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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

2 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

3 Περιφέρειες

4 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

     Αριθμ. 112450 

Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για την 

εξέταση αιτημάτων των δικαιούχων τροποποί-

ησης των έργων που έχουν ενταχθεί στην Πρά-

ξη «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελ-

λάδας - Ισραήλ 2019» με Κωδικό ΟΠΣ 3479 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. α. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

β. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

γ. Το 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) και, ειδικότερα, 
την παρ. 1 του άρθρου 4, σύμφωνα με την οποία η Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μεταφέρεται στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

δ. Την υπ’ αρ. 80327/1.8.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Έρευνας 
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 511).

ε. Το άρθρο 111 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α’ 134).

στ. Την υπό στοιχεία 223190/Ι4/29.12.2016 κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός αμοιβών των εμπει-
ρογνωμόνων και των μελών των Επιτροπών για την αξι-
ολόγηση και την υλοποίηση των έργων Έρευνας, Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας» (ΥΟΔΔ 20/2017).

ζ. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών» (Α΄ 3). Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Έρευ-
νας και Καινοτομίας.

2. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258) και ιδίως το 
άρθρο 24 αυτού.

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

4. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
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5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης και την κατάργηση του υπ’ αρ. 1080/2006 Κανονι-
σμού του Συμβουλίου.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ε.Τ.Π.Α., 
το Ε.Κ.Τ., το Τ.Σ., το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και το Ε.Τ.Θ.Α. και περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ε.Τ.Π.Α., το Ε.Κ.Τ., το 
Τ.Σ. και το Ε.Τ.Θ.Α. και για την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1083/2006.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερι-
κή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης.

8. Την υπό στοιχεία C(2014) 10162 final/18.12.2014 
εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» για στήριξη από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. στο 
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP001).

9. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κα-
τευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα 2014-2020» (υπό στοιχεία 2013/C 209/01).

10. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαί-
σιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα 
και ανάπτυξη και την καινοτομία» (υπό στοιχεία 2014/C 
198/01).

11. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχε-
τικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, όπως ανα-
φέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπό στοιχεία 
2016/C 262/01).

12. Την εγκύκλιο υπό στοιχεία 12078/ΕΥΘΥ/1150/ 
25.11.2015 «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρη-
ματοδοτούνται από το Ε.Τ.Π.Α., το Ε.Κ.Τ. και το Τ.Σ. στο 
πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

13. Την υπό στοιχεία 82193/ΕΥΣΣΑ 1810/4.8.2015 
(Β’ 1862) κοινή υπουργική απόφαση με την οποία εγκρί-
νεται η «Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδί-
κευση 2014- 2020».

14. Τις εγκυκλίους υπό στοιχεία 49939/ΕΥΚΕ1942/ 
13.05.2016 «Κρατικές ενισχύσεις και δημόσια χρηματο-
δότηση ερευνητικών οργανισμών - Ερευνητικών υπο-
δομών» και υπό στοιχεία 115970/ΕΥΚΕ203/13.11.2015 
«Κρατικές ενισχύσεις και RIS3», όπως ισχύει.

15. Την εγκύκλιο υπό στοιχεία  74391/ΕΥΚΕ2634/ 
13.07.2016 «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη 
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμμα-
τική περίοδο 2014-2020».

16. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
(Β’ 5968) «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/
EΥΘΥ/1020/20.10.2016 υπουργικής απόφασης «Τρο-
ποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/

ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης 
“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότη-
τας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β’ 3521).

17. Την υπό στοιχεία 5045/1142A1/22.09.2016 από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού «Ορισμός της ΓΓΕΤ ως Ενδιάμεσου Φορέα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων διαχείρισης για Πράξεις «Διμερών και Πολυμερών 
Ε&Τ Συνεργασιών» (Β’ 3279).

18. Την από 25.06.2015 απόφαση της 1ης συνεδρία-
σης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με 
την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της Δράσης Εθνικής 
Εμβέλειας «Διμερείς και Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες».

