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  1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Αριθ. 89222 
Τροποποίηση της αριθ. Οικ. 48968/61/Φ.46/ 

6.5.2015 κοινής υπουργικής απόφασης περί δι-

ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής 

Ελέγχου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτη-

σίας (Ο.Β.Ι.). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 2 του ν. 1733/1987 «Μεταφορά Τεχνο-

λογίας, Εφευρέσεις, Τεχνολογική Καινοτομία και σύσταση 
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (Α΄ 171), όπως ισχύει.

β. Των άρθρων 3, 4 και 19 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες 
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (Α΄ 314), όπως ισχύει.

γ. Του άρθρου 79 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της 
παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην 
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοι-
ας» (Α΄ 88), όπως ισχύει.

δ. 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» (Α΄ 98).

ε. Του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), όπως ισχύει.

στ. Του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 178), όπως ισχύει.

ζ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 116).

η. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού ... 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

θ. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

ι. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών 
Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β΄ 3696).

2. Την αριθ. Φ.13.1/14432/856/13.12.2013 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας, με θέμα: «Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου 
και Επιτροπής Ελέγχου του Οργανισμού Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)» (ΥΟΔΔ 642).

3. Την αριθ. Οικ. 48968/61/Φ.46/6.5.2015 (ΑΔΑ: 
Β5ΦΔ465ΦΘΗ-3ΤΘ) κοινή απόφαση του Υπουργού Παρα-
γωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: 
«Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγ-
χου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)» 
(ΥΟΔΔ 365).

4. Την αριθ. 113223/6.11.2015 (ΑΔΑ: 78ΦΓ4653Ο7-ΖΘΛ) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Οικονομικών, με θέμα: «Τροποποίηση 
της αριθ. Οικ. 48968/61/Φ.46/6.5.2015 κοινής υπουργικής 
απόφασης περί διορισμού Διοικητικού Συμβουλίου και 
Επιτροπής Ελέγχου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιο-
κτησίας (Ο.Β.Ι.)» (ΥΟΔΔ 800).

5. Την αριθ. 40496/5.4.2017 (ΑΔΑ: ΩΡ3Ζ465ΧΙ8-ΜΛ3) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και ανάπτυξης 
και Οικονομικών, με θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Αντιπρο-
έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτρο-
πής Ελέγχου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
(Ο.Β.Ι.) και αντικατάσταση αυτού» (ΥΟΔΔ 180).

6. Την αριθ. 1168/2017 απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, και σε συμμόρφωση προς αυτήν, που εκδόθη-
κε μετά την από 10.11.2015 αίτηση ακύρωσης του Κυριά-
κου Μακαρώνα του Ελευθερίου και με την οποία ακυρώνε-
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ται η υπ΄ αριθ. 113223/ 6.11.2015 (ΑΔΑ: 78ΦΓ4653Ο7-ΖΘΛ) 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 800) κοινή υπουργική απόφαση.

7. Την αριθ. 1169/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, και σε συμμόρφωση προς αυτήν, που εκδόθηκε 
μετά την από 16.11.2015 αίτηση ακύρωσης του Βασιλείου 
Λαμπρόπουλου του Λάμπρου και με την οποία ακυρώνε-
ται η υπ΄ αριθ. 113223/6.11.2015 (ΑΔΑ: 78ΦΓ4653Ο7-ΖΘΛ) 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 800) κοινή υπουργική απόφαση.

8. Τις αριθ. 52858/2537/10.5.2017 και 53377/2538/ 
10.5.2017 κλήσεις σε ακρόαση των Βασιλείου Λαμπρό-
πουλου του Λάμπρου και Κυριάκου Μακαρώνα του Ελευ-
θερίου αντίστοιχα από τους Υπουργούς Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και Οικονομικών.

9. Τα αριθ. ΠΔ/αγ/2713/19.5.2017 και ΠΔ/αγ/2720/ 
19.5.2017 πρακτικά ακρόασης των Κυριάκου Μακαρώνα 
και Βασιλείου Λαμπρόπουλου αντίστοιχα.

10. Τα αριθ. 2722/19.5.2017 και 2723/19.5.2017 υπομνή-
ματα των Βασιλείου Λαμπρόπουλου και Κυριάκου Μακαρώ-
να αντίστοιχα καθώς και τα συνημμένα σε αυτά έγγραφα.

