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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Αριθμ. 2/26359/ΔΕΠ 
Kαθορισμός αποζημίωσης των μελών της Ομά-

δας Εργασίας με έργο «Αναθεώρηση του Εγχει-

ριδίου Ελέγχων της Ε.Δ.ΕΛ.» .

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΚΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελι-

κό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει,

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

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) όπως 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 παρ. 22 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) της παρ. 2 του άρθρου 5 και της περιπ. δ’ της παρ. 6
του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131), 
όπως ισχύει,

ε) του άρθρου 2 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) όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής 
κινήτρων διά την ενίσχυσιν την περιφερειακής και οι-

κονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α’ 232), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α’ 57), 

ζ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), 
όπως ισχύει,

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

θ) των άρθρων 11 και 12 του ν. 4314/2014 « Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014 -2020» (Α’ 265), όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

3. Την υπ’ αρ. 82558 ΕΞ 2019/ 23.07.2019 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Διορισμός του Αθανασίου Πετραλιά του Ιωάννη σε θέση 
μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομι-
κών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 537).

4. Την υπ’ αρ. 2/91637/0004/18.12.2017 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.Ε.Λ.) της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Β’ 4510), όπως ισχύει. 

5. Την υπ’ αρ. 2/93222/004/22.12.2017 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μελών της Επιτροπής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.Ε.Λ.) της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 706), όπως ισχύει. 

6. Την υπ’ αρ. 54848 ΕΞ 2020/3.6.2020 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής με θέμα 
«Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Ερ-
γασίας με έργο ”Αναθεώρηση του Εγχειριδίου ελέγχων 
της Ε.Δ.ΕΛ.”» (Υ.Ο.Δ.Δ. 439). 

7. Την υπ’ αρ. 39671-16/4/2020 (ΑΔΑ: 9ΚΣΥ46ΜΤΛΡ-
ΜΣ4) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων με θέμα: «Απόφαση έγκρισης προγράμματος 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων από 
αμιγώς εθνικούς πόρους της Επιτροπής Δημοσιονομικού 
Ελέγχου (ΕΔΕΛ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, για το 
έτος 2020», αποφασίζουμε: 
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Α. Καθορίζεται για τον πρόεδρο και για καθένα από 
τα μέλη της Ομάδας Εργασίας της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής, με έργο την Αναθεώρηση 
του Εγχειριδίου Ελέγχων της Επιτροπής Δημοσιονομικού 
Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.), μηνιαία αποζημίωση η οποία ανέρχε-
ται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για τον 
πρόεδρο και διακόσια (200) ευρώ για τα μέλη. 

Β. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εκτός του κανο-
νικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών 
και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωρια-
κή απασχόληση, στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης 
Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ή με 
τη χρήση τεχνολογιών απομακρυσμένης πρόσβασης.
Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει κατ’ ελάχιστο τέσσε-
ρις (4) φορές το μήνα, μετά από κλήση του Προέδρου 
της, την προηγούμενη μέρα. Κατά την συνεδρίαση της 
Ομάδας Εργασίας θα εγκρίνονται τα Παραδοτέα. 

Γ. Σε κάθε περίπτωση το έργο της Ομάδας Εργασίας ολο-
κληρώνεται με την περάτωση των ανωτέρω παραδοτέων. 

Δ. Η απόφαση αυτή ισχύει από 16.6.2020 και μέχρι τη 
λήξη της θητείας των μελών της Ομάδας Εργασίας, έως 
31.12.2020. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020 

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

I

2  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Αριθμ. 98048/Κ1 
Συγκρότηση και ορισμός μελών έμμισθης Επιστη-

μονικής Ομάδας Εργασίας, Συντονισμού, Υποστή-

ριξης και Αξιολόγησης στο πλαίσιο υλοποίησης 

των σκοπών - στόχων του Ευρωπαϊκού Προγράμ-

ματος Erasmus+ ΚΑ3 2020 - 2021 (Ενίσχυση σε 

θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής - Support for 

Policy Reform) με τίτλο: «National Coordinators 

for the Implementation of the European Agenda 

for Adult Learning / Εθνικοί Συντονιστές για την 

εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκ-

παίδευση Ενηλίκων» / EAAL (Call reference EACEA 

01/2019-Reference Number: Nr 614214-EPP-1-

2019-1-EL-EPPKA3-AL- AGENDA). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 «Δομή 

και Λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Β΄ 167).