19. Την υπό στοιχεία 5317/1154/A1/29.09.2016 από-
φαση με γραπτή διαδικασία (8η) της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρημα-
τικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκαν η 
μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των ερευνητικών 
έργων στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Δι-
μερείς και Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες».

20. Την υπό στοιχεία 71/3 Α1/8.1.2018 απόφαση (ΑΔΑ: 
7ΘΣ3465ΧΙ8-7ΜΕ) της ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ με γραπτή διαδι-
κασία (26η) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία», με την οποία εγκρίθηκαν η τροποποίηση της μεθο-
δολογίας και των κριτηρίων επιλογής των ερευνητικών 
έργων στο πλαίσιο της Δράσης.

21. Την υπό στοιχεία 2/1/Α2/02.01.2019 απόφαση 
«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 
ερευνητικών έργων στη δράση Εθνικής Εμβέλειας “Δι-
μερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδα-Ισραήλ 
2019”» -Κωδικός Πρόσκλησης 020ΚΕ- Κωδικός ΟΠΣ 
3479.

22. Τη συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας και του κράτους του Ισραήλ για 
τη Διμερή Συνεργασία του Ιδιωτικού Τομέα στη Βιομη-
χανική έρευνα και Ανάπτυξη μεταξύ του Κράτους του 
Ισραήλ και της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία υπο-
γράφει στην Αθήνα στις 14.02.2006 και κυρώθηκε με 
τον ν. 3539/2007/ΦΕΚ Α

23. Το Πρωτόκολλο της 3ης συνάντησης της Μεικτής 
Ελληνο-Ισραηλινής Επιτροπής για την Ερευνητική και Τε-
χνολογική Συνεργασία, που υπογράφηκε στις 8/6/2020.

24. Τον υπ’ αρ. 75146/16-07-2020 «Προσωρινό κατά-
λογο δυνητικών δικαιούχων και μη επιλέξιμων για χρη-
ματοδότηση ερευνητικών έργων της δράσης Εθνικής 
Εμβέλειας “Διμερής και πολυμερής Ε&Τ Συνεργασίας 
Ελλάδας - Ισραήλ 2019”».

25. Την υπ’ αρ. 102569/01-10-2020 απόφαση συγκρό-
τησης επιτροπής ελέγχου φυσικών φακέλων και δικαι-
ολογητικών ένταξης των δυνητικών δικαιούχων για την 
δράση Εθνικής εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ 
συνεργασίας Ελλάδας - Ισραήλ».
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26. Την υπ’ αρ. 114386/30-10-2020 απόφαση έγκρι-
σης των πρακτικών της επιτροπής ελέγχου φυσικών 
φακέλων και δικαιολογητικών ένταξης των αιτήσεων 
χρηματοδότησης της δράσης «Διμερής και Πολυμερής 
Ε&Τ συνεργασίας Ελλάδας - Ισραήλ».

27. Την υπ’ αρ. 118156 - 09/11/2020 (ΑΔΑ: 9ΠΙΒ46ΜΤΛΡ-
ΞΛΟ) απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Διμερής και Πολυμερής 
Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2019» με Κωδικό ΟΠΣ 
3479 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικό-
τητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

28. Την ανάγκη εξέτασης των αιτημάτων μειζόνων τρο-
ποποιήσεων των Τεχνικών Παραρτημάτων των έργων 
που έχουν ενταχθεί με την υπό στοιχείο 27 προαναφε-
ρόμενη απόφαση ένταξης, αποφασίζει:

1. Τη σύσταση και συγκρότηση στη Γ.Γ.Ε.Κ. Επιτρο-
πής για την εξέταση αιτημάτων των δικαιούχων για την 
τροποποίηση των Τεχνικών Παραρτημάτων των Έργων, 
που έχουν ενταχθεί, υπ’ αρ. 118156 - 09/11/2020 (ΑΔΑ: 
9ΠΙΒ46ΜΤΛΡ-ΞΛΟ) απόφαση, για τα οποία προβλέπε-
ται έγκριση της Γ.Γ.Ε.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Αναλυτική Πρόσκληση και στον οδηγό εφαρμογής της 
ανωτέρω πράξης.

