
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταφορά προσωπικού αστικής εταιρείας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Επιμελητηρί-
ου Λευκάδας, με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ» και το διακριτικό τίτλο 
«Αναπτυξιακή Λευκάδος» στο Επιμελητήριο 
Λευκάδας, σε εφαρμογή του άρθρου 238 του 
ν. 4610/2019.

2 Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλή-
ρωσης των έργων υποδομής του Επιχειρηματικού 
Πάρκου Χανίων σύμφωνα με την παρ. 4, εδ. γ) του 
άρθρου 53 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 99 του 
ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄) καθώς και την με αριθμό 
πρωτ.: Φ/Α.6.10/οικ.11554/750/20.10.2014 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2904/Β΄/29.10.2014) 
Έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου 
Τύπου Β’ στη θέση Κοπρανά της Τ. Κ. Μαλάξας του 
Δήμου Χανίων.

3 Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευ-
αστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση 
σχεδίου νόμου για τη μετατροπή καταργηθέντων 
πταισμάτων του Ποινικού Κώδικα και άλλων ειδι-
κών ποινικών νόμων σε διοικητικές κυρώσεις, τη 
σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης της 
έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και 
πίνακα τροποποιούμενων /καταργούμενων δια-
τάξεων.

4 Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού 
συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολι-
τών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017(ΦΕΚ 107/
Α΄), για προσθήκη πεδίου Αριθμού Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), στο υποσύστη-
μα δημοτολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
π.δ. 497/1991 (ΦΕΚ 180/Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 16 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄).

5 Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στα 
εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών ΝΠΔΔ TEE και ΟΑΣΠ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

     Αριθμ.: 118408 (1) 
Μεταφορά προσωπικού αστικής εταιρείας μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Επιμελητηρίου 

Λευκάδας, με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥ-

ΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «Αναπτυ-

ξιακή Λευκάδος» στο Επιμελητήριο Λευκάδας, σε 

εφαρμογή του άρθρου 238 του ν. 4610/2019.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 238 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνερ-

γείες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,

β. του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπο-
ρικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελη-
τηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

γ. του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) «Ρύθμιση του θεσμού 
των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 
1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών 
οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγ-
γελματιών και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει,

δ. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), «Επιτελικό Κράτος: Οργάνω-
ση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερ-
νητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»,

ε. του ν. 4072/2012 (Α΄ 186) «Βελτίωση επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσί-
τες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και 
αλιείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

στ. του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίδα της Κυβέρνησης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,

ζ. του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες δι-
ατάξεις», όπως ισχύει,

η. του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσό-
ντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», 
όπως ισχύει,

θ. του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ι. του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

ια. του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει,

ιβ. του β.δ. 7/1956 (Α΄ 212) «Περί ιδρύσεως Περιφερειακού, 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου εν Λευκάδι».

2. Το με αριθμ. πρωτ: 1226/16.7.2019 αίτημα - πρόταση 
του Επιμελητηρίου Λευκάδας.

3. Το από 30.4.2018 κωδικοποιημένο Καταστατικό της 
αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ» και το 
διακριτικό τίτλο «Αναπτυξιακή Λευκάδος».

4. Το με αριθμ. πρωτ.: 1084/20.6.2019 έγγραφο του Επι-
μελητηρίου Λευκάδας, με θέμα: «Παροχή γνώμης για έκδο-
ση Υπουργικής Απόφασης - Πρόσληψης προσωπικού στο 
πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 238 του ν. 4610/2019».

5. Το με αριθμ.: 7/12.7.2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Επιμελητηρίου Λευκάδας.

6. Το με αριθμ.: 19/10.7.2019 απόσπασμα πρακτικού 
συνεδριάσεως της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελη-
τηρίου Λευκάδας.

7. Τις με αριθμ. πρωτ.: 1069/18.6.2019 και 1225/
16.7.2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) βεβαιώσεις του Επιμε-
λητηρίου Λευκάδας, με τις οποίες βεβαιώνεται ότι πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 
238 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

8. Την με αριθμ. πρωτ.: 1219/15.7.2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑ-
ΛΗΨΗ) βεβαίωση δέσμευσης πιστώσεων και εγγραφής 
θέσης του Επιμελητηρίου Λευκάδας.

