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1 Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την υποστή-
ριξη του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών 
Δικαιούχων.

2 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./89/οικ. 
33986/18-09-2019 απόφασης κατανομής διακρι-
θέντων αθλητών/τριών κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ σε 
ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού (ΦΕΚ  3750/Β΄/10-10-2019, 
ΑΔΑ: ΨΔΧΑ465ΧΘΨ-Α14).

3 Έγκριση προϋπολογισμού κεφαλαίου πλοηγικής 
υπηρεσίας οικονομικού έτους 2020.

4 Έγκριση της αριθμ. 15/2019 (ορθή επανάληψη) 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής 
Λέσβου, με θέμα: «Σύσταση Σχολικής Επιτροπής 
Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Λέσβου-
Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοι-
κητικού Συμβουλίου.

5 Έγκριση της αριθμ. 16/2019 (ορθή επανάληψη) 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής 
Λέσβου, με θέμα: «Σύσταση Σχολικής Επιτροπής 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Λέσβου-
Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοι-
κητικού Συμβουλίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 139019 ΕΞ 2019 (1)
   Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την υποστή-

ριξη του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών 

Δικαιούχων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν.  4557/2018 (ΦΕΚ  139/

τ.Α΄/30.07.2018), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 
του ν. 4607/2019 (Α΄ 65),

β) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία, διαφάνεια κυβερ-
νητικών οργάνων»,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (A΄ 98),

δ) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45),

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

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

η) την υπ΄αριθμ. 82564 ΕΞ 2019/23.07.2019 απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση καθηκόντων μετακλητού Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών, στον Χρήστο Τριαντόπουλο 
του Γεωργίου» (ΥΟΔΔ 537).

2. Την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης των εκκρεμών 
ερωτημάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κεντρι-
κού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων και την εν γένει 
στήριξη της διαδικασίας υλοποίησής του.

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για την υποστή-
ριξη της λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγμα-
τικών Δικαιούχων η οποία απαρτίζεται από τα κάτωθι 
μέλη:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Αργυρή Αποστολίδου του Αποστόλου, αναπληρώ-
τρια προϊσταμένη του τμήματος Δ΄ της Δ/νσης Χρημα-
τοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Λήδα Τσαγκαράκη του Δονάτου, υπάλληλο του τμή-
ματος Δ΄ της Δ/νσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών.

3. Κυριακή Περδικάκη του Γεωργίου, υπάλληλο του 
τμήματος Δ΄ της Δ/νσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Δήμητρα Λογοθέτη του Ιωάννη, υπάλληλο του τμή-
ματος Δ΄ της Δ/νσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών, που υπηρετεί στο γραφείο του 
Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.

5. Παρασκευή Θεοδωροπούλου του Κωνσταντίνου, 
Δικηγόρο με έμμισθη εντολή που υπηρετεί στο Αυτο-
τελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οι-
κονομικών.

6. Ανδρονίκη Τζούρου του Βασιλείου, σύμβουλο στο 
γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, Δικαστική Πληρε-
ξούσια Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

7. Φαίδρα Ζαφειροπούλου του Κωνσταντίνου, σύμ-
βουλο στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών.

8. Λεωνίδα Μπογιατζή του Κωνσταντίνου, Προ-
ϊστάμενο Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημά-
των Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.

9. Ιωάννη Γραμμένο του Χρήστου, Προϊστάμενο του 
Α΄ Τμήματος Λειτουργίας Πληρ/κών Συστημάτων Οικ/
κής Πολιτικής και Ελέγχων της Διεύθυνσης Λειτουργίας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

10. Ιωάννη Διαμαντόπουλο του Κωνσταντίνου, Προ-
ϊστάμενο Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών της Δ/νσης 
Λειτουργίας Οριζοντίων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λει-
τουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Β. Πρόεδρος της ομάδας εργασίας ορίζεται ο Γεώργι-
ος Μανωλάς του Αντωνίου, Προϊστάμενος της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών.

Με απόφαση του Προέδρου, έναν/μια εκ των μελών 
ορίζεται ως γραμματέας της ομάδας.