2. Ως μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι εξής:
- Αναστασία Σταθοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευ-

τικός στη ΓΓΕΚ
- Θεοδώρα Αϊναλή, υπάλληλος ΙΔΑΧ της ΓΓΕΚ
- Γεωργία Κρανά, υπάλληλος ΙΔΑΧ της ΓΓΕΚ.
Τα πλήρη στοιχεία τους είναι τα ακόλουθα:
Αναστασία Σταθοπούλου του Νικολάου, ΑΝ 672947

αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη ΓΓΕΚ
Θεοδώρα Αϊναλή του Αθανασίου, ΑΟ 583487

υπάλληλος ΙΔΑΧ της ΓΓΕΚ
Γεωργία Κρανά του Γεωργίου, ΑΝ 631672

υπάλληλος ΙΔΑΧ της ΓΓΕΚ
3. Στο έργο της η επιτροπή δύναται να επικουρείται 

από εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα καλείται από την ίδια 
την επιτροπή να συνδράμει στο έργο της με γνωμοδό-
τησή του, ανάλογα με τη φύση του εκάστοτε αιτήματος 
που θα εξετάζεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

        Με την υπ’ αρ. 2901.01/73659/2021/08.10.2021 από-
φαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας και του 
Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45, 
46 και 47 του ν. 4622/2019, όπως ισχύει, αποσπάται η 
ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ Κωνσταντίνα του Δημητρίου, με Αριθμό 

Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ221979, ΙΔΑΧ υπάλληλος του 
Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», κατηγορίας 
ΠΕ με βαθμό Α’ και ΜΚ 09, στο Ιδιαίτερο Γραφείο του 
Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Κων-
σταντίνου Κατσαφάδου.

Η απόσπαση της ανωτέρω λήγει αυτοδικαίως με την 
κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υφυ-
πουργού στο Γραφείο του οποίου αποσπάται και η ως 
άνω λήξη δεν γεννά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης στην 
υπάλληλο.

(Αρ. βεβ. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΟΘ: 15083/08.10.2021).

Οι Υπουργοί

  Aναπληρώτρια Υφυπουργός Ναυτιλίας
Υπουργός Υγείας και Νησιωτικής Πολιτικής 

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Ι

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

      Αριθμ. 3360  
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1681/09.04.2019 από-

φασης περί Συγκρότησης της Τοπικής Διοικητι-

κής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Β’ Τοπικού Υποκατα-

στήματος ΕΦΚΑ Μισθωτών Ηρακλείου Κρήτης 

(ΥΟΔΔ 276).

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Την υπ’ αρ. 1218/26.02.2021 (Β’ 762) απόφαση της 
Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί 
έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης.

3. Την υπ’ αρ. 242575/01-10-2019 (Β΄ 3732) απόφαση 
Περιφερειάρχη για μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτή-
των στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κρήτης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.δ. 3710/1957 «Περί 
τροποποιήσεως της περί διοίκησεως και ελέγχου του 
Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσίας κ.λπ.» 
(Α’ 100).

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-
σεων συναφών θεμάτων» (Α’ 189), όπως αντικαταστάθη-
κε με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 2676/1999 (Α’ 1) 
και αφορά τις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές (Τ.Δ.Ε) ΙΚΑ.

6. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 20 του 
ν. 1539/1985 (Α’ 64), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 
του άρθρου 20 του ν. 2556/1997 (Α’ 270).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3518/2006 «Ανα-
διάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχα-
νικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
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και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Α’ 272).

