
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Πρωθυπουργός

2 Υπουργείο Εξωτερικών

3 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

1       ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 Με την Υ82/27-8-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21, 
45, 46 και 116 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄), των άρ-
θρων 78 και 81 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), του άρ-
θρου 9 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄), το π.δ. 80/2019 
(ΦΕΚ 118 Α΄) και την 432/1-8-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 537/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2019), τοποθε-
τείται από 19-7-2019, η Αγγελική Ηλιοπούλου του Αν-
δρέα (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 554719), υπάλληλος της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στη θέση Προϊσταμένης του 
Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Οι μηνιαίες αποδοχές της ορίζονται σε ποσοστό 100% 
του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχούν 
κάθε φορά στον α΄ βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέ-
σεων με τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Οικονομικών: 115830/
28-8-2019). 

 Ο Πρωθυπουργός 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

2       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ   

 Με την Π13-40706/26-08-2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Εξωτερικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 3 
του Συντάγματος της Ελλάδος, των άρθρων 46 παρ. 2 
και 116 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(ΦΕΚ 133 Α΄), των άρθρων 55 και 56 του π.δ. 63/2005 και 
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 36/2019, από 07.08.2019, από-
φασης του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποσπάται στο Ιδιαίτερο Γραφείο 
του Υπουργού Εξωτερικών Νικολάου - Γεωργίου Δένδια, 
από 09-07-2019, ο Δημήτριος Περδίκης του Σπυρίδωνος 
(Α.Δ.Τ.: ΑΖ 630528), υπάλληλος με βαθμό Α΄ της κατηγο-
ρίας ΠΕ του Κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου, και τοποθετείται σε θέση μετακλητού 
υπαλλήλου με καθήκοντα Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γρα-
φείου του Υπουργού Εξωτερικών Νικολάου - Γεωργίου 
Δένδια, στο 19ο Μ.Κ. ΠΕ κατηγορίας.

Ο ανωτέρω επιστρέφει στην οργανική του θέση με τον 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης της θητείας του Υπουργού 
Εξωτερικών.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείο Εξωτερικών: 16094/
27-08-2019). 

 Οι Υπουργοί

Εξωτερικών Δικαιοσύνης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕΝΔΙΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

     Αριθμ. 132837/Γ4 
Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοι-

κητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματι-

κού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ορι-

σμός νέου - Αποδοχή παραιτήσεων και λήξη θη-

τείας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ορισμός νέων. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων  15, 16 και 17 του ν.  4115/2013 

(ΦΕΚ 24 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νε-
ολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού και άλλες διατάξεις»,

β. του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επι-
τελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης»,

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

δ. του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει,

ε. του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

στ. του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

ζ. της παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
2. Την 48077/Υ2/22-03-2018 (ΦΕΚ 1133 Β΄) υπουργική 

απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργα-
νισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».

3. Την 40044/Γ1/07-03-2016 (ΦΕΚ 142 Υ.Ο.Δ.Δ.) υπουρ-
γική απόφαση «Τροποποίηση της 87928/Γ1/4-6-2015 
(ΦΕΚ 407 Υ.Ο.Δ.Δ.) υπουργικής απόφασης με θέμα: ’’Λήξη 
της θητείας του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποί-
ησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ορισμός νέου’’» , όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Την 132319/Γ4/03-08-2018 (ΦΕΚ  459  Υ.Ο.Δ.Δ.) 
υπουργική απόφαση «Λήξη και ανανέωση της θητείας 
του Προέδρου, της Διευθύνουσας Συμβούλου και μελών 
του Δ.Σ. και ορισμός νέων μελών Δ.Σ., στον Εθνικό Ορ-
γανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».

5. Την 188662/Γ4/06-11-2018 (ΦΕΚ  669  Υ.Ο.Δ.Δ.) 
υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση κοινού εκπρο-

σώπου ΣΕΒ - ΓΣΕΒΕΕ - ΕΣΕΕ, αναπληρωματικού μέλους 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Πι-
στοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανα-
τολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».

6. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 7140/31-07-2019 παραίτηση του Δα-
γδιλέλη Βασιλείου του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 290459, 
από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

7. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 7860/22-08-2019 παραίτηση του Αργυ-
ρού Γεωργίου του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 132228, από 
τη θέση του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

8. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 7875/22-08-2019 παραίτηση του Σαβε-
λώνα Κωνσταντίνου του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Χ 623213, 
από τη θέση του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

9. Την αριθμ. 55868/Γ4/09-04-2019 αίτηση παραίτη-
σης της Κυριαζή Ανδριάννας του Διονυσίου, με Α.Δ.Τ. 
Σ 846695, από τη θέση του τακτικού μέλους του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με την ιδιότητα της εκ-
προσώπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

10. Την αριθμ. 55861/Γ4/09-04-2019 αίτηση παραί-
τησης της Νοταρά Εριφύλης του Σταύρου, με Α.Δ.Τ. 
Χ 335012, από τη θέση του αναπληρωματικού μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εκπρο-
σώπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

11. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων 7876/22-08-2019 παραίτηση της 
Τουρτούρη Μυρτώς - Ρόζας του Σπυρίδωνα, με Α.Δ.Τ. 
Χ 314325, από τη θέση του τακτικού μέλους του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με την ιδιότητα της 
εκπροσώπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

12. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων 7967/26-08-2019 παραίτηση του 
Ζορμπά Παύλου του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 158463 από 
τη θέση του αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εκπροσώπου του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

13. Το αριθμ. οικ. 36809/Δ1.12407/21-08-2019 «Ορι-
σμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

14. Το αριθμ. 105/03-06-2019 έγγραφο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
«Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

15. Το αριθμ. 00268/08-05-2019 έγγραφο του Σ.Ε.Β. 
«Ορισμός κοινού εκπροσώπου Σ.Ε.Β.-Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.-Ε.Σ.Ε.Ε. 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

16. Το αριθμ. ΦΔ1240/03-05-2019 έγγραφο της Ε.Σ.Ε.Ε. 
«Ορισμός κοινού εκπροσώπου των εργοδοτικών οργα-
νώσεων (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

17. Το αριθμ. 40898/03-05-2019 έγγραφο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 
«Ορισμός κοινού εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρω-
ματικού) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».
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18. Το αριθμ. 200/20-03-2019 έγγραφο της Γ.Σ.Ε.Ε. 
«Ορισμός εκπροσώπων».

19. Τις υπεύθυνες δηλώσεις των συμπεριλαμβανομέ-
νων στην παρούσα απόφαση μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με τις οποίες δηλώνουν 
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα 
και ασυμβίβαστα που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 
του άρθρου 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού, αποφασίζουμε:

1. Αποδεχόμαστε:
α. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 7140/31-07-2019 παραίτηση του Δα-
γδιλέλη Βασιλείου του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 290459, 
από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

β. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 7860/22-08-2019 παραίτηση του Αργυ-
ρού Γεωργίου του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 132228, από 
τη θέση του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

γ. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 7875/22-08-2019 παραίτηση του Σαβε-
λώνα Κωνσταντίνου του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Χ 623213, 
από τη θέση του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

δ. Την αριθμ. 55865/Γ4/09-04-2019 αίτηση παραίτη-
σης της Κυριαζή Ανδριάννας του Διονυσίου, με Α.Δ.Τ. 
Σ 846695, από τη θέση του τακτικού μέλους του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με την ιδιότητα της εκ-
προσώπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ε. Την αριθμ. 55861/Γ4/09-04-2019 αίτηση παραίτησης 
της Νοταρά Εριφύλης του Σταύρου, με Α.Δ.Τ. Χ 335012, 
από τη θέση του αναπληρωματικού μέλους του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εκπροσώπου του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

στ. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων 7876/22-08-2019 παραίτηση της 
Τουρτούρη Μυρτώς - Ρόζας του Σπυρίδωνα, με Α.Δ.Τ. 
Χ 314325, από τη θέση του τακτικού μέλους του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με την ιδιότητα της 
εκπροσώπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

ζ. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 7967/26-08-2019 παραίτηση του Ζορ-
μπά Παύλου του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 158463, από τη 
θέση του αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εκπροσώπου του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Διαπιστώνουμε τη λήξη της θητείας των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πι-
στοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανα-
τολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) που εκπροσωπούν τους φορείς 
των περιπτώσεων στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 
του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), λόγω συμπλήρωσης τρι-
ετίας από τον ορισμό τους με την 40044/Γ1/7-3-2016 
(ΦΕΚ 142 Υ.Ο.Δ.Δ.) υπουργική απόφαση.

3. Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως ακολούθως: 

Ορίζουμε:
α. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τη Γεωργία Παπαευθυμίου του Σπύρου, Δι-
κηγόρο, με Α.Δ.Τ. AM 159005,

β. τακτικό μέλος τον Κωνσταντίνο Δήμο του Παναγιώ-
τη, Εκπαιδευτικό, με Α.Δ.Τ. Φ 351192,

γ. τακτικό μέλος τον Αθανάσιο Μηνά του Γεωργίου, 
Εκπαιδευτικό, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 002450,

δ. τακτικό μέλος ως εκπρόσωπο του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Ιωάννη Λογοθέτη του 
Βασιλείου με Α.Δ.Τ. ΑΕ 511243, με αναπληρώτρια την 
Βασιλική Χαραλαμποπούλου του Διονυσίου με Α.Δ.Τ. 
ΑΕ 059261, ως εκπρόσωπο του ίδιου φορέα,

ε. τακτικό μέλος ως εκπρόσωπο του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τον Μαυραειδή 
Παναγιώτη του Σταύρου με Α.Δ.Τ. AM 151292, με ανα-
πληρώτριά του την Κανάρη Μαγδαληνή του Ευριπίδη, 
με Α.Δ.Τ. ΑΙ 109425, εκπρόσωπο του ίδιου φορέα,

στ. τακτικό μέλος ως κοινό εκπρόσωπο των φορέων 
των εργοδοτών (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) τον Παπαρ-
γύρη Ιωάννη του Στυλιανού, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 173970, με 
αναπληρωτή του τον Γαβαλάκη Νικόλαο του Ιωάννη, 
με Α.Δ.Τ. Ρ 694172,

ζ. τακτικό μέλος ως εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τον Πα-
παδαντωνάκη Ανδρέα του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 532032, 
με αναπληρωτή του τον Μπουντουλούλη Ευάγγελο του 
Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 305281,

η. τακτικό μέλος ως εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Ε. τον Κου-
ρουτό Μιχαήλ του Σπυρίδωνα, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 225541, με 
αναπληρωτή του τον Χριστόπουλο Γεώργιο του Πανα-
γιώτη, με Α.Δ.Τ. Χ 630591, εκπρόσωπο του ίδιου φορέα.

4. Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου είναι τριετής.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 28 Αυγούστου 2019

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

 

     Αριθμ. 132938/Γ4 
Αποδοχή παραίτησης Προέδρου, Αντιπροέδρου 

και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 

(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και ορισμός νέων. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 3 και 4 του ν. 4115/2013 «Οργάνωση 

και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθη-
σης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
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β) του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης»,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

δ) του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

ε) του π.δ.  83/2019 (ΦΕΚ  121  Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

στ) του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει,

ζ. της παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
2. Την 190919/Γ1/7-11-2017 απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Λήξη της θητείας 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας 
και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και ορισμός νέου» 
(Υ.ΟΔ.Δ. 586).

3. Την 221777/Γ1/15-12-2017 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συμπλήρωση 
της 190919/Γ1/07-11-2017 απόφασης περί λήξης της 
θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
και ορισμού νέου, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 4 του 
ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4505/2017 (ΦΕΚ 189 Α΄)» 
(Υ.ΟΔ.Δ. 698).

4. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 7027/29-7-2019 παραίτηση του Δημη-
τρίου Ζέρβα του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ. AM 210805, από 
τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

5. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 7032/29-7-2019 παραίτηση του Πανά-
γου Γεωργόπουλου του Ευγένιου με Α.Δ.Τ. ΑΙ 591616, από 
τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

6. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων 7028/29-7-2019 παραίτηση της Ου-
ρανίας Μαυρομάτη του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. ΑΗ 058068 
από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

7. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων 7029/29-7-2019 παραίτηση της Δρ. 
Χαρίκλειας Ξάνθη του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. Χ 713613, 
από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

8. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων 7030/29-7-2019 παραίτηση του 
Χρήστου Τσίτσικα του Ευθυμίου με Α.Δ.Τ. ΑΚ 701537, 
από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

9. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 7031/29-7-2019 παραίτηση του Γεώρ-

γιου Χριστοφή του Ιακώβου, με Α.Δ.Τ. AB 069450 από 
τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Αποδεχόμαστε:
1. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 7027/29-7-2019 παραίτηση του Δημη-
τρίου Ζέρβα του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. AM 210805, από 
τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

2. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 7032/29-7-2019 παραίτηση του Πανά-
γου Γεωργόπουλου του Ευγένιου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 591616, 
από τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

3. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων 7028/29-7-2019 παραίτηση της Ου-
ρανίας Μαυρομάτη του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 058068, 
από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

4. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 7029/29-7-2019 παραίτηση της Δρ. Χα-
ρίκλειας Ξάνθη του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. Χ 713613, από 
τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

5. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 7030/29-7-2019 παραίτηση του Χρή-
στου Τσίτσικα του Ευθυμίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 701537, από 
τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

6. Τη με αριθμ. πρωτ. Γραφείου Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων 7031/29-7-2019 παραίτηση του Γεώρ-
γιου Χριστοφή του Ιακώβου, με Α.Δ.Τ. AB 069450, από 
τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Β. Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ως ακολούθως:

1. Κωνσταντίνος Δέρβος του Χρήστου, Ηλεκτρολόγος/
Μηχανικός, με Α.Δ.Τ. AM 095918, ως Πρόεδρος.

2. Ιωάννης Δελακουρίδης του Φωτίου, Γεωλόγος - Περι-
βαλλοντολόγος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 650650, ως Αντιπρόεδρος.

3. Φρειδερίκη Βλαχαντώνη του Χαραλάμπους, Δικηγό-
ρος, με Α.Δ.Τ. AB 662429, ως τακτικό μέλος.

4. Νικόλαος Παπανικολάου του Γεωργίου, Φοροτεχνι-
κός - Λογιστής, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 146909, ως τακτικό μέλος.

5. Παναγιώτης Αλεξανδρής του Δημητρίου, Μηχανικός, 
με Α.Δ.Τ. ΑΕ 065216, ως τακτικό μέλος.

6. Νικήτας Σταματελόπουλος του Σταματέλου, Εκπαι-
δευτικός, με Α.Δ.Τ. Τ 066724, ως τακτικό μέλος.

Γ. Η θητεία των μελών του ανωτέρω Διοικητικού Συμ-
βουλίου είναι τριετής.

Ως προς τον διορισμό του έβδομου τακτικού μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και εκπρο-
σώπου των εργαζομένων Τομαρά Κωνσταντίνου του 
Ιωάννη ισχύει η 45188/Γ4/22-3-2019 (ΦΕΚ 193 Υ.Ο.Δ.Δ.) 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 28 Αυγούστου 2019

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

 

   Με την 132228/Γ1/27-08-2019 απόφαση της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α΄/2005), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 116 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφά-
νεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133 Α΄), του 
π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2018), ως ισχύει, 
του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία 
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρ-
μοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/2019), του 
π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 121/τ.Α΄/2019), του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/2015), ως ισχύει, της παρ. 3 
του άρθρου 5 του ν. 2303/1995 «Πληρωμή αποδοχών 
δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συστήματος και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 80 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 12 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση 
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι-
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μο-
νάδων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 149 Α΄) και την 6631/
Υ1/20-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ 3009/τ.Β΄/25-07-2019), 
ανατίθενται από 09-07-2019 στην ΚΑΝΕΛΛΑ ΕΞΑΡΧΑ-
ΚΟΥ του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 160849), διοικητικό υπάλληλο 
ΠΕ κατηγορίας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, που υπηρετεί με απόσπαση 
και ανάθεση καθηκόντων ως Προϊσταμένης της Μονά-
δας Γ΄ της Επιτελικής Δομής του ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθήκο-
ντα σε θέση μετακλητής υπαλλήλου, Διευθύντριας, στο 
Πολιτικό Γραφείο της Υφυπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Σοφίας Ζαχαράκη, με καταληκτικό Μ.Κ. της 
ΠΕ κατηγορίας, με παράλληλη πλήρη άσκηση των κύρι-
ων καθηκόντων της.

Στην ανωτέρω θα καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευ-
θύνης της υποπ. αε της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 16 
του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄), ως ισχύει και το σαρά-
ντα τοις εκατό (40%) του βασικού μισθού της θέσης του 
μετακλητού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του 
άρθρου 25 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄), ως ισχύει.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 5776/28-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8112312255/27-08-2019). 

 Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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,


		2019-08-28T23:07:43+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