9. Την με αριθμ. πρωτ.: 113235/6.11.2019 (ΑΔΑ: 
ΩΞΖΨ465ΧΙ8-9ΣΟ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, με θέμα: «Έγκριση 1ης Τροποποίησης 
Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Επιμε-
λητηρίου Λευκάδας».

10. Την με Α.Π.: 889/ΓΔΟΥ 13.11.2019 Ειδική Έκθεση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (άρθρο 24 παρ. 5.ε του 
ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σύμφωνα 
με την οποία η δαπάνη που προκύπτει από την παρούσα 
απόφαση βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Εγκε-
κριμένου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του 
Επιμελητηρίου Λευκάδας και δεν επιφέρει επιβάρυνση 
στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Το κάτωθι πάσης φύσεως προσωπικό της αστι-
κής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Επι-
μελητηρίου Λευκάδας, με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ» και το διακριτικό τίτλο 
«Αναπτυξιακή Λευκάδος», μεταφέρεται στο Επιμελη-
τήριο Λευκάδας, με την ίδια σχέση εργασίας και κατα-
τάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) που συστήθηκαν με την παρ. 
2 του άρθρου 238 του ν. 4610/2019, ανά κατηγορία 
και κλάδο, ως εξής:

- Κατηγορία ΠΕ, Κλάδος Διοικητικού - Οικονομικού, θέση μία (1) 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ
ΧΑΛΙΚΙΑ ΜΑΡΘΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

- Κατηγορία ΔΕ, Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων, θέση μία (1)

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ
ΛΑΖΑΡΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

2. Η δαπάνη μισθοδοσίας του μεταφερόμενου προσωπικού, που προκαλείται από την παρούσα απόφαση, βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Λευκάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 116709 (2)
 Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλή-
ρωσης των έργων υποδομής του Επιχειρηματικού 
Πάρκου Χανίων σύμφωνα με την παρ. 4, εδ. γ) του 
άρθρου 53 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 99 του 
ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄) καθώς και την με αριθμό 
πρωτ.: Φ/Α.6.10/οικ.11554/750/20.10.2014 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2904/Β΄/29.10.2014) 
Έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρ-
κου Τύπου Β’ στη θέση Κοπρανά της Τ. Κ. Μαλά-
ξας του Δήμου Χανίων. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/17-06-2011), «Απλο-

ποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών 
πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 53 παρ. 4 αυτού 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 99 του 
ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/01.04.2019).

2. Το ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνω-
ση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

3. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α΄/13.12.2017) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/
Α΄/17-1-2018).

4. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/09.7.2019) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
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και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και 
ιδιαίτερα το άρθρο 4.

5. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09.7.2019) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. 46/2019 (ΦΕΚ Β’ 3100/01-08-2019) από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπα-
θανάση» (Β΄ 3100).

7. Το ν. 3325/2005 (Α΄ 68) «Ίδρυση και λειτουργία βι-
ομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο 
της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

8. Την κοινή υπουργική απόφαση Φ/Α.6.10/οικ.11554/
750/2014 (ΦΕΚ 2904/Β΄/29.10.2014) περί έγκρισης 
ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β’ στη 
θέση Κοπρανά/Τοπική Κοινότητα Μαλάξας του Δήμου 
Χανίων.

9. Την κοινή υπουργική απόφαση Φ/Α. 15/3/2226/
170/2012 (Β΄ 583) «Καθορισμός του τύπου και του περι-
εχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εται-
ρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) για 
την ανάπτυξη Ε.Π., των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 
των ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών 
τους, των κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της 
αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και του περιε-
χομένου της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρ-
μογής και της διαδικασίας εξέτασης τους, σύμφωνα με 
το άρθρο 46, παρ. 6 του ν. 3982/2011».

10. Την με αριθμ. 401/20.02.2015 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 53 
ΑΑΠ/24.3.2015) για την Έγκριση της Πολεοδομικής Με-
λέτης του Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ.) Χανίων 
στη θέση Μαλάξα του Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων.

11. Το αριθμ. πρωτ: 122392/1657/8.11.2017 έγγραφο 
υποβολής φακέλου μελέτης για την τροποποίηση της 
ΑΕΠΟ του Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων Α.Ε.

12. Την με αριθμ. Φ/Α.6.10/3840/59 (ΦΕΚ 247 Β΄/
01.02.2018) υπουργική απόφαση για παράταση της προ-
θεσμίας ολοκλήρωσης των έργων υποδομής του Ε.Π. 
Χανίων για ένα (1) έτος ήτοι έως 28.10.2018.

