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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

   Αριθμ. ΔΝΣα/8863/Φ.2.5. 
Συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Μελετητι-

κών Επιχειρήσεων (Επιτροπή ΜΗ.Μ.ΕΠ.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α. του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτι-

κές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του 
ν. 4387/2016 ... και λοιπές διατάξεις» ( Α΄ 74),

β. του άρθρου 37 του π.δ. 71/2019 «Μητρώα συντε-
λεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, με-
λετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).» (Α΄ 112),

γ. του άρθρου 188 του ν. 4635/2019 « Επενδύω στην 
Ελλάδα και άλλες διατάξεις» ( Α΄ 167),

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

ε. του άρθρου 4 παρ. 2 του π.δ. 123/2016 «Ανασύστα-
ση και μετονομασία του Υπουργείου ... και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),

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

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

η. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).

2. Τα έγγραφα με αριθμό πρωτοκόλλου: ΔΝΣα/
οικ.84927/Φ.2.5/20.11.2019 και ΔΝΣα/90838 π.ε./Φ.2.5/ 
16.01.2020 προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, 
ΔΝΣα'/οικ. 86367/Φ.2.5/26.11.2019 προς Υπ. Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων , ΔΝΣα΄/οικ. 85957/Φ.2.5/ 
25.11.2019 προς Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
ΔΝΣα'/οικ. 85288/Φ.2.5./21.11.2019 και ΔΝΣα'/οικ. 1046/ 
Φ.2.5./08.01.2020 προς TEE, ΔΝΣα'/οικ. 87482/Φ.2.5/

02.12.2019 προς ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ΔΝΣ/οικ. 87480/Φ.2.5/ 
02.12.2019 προς το Σύλλογο Ελληνικών Εταιρειών - Γρα-
φείων Μελετών (ΣΕΓΜ) και το Σύλλογο Μελετητών Ελλά-
δας (ΣΜΕ) και ΔΝΣα'/οικ. 87481/Φ.2.5/02.12.2019 προς 
ΣΜΕΔΕΚΕΜ, εκπρόσωποι των οποίων προβλέπονται στη 
σύνθεση της Επιτροπής του θέματος.

3. Τα αριθμ. 203916/02.12.2019 και 10670/22.01.2020 
έγγραφα ΝΣΚ, 5475/20.12.2019 έγγραφο ΓΕΩΤ.Ε.Ε, 
1368/03.01.2020 έγγραφο ΣΜΕ, 1517/15.12.2019 έγ-
γραφο ΣΜΕΔΕΚΕΜ, 14/ΕΞ/14.01.2020 έγγραφο ΣΕΓΜ, 
27465/16.01.2020 έγγραφο TEE και 298/40465/05.02.2020 
έγγραφο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , με την 
υπόδειξη των εκπροσώπων τους στην Επιτροπή.

4. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, αν και νομίμως εκλήθη με το ανωτέρω ανα-
φερόμενο υπ’ αριθμ. ΔΝΣα/οικ. 85957/Φ.2.5/25.11.2019 
έγγραφό μας, δεν όρισε εκπρόσωπο.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
και παρέμεινε σε ισχύ με το άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και το γεγονός 
ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Μελετητικών 
Επιχειρήσεων ( ΜΗ.Μ.ΕΠ.), αποτελούμενης από τα εξής 
μέλη:

α) τον Δημήτριο Παπαγιαννίδη του Οδυσσέα (ΑΔΤ ΑΒ 
570278), Γενικό Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού Με-
ταφορών και Οδικής Ασφάλειας του κλάδου ΠΕ Μηχανι-
κών με Α΄β ως Πρόεδρο αναπληρούμενο νόμιμα από το 
κατωτέρω , υπό στοιχείο β΄, τακτικό μέλος:

β) την Παναγιώτα Παρασκευοπούλου του Σπυρίδωνα 
( ΑΔΤ ΑΕ 530128 ) Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. που υπηρετεί στο 
Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κων-
σταντίνο Γιαννακούρη του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΒ 570269) 
Προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης Συμβάσεων 
Έργων και Μελετών του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικο-
νομικού με πτυχίο Νομικής και Α΄β.
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Όταν εκδικάζονται αιτήσεις θεραπείας της παρ. 5 του 
άρθρου 30 του π.δ. 71/2019, για την έκδοση της γνω-
μοδότησης της Επιτροπής Μητρώου Μελετητικών Επι-
χειρήσεων, τη θέση του ως άνω μέλους της Επιτροπής 
καταλαμβάνει ο Προϊστάμενος του Γραφείου Νομικού 
Συμβούλου στη Γενική Γραμματεία Υποδομών Χρήστος 
Μητκίδης του Γεωργίου (ΑΔΤ AM 072452), ο οποίος ανα-
λαμβάνει και καθήκοντα Προέδρου για το μέρος της 
συνεδρίασης που αφορά την εκδίκαση των αιτήσεων 
θεραπείας, αναπληρούμενος από τον Αντώνιο Αντωνίου 
του Ομήρου (ΑΔΤ AM 223225) αρχαιότερο Πάρεδρο του 
ΝΣΚ στο ίδιο Γραφείο,