8. Την υπό στοιχεία 918/9.6.1982 «Αναμόρφωση συλ-
λογικών οργάνων γνωμοδοτικής και αποφασιστικής 
αρμοδιότητας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Ι.Κ.Α.)» (Β΄ 434).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 138 του ν.  4052/2012 
(Α΄ 41).

10. Τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 6 του άρθρου 7 
του ν. 3469/2006 (Α’ 131).

11. Την υπ’ αρ. 1681/09.04.2019 (ΥΟΔΔ 276) απόφαση 
συγκρότησης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Β’ 
Τοπικού Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Μισθωτών Ηρακλείου 
Κρήτης. 

12. Το υπ’ αρ. 3525/13.08.2021 έγγραφο της Β’ Τοπι-
κής Διεύθυνσης ΕΦΚΑ Μισθωτών Ηρακλείου Κρήτης, με 
το οποίο αιτείται την αντικατάσταση του αναπληρωτή 
γραμματέα της επιτροπής λόγω μετάθεσής του, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την εν θέματι απόφαση «Συγκρότησης 
της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Β’ Τοπικού Υπο-
καταστήματος ΕΦΚΑ Μισθωτών Ηρακλείου Κρήτης» ως 
προς τον αναπληρωτή Γραμματέα της παρ. (Β) και ορί-
ζουμε, την Βυζυράκη Αφροδίτη του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ 
Ρ.830047, υπάλληλο της Β’ Τοπικής Διεύθυνσης ΕΦΚΑ 
Μισθωτών Ηρακλείου Κρήτης, ως αναπληρώτρια Γραμ-
ματέα, σε αντικατάσταση του μετατεθέντος Μηλάκη 
Γεωργίου του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ: ΑΒ 944963. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. 1681/09.04.2019 
απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 18 Οκτωβρίου 2021

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ 

Ι

4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

      Αριθμ. 1039 
Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Αναπληρώτριας 

Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-

μών, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Την υπό στοιχεία 13488α/Β1/23-12-2003 υπουργική 

απόφαση «Μεταφορά Τμημάτων του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας» (Β΄ 1975).

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70) Κεφ. Γ’ άρθρα 13 έως 22.

4. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/06-09-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

5. Την υπό στοιχεία105170/Ζ1/12-08-2020 υπουργική 
απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 650), με την οποία διαπιστώθηκε ότι η 
θητεία των υπηρετούντων Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρατείνεται 
έως τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, 
ήτοι έως 31-08-2023.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του 
άρθρου 97 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση Σχολείου και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 111).

7. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 24 του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 114).

8. Τις διατάξεις της παρ.  6 του άρθρου 18 του 
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142).

9. Την υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15-9-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικα-
σιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των 
Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώ-
πων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών 
υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα 
των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 
(Α’ 114)» (Β΄ 3255), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 όμοια (Β’ 3969) 
και ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία 77561/Ζ1/19-06-2020 υπουργική 
απόφαση «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για 
την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των 
Α.Ε.Ι. των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονά-
δων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Ερ-
γαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 2481).

11. Την υπ’ αρ. 419/20-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΖ6469Β7Κ-
9ΩΞ) προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου 
και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

12. Τoν υπ’ αρ. 748/04-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΡΦ469Β7Κ-Μ22) 
ορισμό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διε-
ξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου 
και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

13. Τα από 13-10-2021 αποτελέσματα της εκλογικής 
διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω του ειδικού 
πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανά-
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δειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

14. Το από 13-10-2021 πρακτικό της Κεντρικής Εφο-
ρευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής δι-
αδικασίας ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέ-
δρου του Tμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, διαπιστώνουμε:

ότι εκλέχθηκε στη θέση της Αναπληρώτριας Προέ-
δρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχο-
λής Οικονομικών Επιστημών, η Ασπασία Βλάχβεη του 
Χρήστου, με ΑΔΤ: ΑΕ 218256, Καθηγήτρια του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επι-
στημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για 
θητεία δύο (2) ετών, έως 31-08-2023.