11. Το αριθ. ΠΔ/αγ/4048/24.7.2017 έγγραφο του Γρα-
φείου Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα: 
«Συμμόρφωση στις υπ’ αριθ. 1168/2017 και 1169/2017 
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας».

12. Το γεγονός ότι η πρόωρη λήξη της θητείας των Κυριά-
κου Μακαρώνα και Βασίλειου Λαμπρόπουλου είναι επιβε-
βλημένη για τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του 
Ο.Β.Ι., λαμβανομένου υπόψη ότι οι ανωτέρω αμφισβήτησαν, 
αφαίρεσαν και ο πρώτος οικειοποιήθηκε την εκ του νόμου 
εισηγητική αρμοδιότητα του γενικού διευθυντή του Ο.Β.Ι.

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

Τροποποιούμε την αριθ. Οικ. 48968/61/Φ.46/6.5.2015 
(ΥΟΔΔ 365) απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών, η οποία τροποποίησε την 
αριθ. Φ.13.1/14432/856/13.12.2013 (ΥΟΔΔ 642) απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας, ως εξής:

1. Παύεται το μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, Κυριάκος Μακαρώνας του Ελευθερίου, Δρ. 
Νομικής, με ΑΔΤ ΑΖ 525413 και στη θέση του ορίζεται ο 
Πρόδρομος Τσιαβός του Κωνσταντίνου, δικηγόρος Αθη-
νών, με ΑΔΤ ΑΚ 164236, ως Πρόεδρος.

2. Παύεται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Βασίλει-
ος Λαμπρόπουλος του Λάμπρου, εκπρόσωπος του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 131755 και στη θέση του ορίζεται ο 
Εμμανουήλ Σκουλάς του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΖ 048249, ως 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

3. Ορίζεται στη θέση του Βασίλειου Λαμπρόπουλου του 
Λάμπρου, μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, το μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Σκουλάς του Γεωργίου.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν: η αριθ. Οικ. 48968/61/Φ.46/ 
6.5.2015 (ΥΟΔΔ 365) κοινή υπουργική απόφαση, η οποία 
τροποποίησε την αριθ. Φ.13.1/14432/856/13.12.2013 (ΥΟΔΔ 
642) κοινή υπουργική απόφαση, η αριθ. 113223/ 6.11.2015 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 800) κοινή υπουργική απόφαση, και η αριθ. 40496/ 
5.4.2017 (ΥΟΔΔ 180) κοινή υπουργική απόφαση.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει αναδρομικά από το χρό-
νο έναρξης ισχύος της ακυρωθείσας υπ΄ αριθ. 113223/ 
6.11.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 800/9-11-2015) κοινής υπουργικής 
απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.   

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2017

Οι Υπουργοί

Οικονομίας
και Ανάπτυξης Οικονομικών

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 Με την αριθ. 13940/08-08-2017 απόφαση της Υπουρ-
γού Τουρισμού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 άρθρα 55, 56 
και 57, όπως ισχύει, αποσπάται στο πολιτικό γραφείο της 
Υπουργού Τουρισμού, σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση 
που συνιστάται με την πράξη αυτή, η Δημητράκη Ελένη 
του Οδυσσέα, (Α.Δ.Τ. ΑΕ 618376) μόνιμη υπάλληλος του 
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, κλάδου ΠΕ - Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ 
και ΜΚ17. Η ανωτέρω υπάλληλος με δήλωση της έχει επι-
λέξει την υπηρεσία της ως φορέα για την μισθοδοσία της.

(Αριθ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπ. Τουρισμού: 1412/17-08-2017) .

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τουρισμού
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ   

 

  Με την αριθ. 14268/16-08-2017 απόφαση της Υπουργού 
Τουρισμού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
π.δ. 63/2005 άρθρα 55, 56 και 57, όπως ισχύει, αποσπάται 
από 25.07.2017 στο πολιτικό γραφείο της Υπουργού Τουρι-
σμού, σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση που συνιστάται με 
την πράξη αυτή, η Βούκενα Βασιλική του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. 
Χ 667611) υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κλάδου ΔΕ - Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό 
Β΄. Η ανωτέρω υπάλληλος με δήλωση της έχει επιλέξει την 
υπηρεσία της ως φορέα για την μισθοδοσία της.

(Αριθ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπ. Τουρισμού: 1416/18-08-2017) .