β) Του ν. 2621/1998, άρθρο 2, παρ. 25 «Ρύθμιση θε-
μάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 136).

γ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας» περί των Συλλογικών Οργάνων 
της Διοίκησης (Α΄ 45).

δ) Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει» (Α΄ 131).

ε) Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 26).

στ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 112).

2. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

β) Του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων».

γ) 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).

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

στ) Το π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

3. Την υπ’ αρ. 122600/Γ1 απόφαση Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 513) 
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αρ. 10756/09-10-2002 κοινή υπουργική από-
φαση «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 
Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ.», όπως αυτή τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει (Β΄ 1343).

5. Την υπ’ αρ. 329/10-02-2005 (Β΄ 210) κοινή υπουργική 
απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 
ΚΑ/845/25.8.2003 απόφασης με θέμα: ”Σύσταση Ειδικού 
Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων”», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β΄ 1222).

6. Την υπ ‘αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 (Β΄ 8) υπουργική από-
φαση με θέμα: Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» 
στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Δι-
ευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και 
ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

7. Τις διατάξεις του υπ’ αρ. 1288/2013/11 Δεκεμβρίου 
2013 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Προγράμματος 
Erasmus+, του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον τομέα της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεο-
λαίας και του Αθλητισμού.

8. Tο Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης σχετικά με ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο 
για την εκπαίδευση των ενηλίκων / Council Resolution on 
are newed European agenda for adult learning (2011/C 
372/01).

9. Την υπ’ αρ. 78338/H1/17-05-2019 απόφαση με θέμα: 
«Ορισμός Εθνικού Συντονιστή για την Ευρωπαϊκή Ατζέ-
ντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (National Coordinator 
for the Implementation of the European Agenda for 
Adult Learning)».

10. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για την υποβολή προτάσεων στο Call: 
EACEA 01/2019 - Erasmus+, Key Action 3: Support for 
policy reforms,National Coordinators for the European 
Agenda for Adult Learning.

11. Το υπ’ αρ. Project No 614214-EPP-1-2019-1-EL--
EPPKA3-AL-AGENDA application number για το Ευρω-
παϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα Έργου: “National 
Coordinators for the Implementation of the European 
Agenda for Adult Learning”/ «Εθνικοί Συντονιστές για 
την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαί-
δευση Ενηλίκων».

12. To από 03/10/2019 Evaluation Report - Notification 
letter από το Education, Audiovisual and Culture, 
Executive Agency της European Commission.

13. Το υπ’ αρ. 614214 Grant Agreement for an action, 
το οποίο υπέγραψαν ο Tapio SÄÄVÄLÄ, εκπρόσω-
πος της EACEA και Υπεύθυνος για την υπογραφή της 
Συμφωνίας για το Έργο “National Coordinators for the 
Implementation of the European Agenda for Adult 
Learning” / «Εθνικοί Συντονιστές για την Εφαρμογή της 
Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων» και 
με τον Νόμιμο Εκπρόσωπο και Υπουργό του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, που είναι 
ο δικαιούχος της δράσης.

14. Την από 06/05/2019 υποβολή της πρότασης με 
ορισμό των μελών που θα απαρτίζουν την έμμισθη Επι-
στημονική Ομάδα Συντονισμού, Υποστήριξης και Αξιο-
λόγησης στο πλαίσιο του Έργου “National Coordinators 
for the Implementation of the European Agenda for 
Adult Learning” / «Εθνικοί Συντονιστές για την Εφαρ-
μογή της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαίδευση 
Ενηλίκων», σύμφωνα με την παράγραφο D3. Skills and 
expertise of the team involved in the implementation 
of the activities.