  Κοζάνη, 14 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

 

      Αριθμ. 1037 
Διαπιστωτική πράξη εκλογής Προέδρου του Τμή-

ματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οι-

κονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυ-

τικής Μακεδονίας. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Την υπό στοιχεία 13488α/Β1/23-12-2003 υπουργική 

απόφαση «Μεταφορά Τμημάτων του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας» (Β΄ 1975).

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70) Κεφ. Γ’ άρθρα 13 έως 22.

4. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/06-09-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

5. Την υπό στοιχεία 105170/Ζ1/12-08-2020 υπουργική 
απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 650), με την οποία διαπιστώθηκε ότι η 
θητεία των υπηρετούντων Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρατείνεται 
έως τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, 
ήτοι έως 31-08-2023.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του 
άρθρου 97 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση Σχολείου και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 111).

7. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 24 του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 114).

8. Τις διατάξεις της παρ.  6 του άρθρου 18 του 
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142).

9. Την υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15-09-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασι-
ών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των 
Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώ-
πων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών 
υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα 
των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)» (Β’ 3255), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία Β. Προτ. 191014/Ζ1/07-11-2017 όμοια (Β’ 3969) και 
ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία 77561/Ζ1/19-06-2020 υπουργική 
απόφαση «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για 
την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των 
Α.Ε.Ι. των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονά-
δων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Ερ-
γαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 2481).

11. Την υπ’ αρ. 419/20-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΖ6469Β7Κ-
9ΩΞ) προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου 
και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

12. Τoν υπ’ αρ. 748/04-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΡΦ469Β7Κ-Μ22) 
ορισμό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διε-
ξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου 
και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

13. Τα από 13-10-2021 αποτελέσματα της εκλογικής 
διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω του ειδικού 
πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανά-
δειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

14. Το από 13-10-2021 πρακτικό της Κεντρικής Εφο-
ρευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής δι-
αδικασίας ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέ-
δρου του Tμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, διαπιστώνουμε:

ότι εκλέχθηκε στη θέση του Προέδρου του Τμήμα-
τος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών, ο Θεόδωρος Μονοβασίλης του Νικολάου, 
με ΑΔΤ: ΑΖ 796778, Καθηγητής του Τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για θητεία δύο 
(2) ετών, έως 31-08-2023.

  Κοζάνη, 14 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4232 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 912/25.10.2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

      Αριθμ. απόφ. ΑΟΕ: 946 
Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής Σύνθετου Ανοι-

κτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων 

με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡ-

ΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» .

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
α) Την υπ’ αρ. 263/2020 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου (ΑΔΑ: 61ΡΒΩ96-2Ω6), με την οποία έγινε η 
έγκριση διενέργειας του ανωτέρω Σύνθετου Ανοικτού 
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού και η Έγκριση σκοπιμό-
τητας για τη δαπάνη των βραβείων του διαγωνισμού.

β) Την υπ’ αρ. 261/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΗΠ6Ω96-ΙΛ8), με την οποία έγινε η 
κατάρτιση των όρων του ανωτέρω Σύνθετου Ανοικτού 
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού.

γ) Την υπ’ αρ. 270/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΧΧΙΩ96-ΨΑΩ), με την οποία έγινε η 
αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης του Πράσινου 
Ταμείου για τον ανωτέρω Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό.

δ) Την υπ’ αρ. 736/2021 (ΑΔΑ: ΩΙΒΗΩ96-ΓΜΡ) απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου, με την 
οποία παρατάθηκε η λήξη υποβολής Μελετών κατά τρεις 
(3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 11η Νοεμβρίου 2021.

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 12 της υπ’ αρ. οικ. 26804/
16-6-2011 απόφασης του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαί-
σιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γε-
νικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» 
(Β΄ 1427) καθώς και το άρθρο 114 ν. 4412/2016.