Οι Υπουργοί

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Τουρισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ  ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ 
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3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

  Αριθ. Γ/ΟΙΚ/1524 
Β΄ Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 2439/24-09-2015

(ΦΕΚ 705/Υ.Ο.Δ.Δ./02.10.2015) απόφασης: «Ανασυν-

κρότηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής Περι-

φερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ Κομοτη-

νής». 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 6, του Τομέα Δ, της παρ. II, του 

άρθρου 186 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010).

2. Το π.δ. υπ' αριθ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 237/
τ.Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθ. Δ.Δ. οικ. 1327/30-03-2016 απόφαση του 
Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ «Παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 
1026/τ.Β΄/13-04-2016).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του α.ν. 1846/1951 «Περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/21-06-1951).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 825/1978 «Περί 
αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων της διεπούσης το Ι.Κ.Α. νομοθεσίας και ρυθμί-
σεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/13-11-1978), όπως 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
48 του ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδι-
άρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 1/τ.Α΄/05-01-1999).

6. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του 
ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου 
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα-
σίας» (ΦΕΚ 272/τ.Α΄/21-12-2006).

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 για εφαρμογή του νόμου 
"Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρη-
ματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχε-
δίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας" και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 41/ 
τ.Α΄/01-03-2012).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.  4075/2012 
«Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφα-
λιστικών Φο ρέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/ 
11-04-2012).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4331/2015 «Μέτρα 
για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την 
απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής 
και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 69/τ.Α΄/02-07-2015).

10. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 69Α του ν. 4387/2016 
«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση 
ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις 
φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-05-2016).

11. Την υπ’ αριθ. οικ.2439/24-09-2015 απόφασή μας με 
θέμα «Ανασυγκρότηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής 
Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ Κομοτηνής» 
(ΦΕΚ 705/Υ.Ο.Δ.Δ./02-10-2015).

12. Την υπ’ αριθ. 2727/03-12-2015 απόφασή μας με θέμα 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ.2439/24-9-2015 απόφασης 
"Ανασυγκρότηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής Πε-
ριφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ Κομοτηνής"» 
(ΦΕΚ 894/Υ.Ο.Δ.Δ./07-12-2015).

13. Το αριθ. 46469/31-03-2017 έγγραφο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους.

14. Το  αριθ. Δ9/39025/11851/27-08-2017 έγγραφο του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. οικ. 2439/24-09-2015 από-
φασή μας:

α) ως προς τον Πρόεδρο της Τοπικής Διοικητικής Επιτρο-
πής (ΤΔΕ) του Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ Κομοτηνής (νυν Περιφερειακό 
Υποκατάστημα Μισθωτών Ροδόπης, με έδρα την Κομο-
τηνή, του Ε.Φ.Κ.Α.), ορίζοντας ως Πρόεδρο τον Αγιατζίδη 
Ιωάννη του Νικολάου με ΑΔΤ Χ463278 Διευθυντή της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέ-
σεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ΠΕ κατηγορίας 
με Α΄ βαθμό του ΣΕΠΕ, αντί του Θεοχάρη Αθανασίου του 
Ηλία, Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
και Προϊσταμένου του Δικαστικού Γραφείου Κομοτηνής, 
ο οποίος παραιτήθηκε και

β) ως προς την αναπλήρωση του ανωτέρω Προέδρου, 
ορίζοντας ως αναπληρώτρια Προέδρου την Βεζυργιαννί-
δου Αθηνά του Μιχαήλ με ΑΔΤ ΑΕ389922 υπάλληλο του 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ροδόπης, 
ΠΕ κατηγορίας με Α΄ βαθμό του ΣΕΠΕ, αντί του Δούκα Πα-
ναγιώτη του Αντωνίου, Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ο οποίος μετατέθηκε 
στην Αθήνα, από το Δικαστικό Γραφείο Κομοτηνής όπου 
υπηρετούσε.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 2439/24-09-2015 από-
φαση μας (ΦΕΚ 705/Υ.Ο.Δ.Δ./02-10-2015), όπως τροποποι-
ήθηκε με την υπ’ αριθ. 2727/03-12-2015 «Τροποποίηση 
της υπ’ αριθ. οικ.2439/24-9-2015 απόφασης "Ανασυγκρό-
τηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής Περιφερεια-
κού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ Κομοτηνής"» (ΦΕΚ 
894/Υ.Ο.Δ.Δ./07-12-2015).
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτηση της στο 
διαδίκτυο (ν. 3861/2010 - ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 30 Αυγούστου 2017