15. Την ανάγκη συγκρότησης έμμισθης Επιστημονικής 
Ομάδας Εργασίας, Συντονισμού, Υποστήριξης και Αξιο-
λόγησης του Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των σκο-
πών - στόχων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 
ΚΑ3 2020 - 2021 (Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων 
πολιτικής - Support for Policy Reform) με τίτλο: “ National 
Coordinators for the Implementation of the European 
Agenda for Adult Learning” / «Εθνικοί Συντονιστές για 
την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαί-
δευση Ενηλίκων».

16. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη για τον 
κρατικό προϋπολογισμό από την παρούσα, αποφασί-
ζουμε:

Ι.
Α. Τη συγκρότηση Έμμισθης Επιστημονικής Ομάδας 

Συντονισμού, Υποστήριξης και Αξιολόγησης του Έργου 
στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών - στόχων του Ευρω-
παϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 2020 - 2021 (Ενί-
σχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής - Support 
for Policy Reform) με τίτλο: “National Coordinators for 
the Implementation of the European Agenda for Adult 
Learning” / «Εθνικοί Συντονιστές για την Εφαρμογή της 
Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων» -
Project No: 614214-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-AL-AGENDA.

Β. Το αντικείμενο του Έργου της Επιστημονικής Ομά-
δας Συντονισμού, Οργάνωσης, Υποστήριξης και Αξιο-
λόγησης του Έργου είναι: ο λειτουργικός συντονισμός, 
η οργάνωση, η υποστήριξη, η υλοποίηση των πακέτων 
εργασίας (WP) και των δράσεων του Έργου, η αξιολόγη-
ση του Έργου, η διάχυση καλών πρακτικών σχετικών με 
το θέμα, ο συντονισμός των δράσεων Διά Βίου Μάθησης 
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς και η 
μελέτη, η καταγραφή, η ανάλυση και η διαμόρφωση 
προτάσεων σχετικά με το Έργο.

Γ. Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητες της Επιστημονικής 
Ομάδας Συντονισμού, Υποστήριξης και Αξιολόγησης του 
Έργου είναι οι ακόλουθες:

• Η οργάνωση, ο συντονισμός και η διαχείριση των 
εργασιών που αντιστοιχούν στα πακέτα εργασίας (WP), 
όπως αυτά προσδιορίζονται από την υπογραφή της Επί-
σημης Σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

• Η παρακολούθηση και εκτέλεση του προϋπολο-
γισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 
“National Coordinators for the Implementation of the 
European Agenda for Adult Learning” / «Εθνικοί Συντο-
νιστές για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για 
την Εκπαίδευση Ενηλίκων» (EAAL), καθώς και η γραμμα-
τειακή, διοικητική υποστήριξη του Έργου και η τήρηση 
του αρχείου του.

• Η τήρηση των προθεσμιών και η παραγωγή των 
παραδοτέων του Erasmus+ " National Coordinators for 
the Implementation of the European Agenda for Adult 
Learning” / «Εθνικοί Συντονιστές για την Εφαρμογή της 
Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 
(EAAL)», όπως αυτά έχουν τεθεί από την Επίσημη Σύμ-
βαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

• Η εκπροσώπηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων σε κάθε συνάντηση εργασίας της Ομάδας 
Έργου στην Ελλάδα και των Εθνικών Συντονιστών στο 
εξωτερικό, σύμφωνα με την Επίσημη Συμφωνία.

• Η διοργάνωση και η συμμετοχή σε συνεδριάσεις, ερ-
γαστήρια, ημερίδες και συνέδρια, εντός και εκτός της 
Ελλάδας σχετικά με το Έργο και το εγκεκριμένο Πρό-
γραμμα καθώς και η δικτύωση με συναφή Προγράμματα 
που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης καθώς και με 
συναφή Προγράμματα, που υλοποιεί η Εθνική Μονάδα 
διαχείρισης της EPALE, Έργο που έχει αναλάβει το ΙΚΥ, 
και η Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, 
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Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, με 
κοινό στόχο την παρουσίαση, προβολή και διάχυση του 
Ευρωπαϊκού Έργου (Dissemination).

• Η διαμόρφωση προτάσεων προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά 
με την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τα 
σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, μετά την καταγραφή του 
εκπαιδευτικού υλικού των γραμματισμών καθώς και 
την αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων ευάλωτων 
κοινωνικά ομάδων (προσφύγων - μεταναστών) σε προ-
γράμματα εκπαίδευσης (ελληνομάθειας).