Γ. Έργο της ομάδας εργασίας είναι:
α) η επεξεργασία και η εξέταση των εκκρεμών 

ερωτημάτων που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών 
Δικαιούχων και η εισήγηση προς την υπηρεσία σχετι-
κών απαντήσεων, προκειμένου η δεύτερη να προβεί 
σε ανάρτηση των απαντήσεων στην ανωτέρω πλατ-
φόρμα,

β) η διερεύνηση τυχόν ανάγκης τροποποίησης του 
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ν. 4557/2018 και υπ’ 
αριθμ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 απόφασης του Υπουρ-
γού Οικονομικών) και η σχετική εισήγηση,

γ) η διερεύνηση τυχόν ανάγκης έκδοσης εγκυκλίου,

δ) η επίλυση τυχόν τεχνικών ζητημάτων, ώστε να 
ολοκληρωθεί απρόσκοπτα το έργο της εγγραφής στο 
Κεντρικό Μητρώο.

Δ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ομάδας εργασίας, 
μπορούν να ζητούν πληροφορίες και στοιχεία και από 
φορείς που δεν συμμετέχουν στην ομάδα και να καλούν 
στις συνεδριάσεις τους εκπροσώπους άλλων δημοσίων 
ή ιδιωτικών φορέων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
Εφόσον χρειαστεί, τυχόν αποφάσεις λαμβάνονται με 
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε 
περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προ-
έδρου.

Ε. Για τα μέλη της ομάδας εργασίας δεν προβλέπεται 
αποζημίωση.

ΣΤ. Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει σε τακτές ημερο-
μηνίες που καθορίζονται από τον Πρόεδρό της, ανά-
λογα με την πρόοδο των εργασιών της, η δε διάρκεια 
της ομάδας ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου 
της, όπως περιγράφεται αναλυτικά με την παρούσα. Οι 
συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας λαμβάνουν χώρα 
εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημο-
σίων υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2019

Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./120/36823 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./89/οικ. 

33986/18-09-2019 απόφασης κατανομής διακρι-

θέντων αθλητών/τριών κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ σε 

ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού (ΦΕΚ 3750/Β΄/10-10-2019, 

ΑΔΑ: ΨΔΧΑ465ΧΘΨ-Α14). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν.  4549/2018 

(ΦΕΚ 105/τ.Α΄/14.06.2018) «Διατάξεις για την Ολοκλή-
ρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Δι-
αρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαί-
σιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύουν, τις διατάξεις της παρ. 21 του 
άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012) και 
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄/2010).

2. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08-07-2019), με θέμα: 
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων», το π.δ.   83/2019 (ΦΕΚ  121/τ.Α΄/09-07-2019), 
με θέμα: «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών» και το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-07-2019), με 
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θέμα: «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 
Υπουργείων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.  4210/2013 
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 254/Α΄/2013), όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/100/οικ. 
18686/08.07.2016 υπουργική απόφαση με θέμα: «Κα-
θορισμός της διαδικασίας διορισμού διακριθέντων 
αθλητών σε κενές οργανικές θέσεις σε υπηρεσίες και 
φορείς του δημοσίου» (ΦΕΚ  2198/Β΄/15.07.2016 με 
ΑΔΑ: 7Ι7Ξ465ΦΘΕ-Α5Λ) όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/111/οικ.25209/28-07-2017 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2873/Β΄/21-08-2017, ΑΔΑ: 
6ΛΤΩ465ΧΘΨ-ΥΓΣ).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των 
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου 
τομέα» (ΦΕΚ 39/τ.Α΄/5-3-2001), όπως ισχύει.

6. Τα υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/711/2126/14-02-2019 
και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/714/9179/12-03-2019 έγγραφα του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και τα 
απαντητικά σε αυτό έγγραφα των Δ/νσεων Διοικητικού 
των φορέων.