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕΛΙΔΗΣ   

 Ι

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

  Αριθ. οικ. 342 
Τροποποίηση - παράταση θητείας, για ακόμη δύο 

(2) έτη της εξεταστικής επιτροπής για τη διεξαγω-

γή εξετάσεων (Θεωρητικού - Πρακτικού μέρους) 

απόκτησης επαγγελματικών αδειών της δραστη-

ριότητας των Τεχνικών Μηχανικών Εγκαταστάσε-

ων σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 475/17-08-2015 (ΦΕΚ 

609/25-08-2015 Υ.Ο.Δ.Δ - ΑΔΑ:ΩΗΚΦ7ΛΡ-ΦΓΧ) αρ-

χικής απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Β΄/27-12-2010) «Οργανι-
σμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

3. Το ν. 3982/2011 (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/17-06-2011) "Απλοποίη-
ση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μετα-
ποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων 
και άλλες διατάξεις".

4. Το π.δ. 115/2013 (ΦΕΚ 200/Α΄/17-10-2012) "Καθορι-
σμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες:

(α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρη-
σης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 
βιομηχανίες και άλλες μονάδες,

(β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβητών και
(γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνι-

κής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυ-
γονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων 
και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων 
αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις".

5. Το άρθρο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης Οικ. 
411/14/Φ.Γ.9.6.4./10-1-2013 (ΦΕΚ 21 Β΄/10-01-2013) "Κα-
θορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία ...".

6. Την κοινή υπουργική απόφαση 5571/379/ΦΓ9.6.4/ 
24-04-2013 (ΦΕΚ 1022/Β΄/25-04-2013) "Τροποποίηση της 
υπ’ αριθ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10-1-2013 κοινής υπουργι-
κής απόφασης «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, 
αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επι-
τροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστή-

ματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του 
άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, 
του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια 
των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του 
τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών 
των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομέ-
νου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρα-
κολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών 
από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων 
καυσίμων, των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, των 
τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, των οξυγονοκολλη-
τών και των ηλεκτροσυγκολλητών» (Β΄ 21)".

7. Την κοινή υπουργική απόφαση 8441/560/ΦΓ.9.6.4./ 
03-07-2013 (ΦΕΚ 1643/Β΄/03-07-2013) "Τροποποίηση της 
υπ’ αριθ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10.1.2013 κοινής υπουργι-
κής απόφασης «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, 
αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επι-
τροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/ 2011, του συστή-
ματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του 
άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, 
του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια 
των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του 
τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών 
των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομέ-
νου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρα-
κολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών 
από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων 
καυσίμων, των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, των 
τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, των οξυγονοκολλη-
τών και των ηλεκτροσυγκολλητών» (Β΄ 21)".

8. Την υπ’ αριθ. 620/26-02-13 πρόσκλησή μας στον 
ΕΟΠΠΕΠ και την Ομοσπονδία Μηχανικών και Θερμαστών 
Ελλάδος για ορισμό εκπροσώπων τους (τακτικών και ανα-
πληρωματικών) στην συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής 
για την χορήγησης επαγγελματικών αδειών δραστηριότη-
τας τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας".

9. Την υπ’ αριθ. Α.Π. ΔΠ2/7924/27.03.2013 απάντηση 
του ΕΟΠΠΕΠ και τον μη ορισμό εκπροσώπων τους για την 
συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την χορήγηση 
επαγγελματικών αδειών δραστηριότητας τεχνικών εγκα-
ταστάσεων καύσης.

10. Την αριθ. 2379/27.11.2013 απάντηση της Ομοσπονδί-
ας Μηχανικών και Θερμαστών Ελλάδος με την οποία καθο-
ρίσθηκαν οι εκπρόσωποι της για την συγκρότηση εξεταστι-
κής επιτροπής για την χορήγηση επαγγελματικών αδειών 
δραστηριότητας τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων.

11. Την ανάγκη της επιμόρφωσης των μελών των εξε-
ταστικών επιτροπών, που συγκροτούνται σύμφωνα με τα 
ανωτέρω από άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού 
τομέα, οι οποίοι διαθέτουν εισηγητές με τα κατάλληλα 
προσόντα και τις απαραίτητες υποδομές για το πρακτικό 
μέρος των εξετάσεων.