• Η καταγραφή των υπαρχουσών πολιτικών και τάσεων 
με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικής αξιοποίησης των 
συμπερασμάτων του Έργου στην εκπαίδευση Ενηλίκων 
της χώρας.

• Η συνεργασία με αρμόδιους φορείς, με εμπειρογνώ-
μονες σε συναφή θέματα και με τα μέλη της άμισθης 
εθελοντικής Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας "EAAL", η 
οποία θα απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες και μόνι-
μους Εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν στα Σχολεία Δεύ-
τερης Ευκαιρίας στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών -
στόχων του Έργου και της διάχυσης των Καλών Πρακτι-
κών σχετικά με το θέμα (πολλαπλασιαστές του Έργου).

• Η οργάνωση και συμμετοχή σε δράσεις δικτύωσης 
στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, η σύνδεση με το 
Δίκτυο των Εθνικών Συντονιστών για την Εκπαίδευση 
Ενηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το δίκτυο EPALE.

• Η σύνταξη καταλόγου συνεργαζομένων κοινωνικών 
δικτύων και σχετικών εγκυκλίων, δημοσιεύσεων (Δελτία 
Τύπου, κ.ά.).

• Οι λοιπές απαιτούμενες ενέργειες και δράσεις για την 
προώθηση, υλοποίηση και αξιολόγηση του Έργου.

Δ. Τα παραδοτέα απορρέουν από τις ανωτέρω αρμο-
διότητες.

Ε. Η Επιστημονική Ομάδα Συντονισμού, Υποστήριξης 
και Αξιολόγησης του Έργου θα λειτουργήσει από τη 
δημοσίευση της παρούσας σε Φ.Ε.Κ. μέχρι τη λήξη του 
Έργου, την 31- 12-2021.

ΣΤ. Στα μέλη της Έμμισθης Επιστημονικής Ομάδας Συ-
ντονισμού, Υποστήριξης και Αξιολόγησης του Έργου, 
τα οποία θα εργάζονται πέραν του συμβατικού τους 
ωραρίου και καθηκόντων και σε χρόνο που δεν καλύ-
πτεται από υπερωριακή απασχόληση, θα καταβληθεί 
αποζημίωση, η οποία θα καθορισθεί με έκδοση κοινής 
απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
21 του ν. 4354/2015 και σύμφωνα με την εγκεκριμέ-
νη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το Έργο “National 
Coordinators for the Implementation of the European 
Agenda for Adult Learning” / «Εθνικοί Συντονιστές για 
την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαί-
δευση Ενηλίκων (EAAL)».

Ζ. Η εν λόγω Επιστημονική Ομάδα του Έργου "EAAL" 
θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
περί συλλογικών οργάνων.

II.
Ορίζουμε τα μέλη της Έμμισθης Επιστημονικής Ομά-

δας Συντονισμού, Υποστήριξης και Αξιολόγησης του 
Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών - στόχων 

του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 2020 - 
2021 (Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτι-
κής - Support for Policy Reform) με τίτλο: “National 
Coordinators for the Implementation of the European 
Agenda for Adult Learning” / «Εθνικοί Συντονιστές για 
την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαί-
δευση Ενηλίκων» - Project No: 614214-EPP-1-2019-1-EL-
EPPKA3-AL-AGENDA, ως εξής:

1. Βασιλική Νικολοπούλου του Βασιλείου, κάτοχο 
Διδακτορικού τίτλου Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μόνιμη 
υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ., Εθνική 
Συντονίστρια για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ατζέ-
ντας για την Εκπαίδευση από το 2013, μέλος του ET 2020 
Adult Learning Working Group, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, 
μέλος της συγγραφικής ομάδας για την υποβολή της 
πρότασης, με Α.Τ. Χ172781, Πρόεδρο της Επιστημονικής 
Συντονιστικής Επιτροπής, Υπεύθυνη για την Υλοποίηση, 
Αξιολόγηση, Προβολή και Διάχυση του Έργου και Εθνική 
Συντονίστρια του Erasmus+ KA3 “EAAL”.