13. Το πρακτικό της κοινής σύσκεψης που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 29.3.2018 (αρ. πρωτ. Κοινοποίησης 
Φ/Α.6.12/122392/1657/26.4.2018) , στην οποία εξετά-
σθηκε το αίτημα του Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων 
Α.Ε. με θέμα «Υποβολή φακέλου μελέτης για την τρο-
ποποίηση της ΑΕΠΟ».

14. Το αριθμ. πρωτ: 53764/738/18.5.2018 έγγραφο 
αποστολής 3ης και 4ης εξαμηνιαίας αναφοράς εξέλιξης 
έργου «Κατασκευή Έργων Υποδομής Επιχειρηματικού 
Πάρκου Χανίων» περιόδου 6.5.2017 έως 6.5.2018 σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011.

15. Τα αριθμ. πρωτ: 76249/1016/12.7.2018, 86600/1164/
13.8.2018 έγγραφα υποβολής συμπληρωματικών στοι-
χείων για το φάκελο μελέτης τροποποίησης της ΑΕΠΟ 
του Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων Α.Ε.

16. Το αριθμ. πρωτ. Φ/Α.6.12/76249/1016/26.7.2018 
έγγραφο με το οποίο διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες υπη-

ρεσίες και κοινοποιήθηκε στο Επιχειρηματικό Πάρκο Χα-
νίων Α.Ε. μέρος των συμπληρωματικών στοιχείων για το 
φάκελο μελέτης τροποποίησης της ΑΕΠΟ.

17. Το αριθμ. πρωτ.: 107726/1390/12.10.2018 αίτη-
μα του φορέα «Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων Α.Ε.» 
για χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης των έργων 
υποδομής.

18. Το αριθμ. πρωτ. 114513-30.10.2018 έγγραφο - απά-
ντηση στο αίτημα για πρόσθετη παράταση ενός (1) έτους 
για ολοκλήρωση των έργων υποδομής του Ε.Π. Χανίων 
τύπου Β΄.

19. Το αριθμ. πρωτ: 123310/1539/19.11.2018 έγγρα-
φο αποστολής της 5ης εξαμηνιαίας αναφοράς εξέλιξης 
έργου «Κατασκευή Έργων Υποδομής Επιχειρηματικού 
Πάρκου Χανίων» περιόδου 6.5.2018 έως 16.11.2018 σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011.

20. Το από 19.12.2018 ενημερωτικό σημείωμα προς 
τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με το 
αίτημα του Ε.Π. Χανίων τύπου Β΄ για πρόσθετη παράταση 
ενός (1) έτους για ολοκλήρωση των έργων υποδομής.

21. Τα με αριθμ. πρωτ. 2516/293/27.2.2019 συμπληρω-
ματικά έγγραφα που υπέβαλε το Επιχειρηματικό Πάρκο 
Χανίων Α.Ε. σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων υπο-
δομής του Επιχειρηματικού Πάρκου και την πρόσθετη 
παράταση ενός (1) έτους που είχε αιτηθεί.

22. Το αριθμ. πρωτ.: 45935/582/24.4.2019 έγγραφο του 
φορέα «Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων Α.Ε.» με θέμα «Ενη-
μέρωση εξέλιξης ενεργειών υλοποίησης Ε.Π. Χανίων».

23. Την με αριθμ. 38493(2) (ΦΕΚ 1561/Β΄/08.5.2019) 
Υπουργική Απόφαση για την πρόσθετη παράταση ενός 
(1) έτους ήτοι έως 28.10.2019, σύμφωνα με την παρ. 4 
εδ. γ) του άρθρου 53 του ν. 3982/2011.

24. Το αριθμ. πρωτ: 59810/791/05.6.2019 έγγραφο 
αποστολής της 6ης εξαμηνιαίας αναφοράς εξέλιξης 
έργου «Κατασκευή Έργων Υποδομής Επιχειρηματικού 
Πάρκου Χανίων» περιόδου 08.11.2018 έως 08.5.2019 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011.

25. Το αριθμ. πρωτ.: 105120/1509/16.10.2019 αίτη-
μα του φορέα «Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων Α.Ε.» για 
χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης των έργων υπο-
δομής σε εφαρμογή του άρθρου 53, του ν. 3982/2011, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 99 του 
ν. 4605/2019.