γ) τον Αναστάσιο Τράκο του Ελευθερίου (ΑΔΤ Ξ 288406) 
Προϊστάμενο Τμήματος ΕΥΔΕ ΚΣΕ με σύμβαση παραχώ-
ρησης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του κλάδου 
ΠΕ Μηχανικών με Α΄β ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή 
τον Νικόλαο Γαβρίλη του Πέτρου (ΑΔΤ Χ 567625), Προϊ-
στάμενο του τμήματος β΄ της Διεύθυνσης Δ22 του κλά-
δου ΠΕ Μηχανικών με Α΄β,

δ) τον Εμμανουήλ Τσιραγάκη του Βασιλείου (ΑΔΤ 
Ν 177464) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 
του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α' β ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Μανουσάκη του Μιχαήλ 
(ΑΔΤ Π 062578) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Υπο-
δομών του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α΄β,

ε) την Αικατερίνη Φάσσου του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΑ 
021112) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 
του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α΄β ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρώτρια τη Σουζάνα - Δέσποινα Σαββοπούλου του 
Θεοδώρου (ΑΔΤ Χ 507071) υπάλληλο της Γενικής Γραμ-
ματείας Υποδομών του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α΄β,

στ) τον Κοσμά Μαστοράκη του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΙ 634764) 
υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του κλά-
δου ΠΕ Μηχανικών και Α΄β ως τακτικό μέλος, με αναπλη-
ρωτή τον Φώτιο Διαμαντόπουλο του Δημητρίου (ΑΔΤ 
Ξ 132094) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 
ιδίου κλάδου και βαθμού,

ζ) τον Μιλτιάδη Ματσούνη του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΒ 
214215) Πολιτικό Μηχανικό εκπρόσωπο του TEE ( AM TEE 
114097) ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ευστρά-
τιο Ζησιμόπουλο του Κων/νου (ΑΔΤ Σ 165658) Πολιτικό 
Μηχανικό (AM TEE 97623),

η) τον Στέργιο Διαμαντόπουλο του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΝ 
736528 ) Δασολόγο , εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρώτρια τη Μαρία - Χαρά Αλεξιάδου της 
Καλλιόπης (ΑΔΤ Χ 141511) Δασολόγο,

θ ) τον Αθανάσιο Πρέσβελο του Ευαγγέλου, (ΑΔΤ ΑΗ 
554151) εκπρόσωπο του ΣΜΕ ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρωτή τον Δημήτριο Τσίγκρο του Μιχαήλ (ΑΔΤ 
ΑΕ 008700),

ι) τον Κωνσταντίνο Γαλερίδη του Γεωργίου, (ΑΔΤ ΑΟ 
061373) Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό εκπρόσωπο 
του ΣΕΓΜ ως τακτικό μέλος , με αναπληρωτή τον Γεώργιο 
Ντούλη του Ιωάννη ( ΑΔΤ ΑΕ 539618) Πολιτικό Μηχανικό,

ια) τον Πανταζή Μουρμούρη του Παναγιώτη (ΑΔΤ AM 
673165 ) εκπρόσωπο του ΣΜΕΔΕΚΕΜ ως τακτικό μέλος, 
με αναπληρωτή τον Νικόλαο Αντωνίου του Βασιλείου 
(ΑΔΤ AM 710774)

ιβ) την Παρασκευή Μπελεμέζη του Θωμά (ΑΔΤ 

Χ 647157) εκπρόσωπο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων του κλάδου ΠΕ 11 Μηχανικών με Α΄ βαθμό ως 
τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αρετή Ποζαπαλίδη 
του Σάββα ( ΑΔΤ ΑΚ 057790) ιδίου κλάδου και βαθμού. 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Ιωάννα Κυριο-
πούλου του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΗ 567584), υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Α' βαθμό, με αναπληρωτή 
τον Θεόδωρο Χρόνη του Αθανασίου (ΑΔΤ ΑΖ 551646), 
υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με 
Β΄ βαθμό

Η θητεία των μελών της Επιτροπής λήγει στις 31.12.2021
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΝΣα/3190/Φ.2.5. 
    Συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Επιχειρή-

σεων Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων 

(Επιτροπή ΜΗ.Ε.Σ.Δ.ΔΕ.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α. του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτι-

κές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του 
ν. 4387/2016 ... και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74),

β. του άρθρου 83 του π.δ. 71/2019 «Μητρώα συντε-
λεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, με-
λετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).» (Α΄ 112),

γ. του άρθρου 188 του ν. 4635/2019 « Επενδύω στην 
Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),

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

ε. του άρθρου 4 παρ. 2 του π.δ. 123/2016 «Ανασύστα-
ση και μετονομασία του Υπουργείου ... και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),

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

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

η. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).