2. Μαρία Καπνιάρη του Ιωάννη, πτυχιούχο Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, αποσπασμένη εκπαι-
δευτικό στο Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων και Οργά-
νωσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της 
Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ., Υπεύθυνη 
Έργου για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για 
την Εκπαίδευση Ενηλίκων από το 2015, μέλος της συγ-
γραφικής ομάδας για την υποβολή της πρότασης, με Α.Τ. 
ΑΗ 112823, Αντιπρόεδρο, Αναπληρώτρια της Εθνικής 
Συντονίστριας και μέλος της Επιστημονικής Συντονιστι-
κής Επιτροπής για την Υλοποίηση, Αξιολόγηση, Προβολή 
και Διάχυση του Έργου καθώς και για την Εφαρμογή των 
πακέτων εργασίας (WP) και των δράσεων του Έργου, την 
Παραγωγή των παραδοτέων και τη Διάχυση στα Δίκτυα 
του Erasmus+ KA3 “EAAL”.

3. Αγγελική Λύτσιου του Σωτηρίου, πτυχιούχο Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, κάτοχο μεταπτυχια-
κού τίτλου στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, μόνιμη υπάλληλο 
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμή-
ματος Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαί-
δευσης Ενηλίκων, μέλος του ET 20202 Adult Learning 
Working Group, μέλος της Ομάδας Συντονισμού της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας “EPALE”, με Α.Τ. ΑΜ 006912, 
μέλος της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής για 
την Υλοποίηση των πακέτων εργασίας (WP) και των δρά-
σεων του Έργου και την Παραγωγή των παραδοτέων του 
Erasmus+ “EAAL”.

4. Νικολέττα Σωτηροπούλου του Χρήστου, πτυχιού-
χο Νομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών, μόνιμη 
υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊσταμένη 
του Τμήματος Ελληνομάθειας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 
της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, με Α.Τ. ΑΕ079260, 
μέλος της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής για 
την Υλοποίηση των πακέτων εργασίας (WP) και των δρά-
σεων του Έργου και την Παραγωγή των παραδοτέων του 
Erasmus+ “EAAL”.

5. Διονύσης Μουζάκης του Νικολάου, πτυχιούχο του 
τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Πάτρας και του 
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τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, 
κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου στην Εκπαίδευση Ενηλί-
κων, μόνιμο υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, 
Προϊστάμενο του τμήματος Σπουδών, Προγραμμάτων 
και Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης, με Α.Τ.
ΑΝ 012861, μέλος της Επιστημονικής Συντονιστικής 
Επιτροπής για την Υλοποίηση των πακέτων εργασίας 
(WP) και των δράσεων του Έργου και την Παραγωγή των 
παραδοτέων του Erasmus+ “EAAL”.

6. Αντωνία Παπατριανταφύλλου του Δημητρίου, πτυχι-
ούχο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, μόνιμη 
υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, στέλεχος της 
Γραμματείας της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπα-
ϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., Εθνική Συντονίστρια των 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ KA3 2017-2020 
“ACT - ACTive citizenship projects to enhance pupils 
social and civic competences” και Erasmus+ KA3 2018- 
2021 “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic 
Culture”, Αντιπρόεδρος και μέλος της άμισθης Επιστη-
μονικής Ομάδας Εργασίας Υποστήριξης του Erasmus+ 
ΚΑ3 2019 - 2022 “BE PART - Youth Led Development for 
Schools Participatory Management”, μέλος της Ομάδας 
Συντονισμού της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “EPALE”, Επι-
στημονική Συνεργάτιδα σε θέματα πολιτικού εγγραμμα-
τισμού του Επιστημονικού Οργανισμού «Μαζί για την 
Εφηβική Υγεία» και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγεί-
ας», Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Επι-
μορφώτρια Εκπαιδευτικών, με Α.Τ. ΑΖ 034080, μέλος της 
Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής, Υπεύθυνη για 
την Επιστημονική και Διοικητική Υποστήριξη, τη διοργά-
νωση ημερίδων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς 
και τη Διάχυση των Καλών Πρακτικών του Erasmus+ KA3 
“EAAL”.