26. Το από 04.11.2019 ενημερωτικό σημείωμα προς 
τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά 
με το αίτημα του Ε.Π. Χανίων τύπου Β’ για χορήγηση 
παράτασης σύμφωνα με την παρ. 4, εδ. γ) και δ) του 
άρθρου 53, του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/17.06.2011), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 99 του 
ν. 4605/2019.

27. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού και ειδικότερα του οικείου ΟΤΑ, 
αποφασίζουμε:

Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρω-
σης των έργων υποδομής του Επιχειρηματικού Πάρκου 
Τύπου Β΄ στη θέση Κοπρανά/Τοπική Κοινότητα Μαλά-
ξας του Δήμου Χανίων, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 
πρωτ.: Φ/Α.6.10/οικ.11554/750/2014 κοινή υπουργική 
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απόφαση (ΦΕΚ 2904/Β΄/29.10.2014), ήτοι έως 24.3.2020, 
σύμφωνα με την παρ. 4 εδ. γ) του άρθρου 53, του 
ν. 3982/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρ-
θρου 99 του ν. 4605/2019, κατόπιν αιτήματος του φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 

I

    Αριθμ.: 63327οικ./φ.336 (3) 
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-

σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κα-

τάρτιση σχεδίου νόμου για τη μετατροπή κα-

ταργηθέντων πταισμάτων του Ποινικού Κώδικα 

και άλλων ειδικών ποινικών νόμων σε διοικητι-

κές κυρώσεις, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολο-

γικής έκθεσης της έκθεσης αξιολόγησης συνε-

πειών ρυθμίσεων και πίνακα τροποποιούμενων 

/καταργούμενων διατάξεων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 στοιχείο β΄ του ν. 2408/1996 

(ΦΕΚ Α΄ 104) «Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού 
Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα 
Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
10 του ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρ-
μοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 2 υποπαρ. Δ9 του ν. 4336/2015 «Συντα-
ξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α΄ 94),

γ) του άρθρου 7 παρ. 6 περ. δ' του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρ. 20 παρ. 3 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21),

δ) του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 28 έως 41 του 
ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
ν. 4625/2019 (Α΄ 139),

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

στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

2) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της ανα-
φερομένης στο θέμα ειδικής νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής.

3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού. Μεταγενέστερες ενδεχομένως δαπάνες μετα-
κίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης, 
θα καλυφθούν με την έκδοση μεταγενέστερης σχετικής 
υπουργικής απόφασης, από τις εγγεγραμμένες πιστώ-
σεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
(Ειδικός Φορέας 17-10172010000000 και Αναλυτικοί 
Λογαριασμοί Εξόδων: 2420404001, 2420403001 και 
2420405001), αποφασίζουμε:

Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση 
σχεδίου νόμου για τη μετατροπή καταργηθέντων πται-
σμάτων του Ποινικού Κώδικα και άλλων ειδικών ποινικών 
νόμων σε διοικητικές κυρώσεις, τη σύνταξη της σχετικής 
αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνε-
πειών ρυθμίσεων και πίνακα τροποποιούμενων/ καταρ-
γούμενων διατάξεων. Η ειδική νομοπαρασκευαστική 
επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Λάμπρο Μαργαρίτη του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΚ 898993), 
καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή 
τον Αδάμ Παπαδαμάκη του Χρήστου (ΑΔΤ Χ 242122), 
καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

2. Κωνσταντίνο Ρέμελη του Σωτηρίου (ΑΔΤ: ΑΖ 577626), 
καθηγητή Δημοσίου Δικαίου του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης, δικηγόρο,

3. Κωνσταντίνο Τσιμάρα του Δημητρίου (ΑΔΤ : ΑΔΤ 
ΑΚ539078), αναπληρωτή καθηγητή Δημοσίου Δικαίου 
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, δικηγόρο ΔΝ, 
με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Καραγιάννη του Δημητρί-
ου (ΑΔΤ:ΑΝ 224700), δικηγόρο Θεσσαλονίκη, υποψήφιο 
διδάκτορα Ποινικής Δικονομίας,

4. Αλεξάνδρα Μπαρλά του Παναγιώτη (ΑΔΤ: ΑΚ 
758035), Εφέτη Δ.Δ. Αθηνών, αποσπασμένη στο Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης,