στ) Τα αιτήματά μας μας προς το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ): α) υπ’ αρ. 29502/
13-04-2021 (υπό στοιχεία  ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/46606/369/ 
14.05.2021), β) μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου με ημερομηνία 
13-04-2021 (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/42876/342/ 
05.05.2021) και γ) υπ’ αρ. 61238/06.08.2021 (υπό στοι-
χεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/78465/629/24.08.2021) και την κλή-
ρωση που διενεργήθηκε από τον κατάλογο των κριτών 
του ΥΠΕN, σύμφωνα με το υπ’ αρ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/ 
46606/369/24-09-2021 δικό τους συνημμένο έγγραφο 
με το οποίο ορίστηκαν τα δύο (2) τακτικά μέλη, τα δύο 
(2) αναπληρωματικά μέλη καθώς και τα δύο (2) επιλα-
χόντα μέλη.

ζ) Το υπ’ αρ. 74346/27-09-2021 έγγραφό μας προς το 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και το 
υπ’ αρ. 5376/29-09-2021 δικό τους συνημμένο έγγραφο 
προς το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕ-
ΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), σύμφω-
να με το υπ’ αρ. 277/05-10-2021 δικό τους συνημμένο 
έγγραφο με το οποίο ορίστηκαν το ένα (1) τακτικό μέλος, 
και το ένα (1) αναπληρωματικό μέλος.

η) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 
οικ. 26804/16-06-2011 απόφασης της Υπουργού Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Νέο πλαί-

σιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και 
γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβεί-
ων» (Β΄ 1427), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
22186/04-05-2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση 
της υπ’ αρ. οικ. 26804/16-06-2011 απόφασης Υπουρ-
γού ΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με 
απονομή βραβείων» (Β΄ 1427)» (Β΄ 1494), καθώς και τα 
άρθρα 114 και 115 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις 
οποίες ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα της 
κριτικής επιτροπής.

θ) Την υπ’ αρ. 77550/07-10-2021 εισήγηση του Δημάρ-
χου προς την Ο.Ε., αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση της πενταμελούς Κριτικής Επιτροπής 
του Σύνθετου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 
Προσχεδίων με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτι-
κά μέλη και τους αναπληρωτές τους και κατά περίπτωση 
τα επιλαχόντα μέλη ως εξής:

1) Κοτιώνη Ζήση του Αλεξάνδρου, αρχιτέκτονα μηχα-
νικό, καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας υπ’ αρ. δελτίου αστυν. ταυτότητας 
ΑΝ 334788, ως κριτή «εκ προσωπικοτήτων» ο οποίος 
θα εκτελεί χρέη Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής, με 
αναπληρώτρια την Τροβά Βασιλεία του Ιπποκράτη, αρ-
χιτέκτονα μηχανικό, καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτε-
κτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπ’ αρ. δελτίου 
αστυν. Ταυτότητας ΑΚ 529941, ως κριτή «εκ προσωπικο-
τήτων» η οποία θα εκτελεί χρέη Αναπληρωτή Προέδρου 
της Κριτικής Επιτροπής.

2) Kίζη Ιωάννη του Κων/νου, αρχιτέκτονα μηχανικό, 
ομότιμο καθηγητή Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ, υπ’ αρ. 
δελτίου αστυν. ταυτότητας ΑΕ016397, ως κριτή από τον 
κατάλογο κριτών 2018-20 του ΥΠΕΝ, με αναπληρώτρια 
την Bαβύλη Φανή του Δημητρίου, αρχιτέκτονα μηχανι-
κό, ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, 
υπ’ αρ. δελτίου αστυν. ταυτότητας ΑΙ 157848, ως κριτή 
από τον κατάλογο κριτών 2018-20 του ΥΠΕΝ.