7. Ουρανία Λάμπου του Δημητρίου, πτυχιούχο Γαλλι-
κής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, κάτοχο Μεταπτυ-
χιακού Τίτλου Σπουδών στην Διδακτική Ξένης Γλώσσας, 
αποσπασμένη εκπαιδευτικό στη Διεύθυνση Εκπαιδευ-
τικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Β΄ Εκπαιδευ-
τικής Τεχνολογίας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς 
και Διά Βίου Μάθησης, επιμορφώτρια εκπαιδευτικών 
στις ΤΠΕ και ειδικότερα στην αξιοποίηση Τεχνικών Ασύγ-
χρονης και Εξ αποστάσεως Διδασκαλίας μέσα από το 
Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle, MOODLE 
Certified Educator, επιμορφώτρια σε εργαστήρια STEM 
σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και την 
Εταιρεία Αστρονομία και Διαστήματος, με Α.Τ. AK 835782, 
μέλος της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής του 
Erasmus+ “EAAL” για την υλοποίηση των πακέτων ερ-
γασίας (WP) και των δράσεων του Έργου καθώς και τη 
συνδρομή στην υλοποίηση του εξ αποστάσεως εκπαι-
δευτικού προγράμματος και την παρακολούθηση της 
εκπαιδευτικής πλατφόρμας, ediaviou.minedu.gov.gr.

8. Δημήτριο Σουλιώτη του Παναγιώτη, πτυχιούχο του 
τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχο 
μεταπτυχιακού τίτλου στην Ηλεκτρονική- Τηλεπικοινωνί-

ες και στις Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτικές και Διακυβέρνηση, 
πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων, Διευθυντής στο 
ΔΙΕΚ Γλυφάδας με Α.Τ. Χ534568, μέλος της Επιστημονι-
κής Συντονιστικής Επιτροπής για την Υλοποίηση των 
πακέτων εργασίας (WP) και των δράσεων του Έργου και 
την Παραγωγή των παραδοτέων του Erasmus+ “EAAL”.

9. Ευαγγελία Αδάμ του Ευσταθίου, πτυχιούχο του 
τμήματος Σπουδών Ελληνικού Πολιτισμού του ΕΑΠ, ΠΕ 
Διοικητικού - Οικονομικού, με Α.Τ. ΑΗ 608212, μόνιμη 
υπάλληλο του Τμήματος Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου 
Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, μέλος 
της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής για την 
Υλοποίηση των πακέτων εργασίας (WP) και των δράσε-
ων του Έργου και την Παραγωγή των παραδοτέων του 
Erasmus+ “EAAL”.

10. Σπυρίδων Παπαχριστόπουλος του Γεωργίου, ΠΕ 
Δημοσιονομικών, με καθήκοντα Προϊσταμένου Μονά-
δας Δ Ειδικού Λογαριασμού Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ - Το-
μέα Παιδείας, ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και MSc 
στις Διεθνείς Μεταφορές, μέλος της Επιστημονικής Συ-
ντονιστικής Επιτροπής και Οικονομικός Υπεύθυνος των 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ KA3 2017-2020 
“ACT - ACTive citizenship projects to enhance pupils 
social and civic competences” και Erasmus+ KA3 2018- 
2021 “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic 
Culture”, με Α.Τ. ΑΙ 001103, μέλος της Επιστημονικής Συ-
ντονιστικής Επιτροπής και Οικονομικός Υπεύθυνος του 
Erasmus+ KA3“EAAL”.

11. Παρασκευή Μπάσδρα του Αστερίου, μόνιμη υπάλ-
ληλο του Τμήματος Διοικητικού του ΕΟΠΠΕΠ με Α.Τ.
ΑΜ 038459, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, πτυχιούχο 
του τμήματος Οικονομικών της Σχολής Νομικών και Οι-
κονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., μέλος της Επιστημο-
νικής Συντονιστικής Επιτροπής για την Υλοποίηση των 
πακέτων εργασίας (WP) και των δράσεων του Έργου και 
την Παραγωγή των παραδοτέων του Erasmus+ “EAAL”.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα κα-
λύπτεται από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3 2020-2021 με 
τίτλο “National Coordinators for the Implementation of 
the European Agenda for Adult Learning” / «Εθνικοί Συ-
ντονιστές για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ατζέντας 
για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (EAAL)» με ποσοστό συμ-
μετοχής 75% (ΕΕ) και 25% (εθνική συμμετοχή). Το 25% 
της εθνικής συμμετοχής δε θα επιβαρύνει τον κρατικό 
προϋπολογισμό, καθώς θα καλυφθεί από την προσφορά, 
σε εργασία, από τα μέλη της άμισθης εθελοντικής Επι-
στημονικής Ομάδας Εργασίας του Έργου “EAAL”.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Ιουλίου 2020

