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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Υγείας

2 Υπουργείο Δικαιοσύνης

3 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αριθμ. Γ4β/ΓΠ.:28087 
   2η τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/
ΓΠ.οικ.40926/25.5.2018 κοινής απόφασης του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 
«Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εται-
ρείας με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚεΤεΚΝΥ Α.Ε.)”» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 328).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
  1. της παρ. 7 του άρθρου 66 του ν. 4486/2017 «Με-

ταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 115), με τις οποίες τροποποιήθηκαν 
οι διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ Α’ του ν. 4286/2014 «Γενικές 
διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσο-
κομείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την 
επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων 
ανώνυμη εταιρεία» - Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 
2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 194),

2. του άρθρου 48 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της 
Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 
Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 
νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων 
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38),

3. των άρθρων 3, 7, και 10 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες 
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (Α’ 314),

4. της παρ. 1 των άρθρων 2 και 3 και της παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρ-
νηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 110), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

5. του π.δ.  121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει,

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

7. του π.δ.  84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

Β. Τις αποφάσεις:
1. Την υπ΄αρ. 50713/11-8-2020 κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο 
Κοντοζαμάνη» (Β΄ 3360).

2. Την υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ.οικ.40926/25-5-2018 κοινή 
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
της εταιρείας με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚεΤεΚΝΥ Α.Ε.)”» (Υ.Ο.Δ.Δ. 328, ΑΔΑ: 
ΨΧ9Λ465ΦΥΟ-Α21).

3. Την υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ.οίκ.: Γ4β/ΓΠ.οίκ.: 82629/ 
11.12.2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τροπο-
ποίηση της Γ4β/ΓΠ.οικ.40926/25-5-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 328, 
ΑΔΑ: ΨΧ9Λ465ΦΥΟ-Α21) απόφασης του Υπουργού και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας αναφορικά με τον 
ορισμό μελών στο ΔΣ της εταιρείας με την επωνυμία 
“ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚεΤεΚΝΥ 
Α.Ε.)”» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1063, ΑΔΑ: 64ΝΕ465ΦΥΟ-0Ψ5).

Γ. Τα έγγραφα
1. Το από 4-5-2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλο-

γραφίας (αρ. πρωτ.: ΓΡ.ΥΠ.3329/5-5-2020), με το οποίο 
ο ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ορισθείς με την 
ως άνω Β2. απόφαση, γνωστοποιεί την από 24-4-2020 
υποβληθείσα παραίτησή του από μέλος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΚεΤεΚΝΥ Α.Ε.,

2. το από 6-5-2020 ενημερωτικό σημείωμα της Δι-
εύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού προς το Γραφείο 
Υπουργού, με το υποδειχθέν πρόσωπο προς αντικα-
τάσταση του παραιτηθέντος ΤΑΡΑΝΤΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ,

3. το υπ΄αρ. 32131/17-9-2020 αντίγραφο ποινικού 
μητρώου,
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4. την υπό στοιχεία A2β/Γ.Π.οικ.: 53282/27-8-2020, 
προβλεπόμενη από την παρ.  5 του άρθρου  24 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει, αιτιολογημένη ει-
σήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, απο-
φασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ.οικ.40926/ 
25-5-2018 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Υγείας «Ορισμός μελών Διοικητι-
κού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚεΤεΚΝΥ Α.Ε.)”» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 328, ΑΔΑ: ΨΧ9Λ465ΦΥΟ-Α21), ως ακολούθως:

Ορίζεται ο ΠΛΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου, με 
ΑΔΤ:Χ569074, Πολιτικός- Διοικητικός Επιστήμων, πτυχι-
ούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης- 
Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών- 
ΕΚΠΑ, ως τακτικό μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚεΤεΚΝΥ 
Α.Ε.)», σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ΤΑΡΑΝΤΙΛΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ του Ιωάννη, με ΑΔΤ: ΑΜ244590, 
Οικονομολόγου Υγείας.

Β. Η θητεία του ανωτέρω οριζομένου ακολου-
θεί την θητεία των ορισθέντων με την υπό στοιχεία 
Γ4β/ΓΠ.οικ.40926/25-5-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ.  328, ΑΔΑ: 
ΨΧ9Λ465ΦΥΟ-Α21) κοινή απόφαση του Υπουργού και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

Γ. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ.οικ.40926/ 
25-5-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 328, ΑΔΑ: ΨΧ9Λ465ΦΥΟ-Α21) κοινή 
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αριθμ. 42350/Φ.342 
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία 15479οικ./Φ.342/ 
30.3.2020 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης «Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Νο-
μοπαρασκευαστικής Επιτροπής με αντικεί-
μενο την αναμόρφωση του οικογενειακού 
δικαίου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 252), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπό στοιχεία 20009οικ./Φ.342/12.05.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ.  371) και 35283οικ./Φ.342/24.7.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 578) όμοιες - Παράταση της διάρκειας 
των εργασιών και αντικατάσταση αναπληρώτρι-
ας γραμματέως της επιτροπής. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
  α) Της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 

«Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώ-

δικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων 
για τη Μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του 
ν. 3060/2002 (Α’  242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

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

γ) της περ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 131), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4368/2016 (Α’ 21),

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), 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 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και

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

2) Την υπό στοιχεία 15479οικ./Φ.342/30.3.2020 από-
φαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Υ.Ο.Δ.Δ. 252), με την 
οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε η αναφερόμενη 
στο θέμα Eπιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό 
στοιχεία 20009οικ./Φ. 342/12.05.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 371) και 
35283οικ./Φ.342/24.7.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 578) όμοιες.