5. Ευαγγελία Στεργίου του Δημητρίου (ΑΔΤ: Σ 986050), 
Εφέτη Αθηνών, αποσπασμένη στο Υπουργείο Δικαιο-
σύνης,

6. Χαράλαμπο Τσιανάκα του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΙ 
299848), Δικηγόρο Αθηνών συνεργάτη στο Γραφείο του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, υποψήφιο διδάκτορα Δημοσίου 
Δικαίου,

7. Ιωάννη Κίτσο του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΝ 116432), μέ-
λος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
μεταδιδακτορικό ερευνητή Δημοσίου Δικαίου,

8. Στυλιανή Ανδρικοπούλου του Ανδρέα (ΑΔΤ ΑΙ 
687127), δικηγόρο Αθηνών, συνεργάτιδα στο Γραφείο 
του Υφυπουργού Δικαιοσύνης ,

9. Μαριαλένα Παπανδρέου του Ανδρέα (ΑΔΤ AM 
241585) μετακλητή υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ, στο Γρα-
φείο του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί ο Φώτιος-Παναγιώτης Κο-
νιαράκης του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.: ΑΝ 489812), υποψήφιος 
δικηγόρος, ασκούμενος στο Τμήμα Νομοθετικού Έργου 
(Α5) της Κ.Υ.Υ.Δ., με αναπληρώτρια τη Δέσποινα Βουζου-
νεράκη του Δημητρίου (ΑΔΤ: Χ517920), Προϊσταμένη του 
Τμήματος Νομοθετικού Έργου της Κ.Υ.Υ.Δ.
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Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να 
περατώσει το έργο της έως τις 30 Απριλίου 2020.

Β) Στην Πρόεδρο, τα μέλη και στον εκτελών χρέη 
γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής ουδεμία αποζημί-
ωση καταβάλλεται πέραν τυχόν οδοιπορικών εξόδων, 
ημερήσιας αποζημίωσης και εξόδων διανυκτέρευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2019 

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

    Αριθμ.: 81468  (4)
Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συ-

στήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» 

του άρθρου 115 του ν. 4483/2017(ΦΕΚ 107/Α΄), 

για προσθήκη πεδίου Αριθμού Μητρώου Κοι-

νωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), στο υποσύστη-

μα δημοτολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 

π.δ. 497/1991 (ΦΕΚ 180/Α΄), όπως τροποποιήθη-

κε με το άρθρο 16 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις :
α. του άρθρου 2 του π.δ. 497/1991 (ΦΕΚ 180/Α΄), όπως τρο-

ποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄),
β. του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’ ), 

«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαι-
σίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχει-
ρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις 
σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονο-
μικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι 
Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες 
διατάξεις»,

2) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα».

3) Το π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180/Α΄), «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών» όπως ισχύει.

4) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 119).

5) Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

6) Της αριθμ. 1095Α απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» 
(ΦΕΚ Β΄ 3180),

7) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δα-
πάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το 
τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

1) Την εισαγωγή του πεδίου «Αριθμός Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (AMΚΑ)», στα στοιχεία του Δη-

μοτολογίου στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο 
Πολιτών».

2) Την εκτύπωση του ανωτέρω πεδίου «ΑΜΚΑ» σε 
όλα τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του 
δημοτολογίου.

3) Οι τεχνικές προσαρμογές που θα ακολουθήσουν 
τις παραπάνω αλλαγές (1 και 2), έχουν ως ακολούθως:

Προστίθεται νέο πεδίο «ΑΜΚΑ» στην ενότητα «Πρό-
σθετα Προσωπικά Στοιχεία» του δημότη.

Εισαγωγή νέας εγγραφής δημοτολογίου.
Το πεδίο «ΑΜΚΑ» στην ενότητα «Πρόσθετα Προσω-

πικά Στοιχεία» του δημότη συμπληρώνεται από τον 
δημοτολόγο κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής και η 
κίνηση καταγράφεται στο ιστορικό της εγγραφής. Κατά 
την εισαγωγή γίνεται έλεγχος εγκυρότητας της νέας τι-
μής και ενημερώνεται ο χρήστης σε περίπτωση λάθους.