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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3  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

        Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.46925 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 77348/

5-11-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 957/ΑΔΑ: 62Τ2465ΦΥΟ-ΕΕΠ) 

απόφασης του Υπουργού Υγείας σχετικά με τον 

διορισμό νέων μελών στο Διοικητικό Συμβού-

λιο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
 Α. τις διατάξεις
1. του άρθρου 5 του ν. 1316/1983 (Α΄ 3) «Ίδρυση οργά-

νωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρ-
μάκων (Ε.Ο.Φ.) της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (Ε.Φ.) 
της Κρατικής Φαρμακαποθήκης (Κ.Φ.) και τροποποίηση 
και συμπλήρωση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθ. 25 παρ.1 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262),

2. της παρ. 2 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) 
«Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

3. των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45),

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

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

6. 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. Γ4β/Γ.Π.οικ.77348/5-11-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 

957/ΑΔΑ: 62Τ2465ΦΥΟ-ΕΕΠ) απόφαση του Υπουργού 
Υγείας «Παύση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και διορισμός νέων 
μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανι-
σμού Φαρμάκων».

 Γ. Τα έγγραφα:
1. το με ημερ. 17-12-2019 μήνυμα ηλεκτρονικής αλ-

ληλογραφίας με το οποίο ο ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ορισθείς με την ως άνω (Β1) απόφαση ως μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, γνωστοποιεί την 
παραίτησή του από μέλος,

2. το από 16-7-2020 ενημερωτικό σημείωμα της Δι-
εύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π. προς το Γρα-
φείο Υπουργού Υγείας, συμπληρωμένο από το γραφείο 
Υπουργού με το προς αντικατάσταση μέλος στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο του ΕΟΦ,

3. την υπ’ αρ. B2α/οικ.46683/22-7-2020 προβλεπόμενη 
από την παρ. 5, άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), 
όπως ισχύει, αιτιολογημένη εισήγηση του Προϊσταμένου 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία δεν προκα-
λείται πρόσθετη δαπάνη τόσο σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του φορέα όσο και σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τον διορισμό του ΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Δημητρίου, με 
ΑΔΤ: ΑΚ586129, Πτυχιούχου της Ιατρικής Σχολής του πανε-
πιστημίου “La Sapienza”- Ιταλία, ως τακτικό μέλος στην θέση 
του παραιτηθέντος ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Ιωάννη, με 
ΑΔΤ: ΑΟ023165, Ιατρού ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας.

Β. Η θητεία του ανωτέρω διοριζομένου μέλους ορί-
ζεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του
ν. 3730/2008 (Α΄ 262).

Γ. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 77348/
5-11-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 957/ ΑΔΑ: 62Τ2465ΦΥΟ-ΕΕΠ) από-
φαση του Υπουργού Υγείας, ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020 

Ο Υπουργός 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   

Ι

 Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 46910  
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. Γ4β/

Γ.Π. 76792/1-11-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 919) απόφασης 

του Υπουργού Υγείας σχετικά με την συγκρότη-

ση και τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβού-

λιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

(ΕΟΔΥ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
 Α. τις διατάξεις:
1. των άρθρων 3 και 14 του ΜΕΡΟΥΣ Α’ «Σύσταση 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)» του
ν. 4633/2019 (Α΄ 161),

2. του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176),

3. των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45),

4. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148),

5. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 124),

6. 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. Γ4β/Γ.Π. 76792/1-11-2019 απόφαση του 

Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημό-
σιας Υγείας (ΕΟΔΥ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 919),

2. την υπ΄ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 79488/12-11-2019 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Αποδοχή παραίτησης του Δημο-
σθένη Παναγιωτάκου από τη θέση του Αντιπροέδρου 
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του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας, αρμόδιου για τα ΜΗ Μεταδοτικά νο-
σήματα» (Υ.Ο.Δ.Δ. 973).