12. Την ανάγκη το πρακτικό μέρος των εξετάσεων των 
υποψηφίων να πραγματοποιείται σε εργαστήρια ή υπο-
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δομές που να καλύπτουν τις απαιτήσεις της εξέτασης, οι 
οποίες να είναι κατάλληλα διαμορφωμένες ώστε να πλη-
ρούν όλους τους κανόνες ασφάλειας.

13. Το γεγονός ότι στην έδρα της Περιφέρειας οι φο-
ρείς οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλες υποδομές, εξοπλι-
σμό και προσωπικό ώστε να παράσχουν τις ζητούμενες 
υπηρεσίες είναι το ΤΕΙ Θεσσαλίας, ο ΟΑΕΔ και τα ΕΠΑΣ -
ΕΠΑΛ.

14. Το αριθ. 6576/18-10-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας 
μας προς τον ΟΑΕΔ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ με το οποίο ζητούσαμε 
να μας ενημερώσουν για τη δυνατότητα εκπαίδευσης των 
εξεταστών, την ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών και τη 
δυνατότητα χρήσης τους για τη διενέργεια των εξετάσεων 
για την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων.

15. Το αριθ. 19/03-01-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας 
προς την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 
με το οποίο ζητούσαμε να μας ενημερώσουν για τη δυ-
νατότητα εκπαίδευσης των εξεταστών, την ύπαρξη των 
αναγκαίων υποδομών και τη δυνατότητα χρήσης τους για 
τη διενέργεια των εξετάσεων για την αδειοδότηση των 
τεχνικών επαγγελμάτων.

16. Το γεγονός ότι δεν απάντησαν οι ανωτέρω φορείς 
στα 14 και 15 σχετικά έγγραφά μας.

17. Το με οικ. Α.Π. 271/17-01-2014 έγγραφο της Υπηρε-
σίας μας προς ΤΕΙ Θεσσαλίας με το οποίο ζητούσαμε να 
μας ενημερώσουν για τη δυνατότητα εκπαίδευσης των 
εξεταστών, την ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών και τη 
δυνατότητα χρήσης τους για τη διενέργεια των εξετάσεων 
για την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων.

18. Την αναγκαιότητα για άμεση έναρξη της εξεταστικής 
διαδικασίας λόγω της μεγάλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
από επαγγελματίες για συμμετοχή σε αυτές συνδυαστικά 
με την θετική ανταπόκριση του ΤΕΙ Θεσσαλίας στο ανω-
τέρω 17 σχετικό.

19. Το αριθ. 14REQ001869590 2014-02-2013 καταχωρη-
μένο Πρωτογενές Αίτημα Πολυετούς Δέσμευσης Πίστω-
σης έγκρισης παροχής υπηρεσιών του ΤΕΙ Λάρισας προς 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

20. Την αριθ. 259/2014 (Πρακτικό 6ο/12-3-2014) (ΑΔΑ: 
ΒΙΚΜ7ΛΡ-ΥΑ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περι-
φέρειας Θεσσαλίας περί «Έγκριση δαπάνης παροχής υπηρε-
σιών του ΤΕΙ Θεσσαλίας προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας για 
1. την εκπαίδευση των μελών των εξεταστικών επιτροπών 
που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3982/2011, 
2. την παροχή αιθουσών, εργαστηρίων, εξοπλισμού, προσω-
πικού και αναλωσίμων για τη διενέργεια των εξετάσεων για 
την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων».

21. Την αριθ. 14REQ001937144 2014-03-20 (ΑΔΑ: 
ΒΙΞ47ΛΡ-ΒΤΤ) απόφαση πολυετούς υποχρέωσης.

22. Την αριθ. 5918/54455/01-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΗ-
ΟΡ10-9Ξ6) απόφασης "Έγκριση της υπ’ αριθ. 259/2014 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας" από τη Δ/νση Διοίκησης της Γενικής Δ/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

23. Την αριθ. 7969/19-12-2014 γνωστοποίησή μας στην 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου 
για αποκλεισμό των εκπροσώπων τους στην συγκρότηση 
εξεταστικής επιτροπής για την χορήγηση επαγγελματι-

κών αδειών δραστηριότητας συγκολλητών από την οποία 
προκύπτει η μη πλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων 
τυπικών προσόντων τους λόγω έλλειψης των απαιτούμε-
νων αντακατασταθεισών αδειών.