3) Την από 4.9.2020 επιστολή του Προέδρου της ως 
άνω Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη παράτασης της 
διάρκειας των εργασιών της.

4) Το από 4.9.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύ-
θυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υπο-
στήριξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την 
αντικατάσταση της αναπληρώτριας γραμματέως της 
επιτροπής.

5) 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 Δικαιοσύ-
νης (Ειδικός Φορέας 17-10172010000000 και Αναλυτι-
κοί Λογαριασμοί Εξόδων: 2420404001, 2420403001 και 
2420405001), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 15479οικ./Φ.342/ 
30.3.2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 252), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 
20009οικ./Φ.342/12.05.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 371) και 35283οικ./ 
Φ.342/24.7.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 578) όμοιες, ως ακολούθως:

Ι) Παρατείνεται έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 η διάρ-
κεια των εργασιών της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής 
Επιτροπής με αντικείμενο την αναμόρφωση του οικο-
γενειακού δικαίου.
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II) Ορίζεται αναπληρώτρια γραμματέας στην ως άνω 
Επιτροπή, η Μαρία Σπατιώτη του Γρηγορίου (Α.Δ.Τ.: 
ΑΙ691402), υποψήφια δικηγόρος, ασκούμενη στο Ταμείο 
Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), σε 
αντικατάσταση της αποχωρήσασας Χαρίκλειας Τζώτζου 
του Χρήστου (Α.Δ.Τ.: ΑΝ709403), υποψήφιας δικηγόρου, 
ασκούμενης στο Τμήμα Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστι-
κές και Ποινικές Υποθέσεις της Κ.Υ.Υ.Δ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προγενέστερες αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2020

  Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Αριθμ. οικ.7128 
    Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης του 

Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στην Περιφε-

ρειακή Ενότητα (ΠΕ) Θεσσαλονίκης Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας .

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 έως και 11 του 

ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου 
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 58 του 
ν. 4643/2019 (Α΄ 193) και τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 
του άρθρου 108 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53).

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» 
(Α΄ 235).

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω-
ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107), 
όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45) και 
ειδικότερα το Δεύτερο Κεφάλαιο αυτού, περί Συλλογικών 
Οργάνων της Διοίκησης (άρθρα 13 παρ. 1, 14 και 15), 
όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 131) και ειδικότερα την παρ. ιβ του άρθρου 5 και την 
παρ. 3 του άρθρου 9 αυτού.

7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια“ και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 112) και ειδικότερα την παρ. 9 του 
άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 4 αυτού.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), περί Συντο-
νιστή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

9. Την υπ’ αρ. 14138/15-05-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250 -ΑΔΑ: 
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών για διορισμό του Συντονιστή της Α.Δ.Μ-Θ.

10. Την υπ’ αρ. 46/27-2-2020 απόφαση του Συντονιστή 
Α.Δ.Μ-Θ. «Συγκρότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής 
(ΣΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Θεσσαλονίκης Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή της 
παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.  1 του άρθρου 58 του 
ν. 4643/2019 (Α΄ 193)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 199).

11. Την υπ’ αρ. οικ.5259/24-7-2020 απόφαση του Συ-
ντονιστή Α.Δ.Μ-Θ. «Τροποποίηση της απόφασης συ-
γκρότησης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 618).

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της ΔΙΠΕΧΩΣΚ.Μ. μετά 
την υπ’ αρ. 1766/7-4-2020 απόφαση του Συντονιστή 
Α.Δ.Μ-Θ. «Συγκρότηση Συμβουλίου Πολεοδομικών 
Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Β΄ στην Περι-
φερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 317), στην 
οποία συμμετέχει ως τακτικό μέλος η Ζωή Ευαγγελοπού-
λου και εξαιτίας του φόρτου εργασίας στην υπηρεσία 
της, αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της υπ’  αρ. 46/27-2-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 199) απόφασης συγκρότησης του Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσ-
σαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την  υπ’ αρ. οικ.5259/24-7-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 618) απόφαση, ως προς την αντικατάσταση της 
αναπληρώτριας Προέδρου του ΣΑ ως εξής:

Η Πηνελόπη Ταϊρη του Ιωάννη, με ΑΔΤ: ΑΝ181921, 
ΠΕ Αρχιτέκτων-Μηχανικός, υπάλληλος του Τμήματος 
Π.Σ.Ε. της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Κ.Μ. Α.Δ.Μ-Θ, ορίζεται ως αναπλη-
ρώτρια Πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης, σε αντικατάσταση της Ζωής Ευαγγελο-
πούλου του Χαραλάμπους με ΑΔΤ: ΑΖ692510, ΠΕ Αρ-
χιτέκτονα-Μηχανικό, υπάλληλου της ίδιας υπηρεσίας.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις υπ’ αρ. 
46/27-2-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.  199) και οικ.5259/24-7-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 618) αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ    
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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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