
λάδος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γρατσούνα 
Κωνσταντίνο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Λ 011905, ομοίως.

ΣΤ) Ως μέλη άνευ ψήφου:
1. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης,
2. Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Ασφάλισης, Εσόδων 

και Συντάξεων.
Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Νικολοπού-

λου Σοφία του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. Π 276610, υπάλληλος 
της Διεύθυνσης, με αναπληρώτρια την Βλαστού Σταυ-
ρούλα του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Φ 119754, ομοίως.

Η θητεία των διοριζόμενων είναι για τρία (3) έτη, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2β του άρθρου 
52 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ι

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμ. 408137 
Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Εξετα-

στικής Επιτροπής στην Περιφέρεια Αττικής, για 

τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση των 

επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελ-

ματικής δραστηριότητας του Συντηρητή Ηλε-

κτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας και Εγκαταστάτη Ηλε-

κτρολόγου 1ης και 2ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας 

του π.δ. 108/2013 (Α΄ 141).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τον ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης 
τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηρι-
οτήτων και επιχειρηματικών πάρκων κι άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143) και ειδικότερα τις παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176) και 
ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 21 αυτού, όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 52 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).

4. Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτού.

5. Την υπ’ αρ. 37419/13479/8.5.2018 (Β΄ 1661) απόφα-
ση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 121/2018 απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, 
περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

6. Το π.δ. 108/2013 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθ-
μίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελμα-
τική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επι-
σκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας 
αυτής από φυσικά πρόσωπα» (Α΄ 141), ιδίως δε τα άρ-
θρα 2, 5, 7, 9, 10 και 17 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

7. Την υπ’ αρ. Οικ. 10574/661/ΦΓ9.6.4./2013 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, 
αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών 
επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της 
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστι-
κών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδο-
μών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας 
ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου 
της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτρο-
πών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων 
αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υπο-
στήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό 
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού για την τεχνική επαγγελματι-
κή δραστηριότητα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» 
(Β΄ 2190), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την υπ’ αρ. Οικ. 12792/833/ΦΓ9.6.4 /2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός παραβόλου για την 
έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις 
για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργί-
ας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθορισμός της 
αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 
του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και τροποποίηση των υπ’ αρ. 
457/25/Φ.Γ.9.6.4/11.1.2013 (Β΄ 33) και υπ’ αρ. 9030/589/Φ.
Γ.9.6.4.(Γ)/16.7.2013 (Β΄ 1750) κοινών υπουργικών απο-
φάσεων περί καθορισμού παραβόλου σε τεχνικά επαγ-
γέλματα του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)» (Β΄ 2854).

9. Την υπ’ αρ. οικ. 46214/146/21.4.2017 κοινή υπουρ-
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γική απόφαση «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών 
των εξεταστικών επιτροπών του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) 
σύμφωνα με το ν. 4354/2015 (Α΄ 176)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 203).

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 702/3/7.2.2018 απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής «Συγκρότηση εξεταστικής επι-
τροπής στην Περιφέρεια Αττικής, για τη διενέργεια εξε-
τάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών 
άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χει-
ρισμού μηχανημάτων έργου του π.δ. 113/2012 (Α΄ 198)» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 98).

11. Το υπ’ αρ. πρωτ. 3945/18.12.2019 έγγραφο της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών 
Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ), με το οποίο ορί-
στηκαν οι εκπρόσωποί της στην εξεταστική επιτροπή.

12. Το υπ’ αρ. πρωτ. 61132/18.12.2019 έγγραφο από 
τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για τον 
ορισμό των εκπροσώπων στις εξεταστικές επιτροπές 
τεχνικών επαγγελμάτων.

13. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα καλυφθεί από πίστωση 
της Περιφέρειας Αττικής, με ΚΑΕ 0519 (Λοιπές Παροχές 
και Αποζημιώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής).

14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 354359/1.6.2020 αίτηση παραί-
τησης από τα καθήκοντα του γραμματέα της Επιτροπής, 
του Τόντου Χρήστου του Δημοσθένη, με Α.Δ.Τ. Ξ 375190, 
υπάλληλου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Βορείου Τομέα 
Αθηνών, του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, για 
προσωπικούς λόγους.

15. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.86430/31.1.2020 απόφαση 
συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής για την αδειο-
δότηση του συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας 
και Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης και 2ης Ομάδας Δ΄ 
Ειδικότητας του π.δ. 108 /2013 (Α΄ 141), η οποία δημο-
σιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 149 (ΑΔΑ:ΩΜΠΤ7Λ7-ΜΡ9), 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης τρι-
μελούς εξεταστικής επιτροπής στην Περιφέρεια Αττι-
κής για τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση των 
επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας του Συ-
ντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας και Εγκαταστάτη 
Ηλεκτρολόγου 1ης και 2ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας του 
π.δ. 108/2013 (Α΄ 141) και συγκεκριμένα ως προς τον 
Γραμματέα που παρέχει διοικητική υποστήριξη στην επι-
τροπή, την οποία εφεξής θα παρέχει η Κουφοσωτήρη 
Ελένη του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΙ 552246, υπάλληλος της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, του 
κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 86430/31.1.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 149) (ΑΔΑ:ΩΜΠΤ7Λ7-ΜΡ9) απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2020 

Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΑ/140539/2753 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΑ 49085/998/

16.3.2020 απόφασης «Ανασυγκρότηση Τοπι-

κής Διοικητικής Επιτροπής (ΤΔΕ) Περιφερεια-

κού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αχαΐας του 

e-Ε.Φ.Κ.Α. (Υ.Ο.Δ.Δ. 391).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 6 του τομέα Δ της παρ. ΙΙ του 

άρθρου 186 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Το π.δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας» (Α΄ 225), όπως τροποποιήθηκε από την 
υπ’ αρ. 248595/27.12.2017 (Β΄ 4309/30.12.2016) απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

3. Την υπ’ αρ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/258207/3469/3.9.2019 από-
φαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 706).

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/281668/3810 απόφα-
ση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση 
άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε 
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους» (Β΄ 3722).

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 13665/200/12.1.2018 απόφα-
ση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μετακίνηση 
Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 825/1978 «Περί 
αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων της διεπούσης το ΙΚΑ Νομοθεσίας και ρυθ-
μίσεως συναφών θεμάτων» (Α΄ 189) όπως αντικαταστά-
θηκε από την παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 2676/1999 
«Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φο-
ρέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 1).

7. Τις διατάξεις της περ. 1 της παρ. ΙΑ του άρθρου 138 
του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης...» (Α΄ 41), όπως αντικαταστάθηκε 
από την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4075/2012 «Θέματα 
Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέ-
ων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/
ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 89).

8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του 
ν. 1539/1985 (Α΄ 64), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 
του άρθρου 20 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270). 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3518/2006 «Ειδικά 
θέματα διοικητικής οργάνωσης» (Α΄ 272).

10. Τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 52 του 
ν. 4387/2016 (Α΄ 85), περί συνέχισης λειτουργίας των 
Τ.Δ.Ε. του ΙΚΑ, μέχρι τη σύσταση των νέων επιτροπών 
του Ε.Φ.Κ.Α.

11. Τις διατάξεις της παρ. 6 (εδάφιο δ΄) του άρθρου 7 
του ν. 3469/2006 «Καταχώρηση της δημοσιευτέας ύλης 
στα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» (Α΄ 131).
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12. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύ-
γεια και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).

13. Την υπ’ αρ. 17515/367/2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 73) απόφα-
ση Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας περί Ανασυγκρότησης 
Τ.Δ.Ε Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών του 
Ε.Φ.Κ.Α.

16. Το υπ’ αρ. πρωτ. 471144/11-6-2020 έγγραφο του 
Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αχαΐας, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. ΔΑ 49085/998/16.3.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 391) απόφαση «Ανασυγκρότηση Τοπικής Διοι-
κητικής Επιτροπής (ΤΔΕ) Περιφερειακού Υποκαταστή-
ματος Μισθωτών Αχαΐας του e-Ε.Φ.Κ.Α.», όπως ισχύει 
και ορίζουμε:

Ως Τακτική Γραμματέα της επιτροπής την υπάλληλο του 
Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αχαΐας,
Βασιλείου Σοφία του Αθανασίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 211698), σε 
αντικατάσταση της Κορδώση Ελένης του Ευαγγέλου 
(Α.Δ.Τ. ΑΜ 733823) και ως αναπληρωτή γραμματέα της 
επιτροπής τον Λαλιώτη Παρασκευά του Αντωνίου (Α.Δ.Τ. 
ΑΗ 209568), υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας επίσης. Η 
θητεία των νέων εκπροσώπων των εργαζομένων λήγει 
με την λήξη της θητείας των υπολοίπων μελών της Τ.Δ.Ε.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. ΔΑ 
49085/998/16.3.2020 απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 391).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 19 Ιουνίου 2020