24. Την ανάγκη για την επέκταση της οικείας σύμβασης 
μεταξύ του ΤΕΙ Θεσσαλίας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
λόγω της μη εξάντλησης του συμβατικού αντικειμένου, 
για δύο (2) έτη (ήτοι έως 31-12-2017) δυνάμει της ακρο-
τελεύτιας παραγράφου του άρθρου (1) της με ΑΔΑΜ: 
14SYMV002003728 2014-04-22 της αρχικής Σύμβασης 
Παροχής Υπηρεσίας.

25. Την αριθ. 6/2016 (Πρακτικό 2ο/19-01-2016) (ΑΔΑ: 
7ΧΖ47ΛΡ-83Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Θεσσαλίας περί της παράτασης «Έγκρισης 
δαπάνης παροχής υπηρεσιών του ΤΕΙ Θεσσαλίας προς την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας για 1. την εκπαίδευση των μελών 
των εξεταστικών επιτροπών που συστήνονται σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του ν. 3982/2011, 2. την παροχή αιθουσών, 
εργαστηρίων, εξοπλισμού, προσωπικού και αναλωσίμων 
για τη διενέργεια των εξετάσεων για την αδειοδότηση των 
τεχνικών επαγγελμάτων».

26. Την αριθ. 1352/12647/18-02-2016 (ΑΔΑ:7Μ9ΩΟΡ10-
Υ32) απόφασης "Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2016 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας" 
από τη Δ/νση Διοίκησης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας.

27. Τη με ΑΔΑΜ: 16SYMV003760276 2016-02-03 πα-
ράταση της αρχικής Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας του 
ΤΕΙ Θεσσαλίας προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας το οποίο 
δεν τροποποιεί το οικονομικό αντικείμενο της ανωτέρω 
αρχικής σύμβασης.

28. Την αρχική με οικ.475/17-08-2015 (ΦΕΚ 609/
25-08-2015 Υ.Ο.Δ.Δ - ΑΔΑ:ΩΗΚΦ7ΛΡ-ΦΓΧ ) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.) "Συγκρότηση εξεταστικής επι-
τροπής για τη διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση 
επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας Τεχνικών 
Μηχανικών Εγκαταστάσεων.

29. Την αναγκαιότητα για συνέχιση της εξεταστικής δι-
αδικασίας λόγω της μεγάλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
από επαγγελματίες για συμμετοχή σε αυτές αποφασίζουμε:

Α) Την τροποποίηση της αρχικής απόφασης (σχετ. 28)
περί συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής για την διεξα-
γωγή εξετάσεων (Θεωρητικού - Πρακτικού μέρους) χο-
ρήγησης επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας 
των Τεχνικών Μηχανικών Εγκαταστάσεων (1ης-2ης-3ης-
4ης Ειδικότητας) ως κάτωθι:

α.1) Για την διενέργεια των εξετάσεων της 1ης - 3ης 
και 4ης ειδικότητας, αντικαθίστανται, τα τακτικά μέλη 
ήτοι: ο Καραγκούνης Γεώργιος του Δημητρίου με ΑΔΤ 
ΑΖ 267380 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, Υπάλληλος της 
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας και η Παπατζέλου Άννα του Αλεξάν-
δρου με ΑΔΤ ΑΖ 929581 Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, 
Υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε 
Λάρισας, λόγω παραιτήσεων τους, από την Γιαβάση Στα-
ματία του Νικολάου ΑΔΤ Ξ735840 Μηχανολόγο Μηχανικό 
ΠΕ, Υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε Μαγνησίας 
και Σποράδων.
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α.2) Στην θέση της Γιαβάση Σταματίας ως αναπληρω-
ματικό μέλος τοποθετείται ο Αναστασιάδης Ξενοφών του 
Κωνσταντίνου με ΑΔΤ Χ 912470, ηλεκτρολόγος μηχανικός 
Π.Ε., Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Λάρισας.

Β) Παρατείνεται η θητεία της Επιτροπής και όπως αυτή 
τροποποιείται με την παρούσα για ακόμη δύο (2) έτη.