7. Τα υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/ 460291/
18884/3029/2491/14-01-2019, ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/
ΤΔΑΔ/193280/6326/1546/1225/22-05-2019 και ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/576212/20237/4288/3307/ 23-10-2019 
έγγραφα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

8. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./89/οικ.33986/18.09.2019 
απόφαση κατανομής διακριθέντων αθλητών/τριών κα-
τηγορίας ΠΕ και ΔΕ σε ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού (ΦΕΚ 3750/
Β΄/10-10-2019, ΑΔΑ: ΨΔΧΑ465ΧΘΨ-Α14).

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/130/οικ.42890/
09-12-2019 απόφαση διάθεσης, με θέμα: «Τροποποίηση 
της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/127/οικ.33982/ 18-09-2019 
απόφασης διάθεσης διακριθέντων αθλητών/τριών κα-
τηγορίας ΠΕ και ΔΕ σε ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού».

10. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη.

12. Τις οργανικές διατάξεις και τις υπηρεσιακές ανά-
γκες των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 
Τομέα, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./89/
οικ.33986/18-09-2019 απόφασης κατανομής δια-
κριθέντων αθλητών/τριών κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ σε 
ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού (ΦΕΚ 3750/Β΄/10-10-2019, ΑΔΑ: 
ΨΔΧΑ465ΧΘΨ-Α14), ως εξής:

1. Στο Νομό Θεσσαλονίκης, η διακριθείσα αθλήτρια 
ΣΤΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ αντί του

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Ή
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ-
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ

κατανέμεται ως εξής:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

424 ΓΣΝΕ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΣΤΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ-
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ

1. Στο Νομό Πέλλης, στο Δήμο Πέλλας, αντί του

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΠΕΛΛΑΣ

ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ισχύει το

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ

 ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΛΛΑΣ

 ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Κατά τα λοιπά, η ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./89/οικ.33986/18.09.2019 
απόφαση κατανομής διακριθέντων αθλητών/τριών κα-
τηγορίας ΠΕ και ΔΕ σε ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού (ΦΕΚ 3750/
Β΄/10-10-2019, ΑΔΑ: ΨΔΧΑ465ΧΘΨ-Α14), ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

(3)
    Έγκριση προϋπολογισμού κεφαλαίου πλοηγικής 

υπηρεσίας οικονομικού έτους 2020. 

 Με την 3162.15/89563/2019/13.12.2019 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 και 4 του 
ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 43 Α΄), 
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Κεφαλαίου της Πλοη-
γικής Υπηρεσίας Οικονομικού Έτους 2020, του οποίου τα 
τελικά αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:

Έσοδα: 18.460.540,00 €
Έξοδα: 18.386.027,00 €
Πλεόνασμα: 74.513,00 € .

 Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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    Αριθμ. 68328 (4)
Έγκριση της αριθμ. 15/2019 (ορθή επανάληψη) 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής 

Λέσβου, με θέμα: «Σύσταση Σχολικής Επιτροπής 

Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Λέσβου-

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Δι-

οικητικού Συμβουλίου». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 65, 103 παρ. 2 και 280 

του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρό-
γραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (Α΄ 236).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

4. Την αριθμ. 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ  783/ 
Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2018) απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. 
Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του 
ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
ισχύουν (Α΄ 114).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.  4147/2013 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/26-04-2013) «Κύρωση της από 31.12.2012 
πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις κατεπει-
γόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτε-
ρικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής 
Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρα-
τείας” και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 «Ρυθ-
μίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 
άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134) και του άρθρου 10 
του ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 139).

9. Την αριθμ. 8440/2011 (ΦΕΚ 318/Β΄/25-02-2011) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Καθορισμός 
λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικο-
νομικών θεμάτων αυτών», όπως τροποποιήθηκε με τις 
αριθμ. οικ. 1940/2018 (ΦΕΚ 310/Β΄), 5293/23-02-2018 
(ΦΕΚ 816/Β΄) και 63967/13-09-2019 (ΦΕΚ 3537/Β΄), όμοι-
ες αποφάσεις.

10. Την αριθμ. 102/63900/13-09-2019 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Συγκρότηση των διοικητικών 
συμβουλίων των νομικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού».

11. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του ν. 2839/2000 
«Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημό-
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 196).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 5 του ν. 4600/ 
2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαι-
σίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλα-
σιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 43).