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ

Ι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αριθμ. 83823 
Συγκρότηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής 

(ΤΔΕ) Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών 

Κοζάνης (πρώην ΟΑΕΕ) του e-ΕΦΚΑ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
• Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87), ιδίως της περ.6 του τομέα Δ της 
παρ. ΙΙ του άρθρου 186.

• Του ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Τα-
μείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών δημοσίων 
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμο-
διότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας» (Α΄ 272), ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 50.

• Του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας 
- Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο-
μικής κρίσης» (Α΄ 40), ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 7 και  
του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

• Του π.δ. 154/2006 «Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθε-
ρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)» (Α΄ 167).

• Του π.δ. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυ-
τικής Μακεδονίας» (Α΄ 239), ιδίως του άρθρου 21.

• Της υπ’ αρ. 2/19591/002/2010 υπουργικής απόφασης 
των Υφυπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης «Λειτουργία Επιτροπών και Διοικητικών 
Συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας 
Γ.Γ.Κ.Α.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 192).

• Της υπ’ αρ. 10035/31008/2208/2.2.2007 απόφασης 
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα-
σίας «Σύνθεση, συγκρότηση, αρμοδιότητες και λειτουρ-
γία των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του Οργανι-
σμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)» 
(Β΄ 187).

• Της υπ’ αρ. 80020/οικ.1317/80/16.1.2007 εγκυκλίου 
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα-
σίας.

• Το από 3.2.2020 e-mail έγγραφο της Τοπικής Διοικη-
τικής Επιτροπής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μι-
σθωτών Κοζάνης σχετικά με την ανάγκη ανασυγκρότη-
σης της ΤΔΕ λόγω λήξης της θητείας της την 17.3.2020 και 
τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού γραμματέα.

• Των παρ. 2 α και 2 β του άρθρου 52 του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85).

• Του άρθρου 41 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236).
• Το υπ’ αρ. 42846/24.2.2020 έγγραφο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 

για ορισμό εκπροσώπων.
• Το υπ’ αρ. ΦΑ 02/1347/28.2.2020 έγγραφο της Ε.Σ.Ε.Ε. 

για ορισμό εκπροσώπων.
• Το υπ’ αρ. 354/17.6.2020 έγγραφο της Γ.Σ.Ε.Α.Ε. για 

ορισμό εκπροσώπων.
• Το υπ’ αρ. Δ1/11540/4134/20.3.2020 έγγραφο του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για 
ορισμό εκπροσώπων.

• Την ανάγκη συγκρότησης της παραπάνω Επιτροπής, 
αποφασίζουμε:

1. Την συγκρότηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής 
(Τ.Δ.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών 
Κοζάνης (πρώην ΟΑΕΕ) του e-ΕΦΚΑ και ορίζουμε:

• Την Πρίντζα Δέσποινα του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.: 
ΑΟ 327186, υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με 
βαθμό Α΄, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέ-
σεων Κοζάνης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή της τον 
Ρούσο Νικόλαο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: Ι 600796, υπάλ-
ληλο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ του ίδιου 
Τμήματος.

• Τη Χιονίδου Σωτηρία του Ευσταθίου, με Α.Δ.Τ.: 
ΑΚ 981063, υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με 
βαθμό Α΄ του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέ-
σεων Κοζάνης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη 
Ρούση Ευαγγελία του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 852474, 
υπάλληλο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α΄ του 
ίδιου Τμήματος.

• Τον Ζαρκάδα Νικόλαο του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: 
ΑΜ  398357 εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπον-
δίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος 
(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον 
Πασχαλίδη Κωνσταντίνο του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ.: 
ΑΕ 820357.

• Τον Πάλλα Ελευθέριο του Χρήστου, με Α.Δ.Τ.: 
AK 423279, εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας 
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Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Α.Ε.), ως 
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Τσέτσινα Νικόλαο 
του Χαρισίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 424025.