 Γ. Τα έγγραφα:
1. το υπ’ αρ. ΓΡ.ΥΠ.οικ. 5175/15-7-2020 έγγραφο του 

Γραφείου Υπουργού με θέμα την αντικατάσταση του 
Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, 
αρμοδίου για τα ΜΗ μεταδοτικά νοσήματα, λόγω υπο-
βληθείσας παραίτησης (σχετ. Β2),

2. το από 25-11-2019 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας της ΔΡΕΛΙΩΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, με το οποίο υπέβα-
λε την παραίτησή της από αναπληρωματικό μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ,

3. το υπ’ αρ. ΓΡ.ΥΠ.4911/4-11-2019 μήνυμα ηλεκτρο-
νικής αλληλογραφίας με το οποίο διαβιβάζεται το υπ’ 
αρ. ΣΕΚΕΕΛ.ΕΞ. 1/2019 έγγραφο του Σωματείου Εργα-
ζομένων Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
(ΣΕΚΕΕΛ), σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων των 
εργαζομένων ως μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΕΟΔΥ,

4. το με ημερ. 3-6-2020 επικαιροποιημένο ενημερω-
τικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ν.Π. του Υπουργείου Υγείας προς το Γραφείο Υπουργού, 
συμπληρωμένο από το Γραφείο Υπουργού με τα υπο-
δεικνυόμενα, προς αντικατάσταση των παραιτηθέντων, 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ,

5. την υπ’ αρ. Β2β/Γ.Π.οικ.46684/22-7-2020 προβλεπό-
μενη από την παρ. 5, άρθ. 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), 
όπως ισχύει, αιτιολογημένη Εισήγηση του Προϊσταμέ-
νου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, οποία δεν προκύπτει πρόσθετη 
δαπάνη τόσο σε βάρος του Προϋπολογισμού, του φο-
ρέα όσο και σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π. 76792/1-11-2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 919) απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικά με 
την συγκρότηση και τον ορισμό μελών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ), ως ακολούθως:

1. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη, με ΑΔΤ: 
ΑΟ023165, Ειδικός Ιατρός Εργασίας ως τακτικό μέλος και 
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, 
αρμόδιος για τα ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΑ νοσήματα, με καθε-
στώς εργασίας μερικής απασχόλησης σε αντικατάσταση 
του παραιτηθέντος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ του 
Βασιλείου, με ΑΔΤ: ΑΜ120046, Καθηγητή στην Σχολή Επι-
στημών Υγείας και Αγωγής- Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

2. ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Ιωάννη, με ΑΔΤ: 
ΑΑ006374, Δικηγόρος ως αναπληρωματικό μέλος του 
τακτικού μέλους ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κωνστα-
ντίνου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας ΔΡΕΛΙΩΖΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του Παναγιώτη, με ΑΔΤ: ΑΒ020740, Προϊ-
σταμένης Τμήματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και 
Διεθνών Συνεργασιών- 2η Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου.

Β. Συμπληρώνουμε την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.76792/1-11-2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 919) απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικά με 
την συγκρότηση και τον ορισμό μελών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ), ως ακολούθως:

3. ΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, κάτοχος του με 
ΑΔΤ:ΑΚ500678, Υπάλληλος του ΕΟΔΥ ως τακτικό μέ-
λος- εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΕΟΔΥ, με ανα-
πληρωτή του τον ΛΙΑΝΤΗ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με ΑΔΤ.: 
ΑΕ004228, Υπάλληλο του ΕΟΔΥ, δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4633/2019 (Α΄ 161).

Γ. Χρέη Προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύ-
ματος αυτού, θα εκτελεί ο Αντιπρόεδρος ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ο οποίος, στην συγκεκριμένη περίπτωση, θα 
αναπληρώνεται από το αναπληρωματικό του μέλος.

Δ. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π. 76792/
1-11-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 919) απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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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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