13. Την αριθμ. 15/2019 (ορθή επανάληψη) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου 
με θέμα: «Σύσταση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαί-
δευσης Δήμου Δυτικής Λέσβου-Εκλογή Προέδρου, Αντι-
προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου».

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 15/2019 (ορθή επανάληψη) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής 
Λέσβου αναφορικά με τη σύσταση Σχολικής Επιτροπής 
Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Λέσβου ως εξής:

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ».

Έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται η έδρα του Δήμου Δυτικής 
Λέσβου.

Σκοπός του νομικού προσώπου είναι:
α) Η διαχείριση των πιστώσεων, που διατίθενται για 

την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών όλων των σχο-
λείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, 
τηλεφώνου, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.).

β) Η καταβολή της αμοιβής στις καθαρίστριες των 
σχολείων.

γ) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση 
των σχολικών κτιρίων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

δ) Η ανάθεση της λειτουργίας των σχολικών κυλικείων 
και η διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από αυτά.

ε) Η υποβολή εισηγήσεων προς την αρμόδια διεύ-
θυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό 
των σχολείων και της βιβλιοθήκης τους, με έπιπλα ή 
άλλα είδη εξοπλισμού από τον ΟΣΚ και με βιβλία από 
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα.

στ) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου, που κρίνεται αναγκαίο 
για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολείων.

Πόροι του νομικού προσώπου είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ.
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Δυτικής 

Λέσβου και κάθε τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος 
της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανά-
γκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορή-
γησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 6 
περίπτ. α και β του ν. 1892/1990.

γ) οι πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) οι εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
ε) οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Διοίκηση: Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από δεκαπε-

νταμελές (15μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο με την παρακάτω σύνθεση:
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Εννέα (9) μέλη αιρετοί ή δημότες που ορίζονται από 
το Δήμαρχο, με τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς.

Δύο (2) μέλη δημοτικοί σύμβουλοι ή δημότες που προ-
τείνονται από τις λοιπές παρατάξεις, με τον αναπληρωτή 
τους.

Δύο (2) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου 
Δυτικής Λέσβου, με δύο αναπληρωματικούς.

Μία (1) εκ των αρχαιότερων νηπιαγωγών πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Λέσβου, με την ανα-
πληρώτριά της.

Μία (1) εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Λέσβου, με την 
αναπληρώτριά της.

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.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο-
λουθεί την δημοτική περίοδο και λήγει με την εγκατά-
σταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο από τα μέλη αυτά εκλέγει τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του νομικού προσώπου. 
Εάν στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει ο Δήμαρχος, τότε 
αυτοδίκαια καθίσταται πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου.

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο και, όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά ως προς την οργάνωση και τη λειτουρ-
γία της Σχολικής Επιτροπής θα ισχύουν τα προβλεπόμε-
να στις διατάξεις α) του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 
και β) του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 καθώς και στην 
αριθμ. 8440/24.02.2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 
«Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β΄ 318), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 8440/2011 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3537/τ.Β΄/20-9-2019).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 13 Δεκεμβρίου 2019

Ο ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
Ι

    Αριθμ. 68327 (5)
Έγκριση της αριθμ. 16/2019 (ορθή επανάληψη) 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής 
Λέσβου με θέμα: «Σύσταση Σχολικής Επιτροπής 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Λέσβου-
Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Δι-
οικητικού Συμβουλίου». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 65, 103 παρ. 2 και 280 

του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρό-
γραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (Α΄ 236).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

4. Την αριθμ. 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ./
31-12-2018) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την 
οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος 
της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντι-
κής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του 
ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
ισχύουν (Α΄ 114).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.  4147/2013 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/26-04-2013) «Κύρωση της από 31.12.2012 
πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις κατεπει-
γόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτε-
ρικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας, 
Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής 
Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρα-
τείας” και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 «Ρυθ-
μίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 
άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134) και του άρθρου 10 
του ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 139).