• Τον Αθανασιάδη Δημήτριο του Χαράλαμπου, με 
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 983450, εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπον-
δίας Ελληνικού Εμπορίου, ως τακτικό μέλος, με αναπλη-
ρωτή του το Δραγατσίκα Αθανάσιο του Δημητρίου, με 
Α.Δ.Τ.: ΑΑ 410680.

• Γραμματέα της Επιτροπής τον Μπουνόβα Μιχαήλ 
του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 396253, ΙΔΑΧ ΔΕ Διαφόρων 
Ειδικοτήτων με Α΄ βαθμό, υπάλληλο της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον 
Καρακασίδη Δημήτριο του Σωκράτη, με Α.Δ.Τ.: Σ 441781, 
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Α΄ βαθμό, υπάλ-
ληλο της ίδιας υπηρεσίας.

2. Σε όλες τις συνεδριάσεις των Τοπικών Διοικητικών 
Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ μετέχουν ως μέλη χωρίς δικαί-
ωμα ψήφου:

• O Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης μη 
Μισθωτών Κοζάνης (πρώην ΟΑΕΕ).

• Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης μη Μισθωτών Κοζάνης (πρώην ΟΑΕΕ).

3. Η θητεία της επιτροπής είναι τριετής και αρχίζει από 
την ημερομηνία δημοσίευσής της παρούσας στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 23 Ιουνίου 2020 

Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

Ι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αριθμ. 240852(1557) 
Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 

12 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) για τον έλεγχο των 

δηλούμενων ποσοτήτων παραγωγών πωλητών 

όταν δεν υπάρχει οικείος αγροτικός σύλλογος 

στην περιοχή ή όταν ο αιτών παραγωγός δεν εί-

ναι μέλος κάποιου συλλόγου.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

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

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

2. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2010 «Οργανισμός Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Α΄ 226), όπως τροποποιή-
θηκε με την υπ’ αρ. 81320 + 77909/1.12.2016 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης (Β΄ 4302).

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2482/2019 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Υ.Ο.Δ.Δ. 708) περί 
ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης Τομέων Ευ-
θύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες.

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 570607(7712)/12.9.2019 (Β΄ 3475) 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 

περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Περιφερειάρχη» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελε-
στικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του 
ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστη-
ριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθε-
σίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171), σύμφωνα με τις οποίες 
«Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτούνται με από-
φαση του οικείου Περιφερειάρχη τριμελείς επιτροπές 
όσες και οι υφιστάμενοι οικείοι Αγροτικοί σύλλογοι με 
διετή θητεία. Οι επιτροπές είναι αρμόδιες για τον έλεγχο, 
μέσω αυτοψίας, των καλλιεργειών που δηλώνονται από 
τον παραγωγό στην υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει 
για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας.».

6. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 12 του 
ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστη-
ριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθε-
σίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171), σύμφωνα με τις οποίες 
τα μέλη των επιτροπών δικαιούνται έξοδα μετακίνησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του 
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και υπερωριών σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176), τα οποία καλύπτονται από τα έσοδα που προέρ-
χονται από τα ημερήσια ανταποδοτικά τέλη του άρθρου 
36 του ν. 4497/2017.

7. Tις διατάξεις του ν. 4015/2011 «Θεσμικό πλαίσιο για 
τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργα-
νώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κό-
σμου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους» (Α΄ 210).

8. Τα υπ’ αρ. πρωτ. 6650/12.5.2020 και 6928/15.5.2020 
έγγραφα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής της Π.Ε. Σερρών «Ορισμός εκπροσώπων για 
τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 
12 του ν. 4497/2017».

9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 11804/14.5.2020 έγγραφο του 
Δήμου Σερρών «Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρό-
τηση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 12 του 
ν. 4497/2017», αποφασίζουμε:

Α. Συγκροτούμε Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 12 του 
ν. 4497/2017 (Α΄ 171) για τους παραγωγούς πωλητές που 
δεν ανήκουν σε αγροτικούς συλλόγους ή όταν δεν υπάρ-
χει οικείος αγροτικός σύλλογος.