Για την διοικητική υποστήριξη της επιτροπής, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 της κοινής υπουργικής 
απόφασης Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4. (ΦΕΚ 21/Β΄/10-01-2013)
και δυνάμει της αριθ. 261/07-05-2015 απόφασης του Πε-
ριφερειάρχη Θεσσαλίας ορίζονται οι κάτωθι υπάλληλοι:

1) Ο Ταμουρίδης Παύλος του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.
ΑΙ 864814, του κλάδου Π.Ε Διοικητικού - Οικονομικού Ανα-
πληρωτή Προϊστάμενος του Τμήματος Διά Βίου Μάθησης -
Παιδείας και Απασχόλησης της Δνσης Ανάπτυξης Π.Ε Λά-
ρισας και υπεύθυνος των εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελ-
μάτων, με βαθμό Α΄ ως τακτικό μέλος, και

2) Η Σακκά Ελένη του Ηλία, με ΑΔΤ ΑΖ 589942 του κλά-
δου Π.Ε Διοικητικού Οικονομικού, Αναπληρώτρια Προϊ-
σταμένη του Τμήματος Επαγγέλματος /Δνσης Ανάπτυξης 
της Π.Ε Καρδίτσας με βαθμό Α΄ ως αναπληρωματικό μέλος, 
επιπλέον.

3) Ο Καραβέντζας Αχιλλέας του Γεωργίου,με ΑΔΤ
ΑΙ 840942 του κλάδου Δ.Ε Οδηγών, Υπάλληλος της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας με βαθμό Γ΄, ορίζεται 
δια της αριθ. 344/05-06-2015 απόφαση Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας υπεύθυνος - οδηγός, για την μεταφορά των 
μελών των Εξεταστικών Επιτροπών, αρμόδιων για την δι-
ενέργεια Εξετάσεων των Τεχνικών Επαγγελμάτων στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας,

Το έργο των παραπάνω επιτροπών είναι η διεξαγωγή 
εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών 
των αντίστοιχων τεχνικών επαγγελμάτων, σύμφωνα με το 
ν. 3982 (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/17-06-2011), και τις κοινές υπουργικές 
αποφάσεις Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4. (Φ.Ε.Κ. 21/Β΄/10-01-2013)-
κοινή υπουργική απόφαση Οικ. 5571/379/ΦΓ9.6.4 (ΦΕΚ 
1022/Β΄/25-04-2013) - κοινή υπουργική απόφαση 8441/ 
560/ΦΓ.9.6.4./03-07-2013 (ΦΕΚ 1643/Β΄/03-07-2013.

Η παράταση της θητείας των μελών της παραπάνω επι-
τροπής ορίζεται για δύο (2) έτη και άρχεται από την λήξη 
της αρχικής θητείας ήτοι: μετά την 25η Αυγούστου 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Λάρισα, 16 Αυγούστου 2017

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   

 5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

 Αριθ. 301 
Διορισμός Διευθυντή Ελληνικού Ιδρύματος Έρευ-

νας και Καινοτομίας. 

 ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 8, παρ. 9δ και το άρθρο 9, του ν. 4429/2016 

(ΦΕΚ Α΄ 199) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

2. Την αριθ. 288/3.04.2017 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κων-
σταντίνου Φωτάκη περί συγκρότησης του Επιστημονικού 
Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 173/12.4.2017).

3. Την απόφαση της από 21.04.2017 1ης Συνεδρίασης 
του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., με την 
οποία αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε, ως Πρό-
εδρό του, τον Διονύσιο Τσιχριτζή.

4. Την αριθ. 667/7.11.2016 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα 
"Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για το Ελληνικό 
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)" (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
614/14.11.2016).

5. Την αριθ. 19/22.12.2016 πρόσκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος (ΑΔΑ 6ΒΜΩ4653ΠΣ-8X1).

6. Την απόφαση της από 12.07.2017 4ης Συνεδρίασης 
του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..

7. Το γεγονός ότι οι αποδοχές επιβαρύνουν τον προϋπο-
λογισμό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., βάσει του άρθρου 9, ν. 4429/ 2016, 
(ΦΕΚ Α΄ 199) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, αποφασίζει:

Το διορισμό του Νασίκα Νεκτάριου του Κωνσταντίνου 
(ΑΔΤ: ΑΗ 078687) στην θέση του Διευθυντή του Ελληνικού 
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Η θητεία του Διευθυ-
ντή είναι τετραετής (4ετής).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017

Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ  
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*14004360709170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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


		2017-09-08T11:37:09+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