9. Την αριθμ. 8440/2011 (ΦΕΚ 318/Β΄/25-02-2011) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Καθορισμός 
λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικο-
νομικών θεμάτων αυτών», όπως τροποποιήθηκε με τις 
αριθμ. οικ. 1940/2018 (ΦΕΚ 310/Β΄), 5293/23-02-2018 
(ΦΕΚ 816/Β΄) και 63967/13-09-2019 (ΦΕΚ 3537/Β΄), όμοι-
ες αποφάσεις.

10. Την αριθμ. 102/63900/13-09-2019 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Συγκρότηση των διοικητικών 
συμβουλίων των νομικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού».

11. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του ν. 2839/2000 
«Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημό-
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 196).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 5 του ν. 4600/ 
2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαι-
σίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλα-
σιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 43).

13. Την αριθμ. 16/2019 (ορθή επανάληψη) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου 
με θέμα: «Σύσταση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαί-
δευσης Δήμου Δυτικής Λέσβου -Εκλογή Προέδρου, Αντι-
προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου».
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14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 16/2019 (ορθή επανάληψη) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής 
Λέσβου αναφορικά με τη σύσταση Σχολικής Επιτροπής 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Λέσβου ως εξής:

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»

Έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται η έδρα του Δήμου Δυτικής 
Λέσβου.

Σκοπός του νομικού προσώπου είναι:
α) Η διαχείριση των πιστώσεων, που διατίθενται για 

την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών όλων των σχο-
λείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, 
τηλεφώνου, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.)

β) Η καταβολή της αμοιβής στις καθαρίστριες των 
σχολείων.

γ) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση 
των σχολικών κτιρίων και του κάθε είδους εξοπλισμού 
τους.

δ) Η ανάθεση της λειτουργίας των σχολικών κυλικείων 
και η διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από αυτά.

ε) Η υποβολή εισηγήσεων προς την αρμόδια διεύ-
θυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό 
των σχολείων και της βιβλιοθήκης τους, με έπιπλα ή 
άλλα είδη εξοπλισμού από τον ΟΣΚ και με βιβλία από 
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα, 

στ) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου, που κρίνεται αναγκαίο 
για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο-
λείων.

Πόροι του νομικού προσώπου είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ,
β) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Δυτικής 

Λέσβου και κάθε τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος 
της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανά-
γκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορή-
γησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 6 
περίπτ. α και β του ν. 1892/1990,

γ) οι πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας,
δ) οι εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων,
ε) οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες,
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Διοίκηση: Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από δεκαπε-

νταμελές (15μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο με την παρακάτω σύνθεση:

Εννέα (9) μέλη αιρετοί ή δημότες που ορίζονται από 
το Δήμαρχο, με τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς.

Δύο (2) μέλη δημοτικοί σύμβουλοι ή δημότες που προ-
τείνεται από τις λοιπές παρατάξεις, με τον αναπληρωτή 
του.

Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρ-
χαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Λέσβου, με δύο αναπλη-
ρωματικούς.

Μία (1) εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας του 
Δήμου Δυτικής Λέσβου, με την αναπληρώτριά της.

Μία (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων 
γονέων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής 
Λέσβου, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό 
δυναμικό σχολικής μονάδας με την αναπληρώτριά της.

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.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο-
λουθεί την δημοτική περίοδο και λήγει με την εγκατά-
σταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο από τα μέλη αυτά εκλέγει τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του νομικού προσώπου. 
Εάν στο Δ.Σ. μετέχει ο Δήμαρχος, τότε αυτοδίκαια καθί-
σταται πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια 
και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο και, όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά ως προς την οργάνωση και τη λειτουρ-
γία της Σχολικής Επιτροπής θα ισχύουν τα προβλεπόμε-
να στις διατάξεις α) του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 
και β) του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 καθώς και στην 
αριθμ. 8440/24.02.2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 
«Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β΄ 318), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 8440/2011 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3537/τ.Β΄/20-9-2019).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 13 Δεκεμβρίου 2019

Ο ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ   
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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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