1. 1ο Μέλος Πρόεδρος και αναπληρωτής
α) Για την εμπορία προϊόντων φυτικής προέλευσης:
Μπούτζα Αγγελική του Κωνσταντίνου, του κλάδου 

ΠΕ Γεωπονίας με ΑΔΤ: ΑΕ 374111 με αναπληρωτές i) τη 
Σολδάτου Ελένη του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ Γεωπο-
νίας με ΑΔΤ: ΑΕ 860351 , ii) τον Μανωλίδη Νικόλαο του 
Αθανασίου, ΤΕ Γεωπονίας με ΑΔΤ: ΑΗ 851659 και iii) την 
Ακσεχερλίδου Ευμορφία του Ευαγγέλου ΠΕ Γεωπονίας με 
ΑΔΤ: ΑΟ 408174 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Σερρών.

β) Για την εμπορία προϊόντων ζωικής προέλευσης:
Δινόπουλος Δημήτριος του Σταύρου, ΠΕ Γεωτεχνικών 

ειδ. Κτηνιατρικής, με ΑΔΤ: ΑΜ 428401 με αναπληρώτριά 
του τη Σμυλιάνη Ελένη του Νικολάου του κλάδου ΤΕ Τε-
χνολόγων Τροφίμων, με ΑΔΤ: ΑΕ 219373, υπαλλήλους 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οκονομίας και Κτηνιατρικής 
της ΠΕ Σερρών.
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Μέλη
2. Μέλος και Αναπληρωτής
Λύκος Βασίλειος του Γεωργίου του κλάδου ΔΕ Τεχνικών 

με ΑΔΤ: Λ 593515 με αναπληρώτριά του τη Διαμαντο-
πούλου Ελένη του Γεωργίου του κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων με ΑΔΤ: ΑΕ 112340, υπαλλήλους της Διεύ-
θυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΠΕ Σερρών.

3. Μέλος και αναπληρωτής:
Σουλιώτης Μιχαήλ του Δημητρίου, Προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας 
του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με ΑΔΤ: 
ΑΜ 296243, με αναπληρωτή του τον Μουρατίδη Βασί-
λειο του Ξενοφώντος Υπαλλήλους του τμήματος Αδει-
οδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, 
του κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων με βαθμό Β΄και 
ΑΔΤ: ΑΒ 895706.

Β. Έργο της Επιτροπής είναι η διεξαγωγή δειγματολη-
πτικού ελέγχου σε ποσοστό 30% τουλάχιστον επί των 
αιτήσεων ανανέωσης που υποβάλλονται από τους πα-
ραγωγούς στην αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης 
και τους έχει γνωστοποιηθεί, όπως ορίζεται στην παρ. 3 
του άρθρου 11 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171).

Γ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4497/2017 
(Α΄ 171).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Σέρρες, 11 Ιουνίου 2020

Ο Αντιπεριφερειάρχης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αριθμ. 11490/20/ΓΠ  
Εκλογή Διευθυντών σε Εργαστήρια του Τμήμα-

τος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχο-

λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

3. Την υπ’ αρ. 127422/Ζ1/26.7.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 463, ΑΔΑ: 
ΨΡΠΑ4653ΠΣ-ΠΣΧ) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί εκλογής 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας με θητεία τεσσάρων (4) ετών από 
1.9.2018 έως 31.8.2022.

4. Την υπ’ αρ. 1417/11.5.2020 Πρόσκληση του Ανα-
πληρωτή Προέδρου της Συνέλευσης του Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την Προ-
κήρυξη Εκλογών / Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υποβολής 
υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστη-
ρίων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνι-
ών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

5. Το υπ’ αρ. 1899/12.6.2020 έγγραφο του Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με συνημμένο το 
από 4.6.2020 πρακτικό εκλογής και καταμέτρησης ψή-
φων για την εκλογή Διευθυντών: α) του Εργαστηρίου 
Ψηφιακής Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης και β) του 
Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής και Ψηφιακών Συστημάτων.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε ότι:

Α) Ως Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακής Νευρο-
ψυχολογικής Αξιολόγησης του Τμήματος Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει εκλεγεί ο Νικόλαος Ζυ-
γούρης του Χρήστου με Α.Δ.Τ. AE 590812, Επίκουρος 
Καθηγητής του οικείου Τμήματος με τριετή θητεία, η 
οποία ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Β) Ως Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής και 
Ψηφιακών Συστημάτων του Τμήματος Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει εκλεγεί ο Αντώνιος 
Δαδαλιάρης του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΜ 983243, Επίκου-
ρος Καθηγητής του οικείου Τμήματος με τριετή θητεία, 
η οποία ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 22 Ιουνίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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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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