3) Γκικαπέππα Βασίλειο του Μελετίου, αρχιτέκτονα μη-
χανικό, επίκουρο Καθηγητή ΕΜΠ, υπ’ αρ. δελτίου αστυν. 
ταυτότητας Χ 626994, ως κριτή από τον κατάλογο κριτών 
2018-20 του ΥΠΕΝ, με αναπληρωτή τον Γεωργιάδη Νικό-
λαο του Μιχαήλ, αρχιτέκτονα μηχανικό, ελεύθερο επαγ-
γελματία, υπ’ αρ. δελτίου αστυν. ταυτότητας ΑΕ 583864, 
ως κριτή από τον κατάλογο κριτών 2018-20 του ΥΠΕΝ.

Για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Κριτικής Επι-
τροπής κληρώθηκαν επιπλέον δύο (2) επιλαχόντα μέλη 
που αντικαθιστούν οποιοδήποτε αναπληρωματικό ή και 
τακτικό μέλος αν και το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέ-
λος κωλύεται, ως εξής:

Λεφάκη Στυλιανή του Σταματίου, αρχιτέκτονα μηχα-
νικό, αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ, υπ’ αρ. δελτίου 
αστυν. Ταυτότητας ΑΜ 700326, ως 1ο επιλαχόν μέλος 
της Κριτικής Επιτροπής (αναπληρώνει τα μέλη που ορί-
στηκαν από κατάλογο κριτών 2018-20 του ΥΠΕΝ), με 
αναπληρωτή τον Ανδριανόπουλο Τηλέμαχο του Πανα-
γιώτη, αρχιτέκτονα μηχανικό, αναπληρωτή Καθηγητή 
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ΕΜΠ, υπ’ αρ. αστυν. Ταυτότητας Π 386120, ως 2ο επιλαχόν 
μέλος της Κριτικής Επιτροπής (αναπληρώνει τα μέλη που 
ορίστηκαν από κατάλογο κριτών 2018-20 του ΥΠΕΝ).

4) Λάμπρο Κωνσταντίνο του Δημητρίου, γεωπόνο, 
Πρόεδρο του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας, υπ’ αρ. 
αστυν. ταυτότητας ΑΙ 312002, ως κριτή από το ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με αναπληρω-
τή τον Μπίτη Αθανάσιο του Γεωργίου, γεωπόνο, Γενικό 
Γραμματέα του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας, υπ’ αρ. 
δελτίου αστυν. ταυτότητας ΑΕ 143334, ως κριτή από το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

5) Καλφοπούλου Αγγελική του Χρήστου, αρχιτέκτονα 
μηχανικό, υπάλληλο του Τμήματος Κτιρίων-Υπαιθρίων 
Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 
υπ’ αρ. δελτίου αστυν. ταυτότητας ΑΒ 709975, ως κριτή 
εκπρόσωπο του Δήμου Βόλου, με αναπληρώτρια την 
Ευαγγελία - Παρισένια Παξινού του Ανδρέα, αρχιτέκτων 
μηχανικό, υπάλληλο του Τμήματος Κτιρίων - Υπαιθρίων 
Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 
υπ’ αρ. δελτίου αστυν. ταυτότητας ΑΕ 142264, ως κριτή 
εκπρόσωπο του Δήμου Βόλου.

Για τη διευκόλυνση λειτουργίας της Κριτικής Επιτρο-
πής, ως γραμματέας ορίζεται η Νούκα Νεοκλεία του 
Λάμπρου υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών του Δήμου Βόλου υπ’ αρ. δελτίου αστυν. ταυτότητας 
ΑΜ 837037, με αναπληρώτρια την Πράντζου Ευανθία 
του Νικολάου υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου Βόλου υπ’ αρ. δελτίου αστυν. ταυτό-
τητας ΑΟ 949891.

Για τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής που προβλέπεται 
αμοιβή με βάση τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) περί 
αμοιβών συλλογικών οργάνων, όπως εκάστοτε ισχύει, 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6132.002 του προϋπολογισμού 
του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος 11 Οκτωβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ   
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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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