Σε περίπτωση που η εισαγωγή εγγραφής γίνεται με 
χρήση εκκρεμότητας από το Ληξιαρχείο, δύναται να 
μεταφερθεί στη δημοτολογική καρτέλα το ΑΜΚΑ που 
έχει δηλωθεί στη ΛΠ.

Μεταβολή εγγραφής δημοτολογίου.
Το πεδίο «ΑΜΚΑ» στην ενότητα «Πρόσθετα Προσω-

πικά Στοιχεία» του δημότη ενημερώνεται από τον δη-
μοτολόγο με κατάλληλη κίνηση μεταβολής. Η κίνηση 
καταγράφεται στο ιστορικό της εγγραφής. Κατά την ενη-
μέρωση γίνεται έλεγχος εγκυρότητας της νέας τιμής και 
ενημερώνεται ο χρήστης σε περίπτωση λάθους.

Σε περίπτωση που η μεταβολή γίνεται με χρήση εκ-
κρεμότητας, δύναται να μεταφερθεί στη δημοτολογική 
καρτέλα το ΑΜΚΑ που έχει δηλωθεί στη ΛΠ ή στο δη-
μοτολόγιο της βασικής εγγραφής, κατόπιν αντίστοιχης 
κίνησης μεταβολής που καταγράφεται στο ιστορικό.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019 

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

    Αριθμ.: 83961  (5)
Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στα 

εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών ΝΠΔΔ TEE και ΟΑΣΠ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄/33), Μέρος 

Β' «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, 
Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή », όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17) 
«Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προ-
σωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας 
Διοίκησης και άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 81 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδι-
κα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ-
λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26), όπως ισχύει, 
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γ) του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 "Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" 
(ΦΕΚ 45 Α),

δ) του π.δ. 295/2002 (ΦΕΚ 262/Α) και π.δ. 485/1988 
(ΦΕΚ 219/Α΄) Οργανισμός του TEE και ΟΑΣΠ αντίστοιχα.

ε) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/Α΄).

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

2. Την με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/
3-3- 2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης

3. Την με αριθμ. 11724/17-2-2017 απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Ανασυγκρότη-
σης Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νομού Αττικής 
για θέματα προσωπικού TEE και ΟΑΣΠ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, στα επο-
πτευόμενα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών Ν.Π.Δ.Δ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE) και 
Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 
(Ο.Α.Σ.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4369/2016 
(ΦΕΚ Α΄/33), με έδρα το κτίριο του Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου (TEE), επί της οδού Νίκης 4 στην Αθήνα.

2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από:
α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Τε-

χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (TEE), ο οποίος είναι 
αρμόδιος και για θέματα προσωπικού του Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδος , ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του 
έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης για θέματα προσωπικού 
του TEE ή του ΟΑΣΠ.

β) Έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδος ή του Οργανισμού Αντισεισμικού 

Σχεδιασμού και Προστασίας, με αναπληρωτή του άλλον 
Προϊστάμενο Διεύθυνσης των ανωτέρω Φορέων, ο οποί-
ος επιλέγεται με δημόσια κλήρωση, 

γ) Έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης, από άλλο Υπουρ-
γείο ή άλλο φορέα, ο οποίος επιλέγεται υποχρεωτικώς 
μετά από δημόσια κλήρωση μεταξύ τουλάχιστον πέντε 
υποψηφίων που προέρχονται από πέντε διαφορετικούς 
φορείς, με αναπληρωτή του άλλον Προϊστάμενο Διεύ-
θυνσης ο οποίος επιλέγεται υποχρεωτικώς μετά από 
δημόσια κλήρωση μεταξύ πέντε υποψηφίων από πέντε 
διαφορετικούς φορείς

δ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των μονίμων υπαλ-
λήλων ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου με τους αναπληρωτές τους, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου

ε) Έναν εκπρόσωπο του Επαγγελματικού Επιμελητηρί-
ου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμε-
νος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του αξιολογούμενου, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου

3. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, 
ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Προσωπικού με 
τον αναπληρωτή του, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδος ή του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού 
και Προστασίας.

4. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η 
αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20, καθώς και 
των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στις πα-
ραγράφους 5 και 12 του άρθρου 17, στις παραγράφους 5 
και 12 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 
16 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄/2016).

5. Τα μέλη και ο γραμματέας της ανωτέρω Ειδικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης με τους αναπληρωτές τους, 
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών.

6. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολό-
γησης είναι διετής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 15 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   
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*02042772211190008*

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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