2. Τα έγγραφα με αριθμό πρωτοκόλλου: ΔΝΣα/
οικ.84927/Φ.2.5/20.11.2019 προς το Νομικό Συμβού-
λιο του Κράτους, ΔΝΣα'/οικ. 85957/Φ. 2. 5/25.11.2019 
προς Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΔΝΣα'/
οικ.86367/Φ.2.5/26.11.2019 προς Υπ. Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, ΔΝΣα'/οικ. 85288/Φ.2.5./21.11.2019 και 
ΔΝΣα'/οικ. 1046/Φ.2.5./08.01.2020 προς TEE, ΔΝΣ/
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οικ. 87480/Φ.2.5/02.12.2019 προς το Σύλλογο Ελ-
ληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) και 
το Σύλλογο Μελετητών Ελλάδας (ΣΜΕ), ΔΝΣα'/οικ. 
87954/Φ.2.5/03.12.2019 προς τις πανελλήνιες εργολη-
πτικές ενώσεις (ΣΑΤΕ- ΣΤΕΑΤ - ΠΕΔΜΗΕΔΕ - ΠΕΣΕΔΕ - 
ΠΕΔΜΕΔΕ) και ΔΝΣα'/οικ. 88511/Φ. 2.5/04.12.2019 προς 
το Σύνδεσμο Εταιρειών Συμβούλων Ελλάδας (ΣΕΣΜΑ), 
εκπρόσωποι των οποίων προβλέπονται στη σύνθεση 
της Επιτροπής του θέματος

3. Τα αριθμ. 203916/02.12.2019 έγγραφο ΝΣΚ, 
368/03.01.2020 έγγραφο ΣΜΕ, 2721/10.12.2019 έγ-
γραφο ΣΕΣΜΑ, 14/ΕΞ/14.01.2020 έγγραφο ΣΕΓΜ, 16/
ΕΞ/15.01.2020 και 21/ΕΞ/21.01.2020 έγγραφα ΣΕΓΜ - 
ΣΜΕ, 27465/16.01.2020 έγγραφο TEE, 450/23.12.2019 
έγγραφο ΠΕΔΜΗΕΔΕ, 4186/07.01.2020 έγγραφο ΣΤΕΑΤ, 
797/23.12.2019 έγγραφο ΠΕΣΕΔΕ, 1681/09.12.2019 έγ-
γραφο ΠΕΔΜΕΔΕ και 34399/23.12.2019 έγγραφο ΣΑΤΕ 
με την υπόδειξη των εκπροσώπων τους στην Επιτροπή.

4. Το γεγονός ότι τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αν και νομίμως εκλή-
θησαν με τα υπ’ αριθμ. ΔΝΣα/οικ. 85957/Φ.2.5/25.11.2019 
και  ΔΝΣα/οικ. 86367/Φ.2.5/26.11.2019 αντίστοιχα έγ-
γραφά μας, δεν όρισαν εκπρόσωπό τους.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
και παρέμεινε σε ισχύ με το άρθρο 119 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133) και το γεγονός ότι 
από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

τη συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Επιχει-
ρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων 
(ΜΗ.Ε.Σ.Δ.ΔΕ.), αποτελούμενης από τα εξής μέλη:

α) τον Παναγιώτη Χριστοδουλόπουλο του Ιωάννη (ΑΔΤ 
AM 599550), Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαγωνισμών 
Δημοσίων Συμβάσεων του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α'β 
ως Πρόεδρο αναπληρούμενο νόμιμα από το κατωτέρω, 
υπό στοιχείο β', τακτικό μέλος:

β) την Παναγιώτα Παρασκευοπούλου του Σπυρίδωνα 
(ΑΔΤ ΑΕ 530128) Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. που υπηρετεί στο 
Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κων-
σταντίνο Γιαννακούρη του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΒ 570269) 
Προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης Συμβάσεων 
Έργων και Μελετών του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικο-
νομικού με πτυχίο Νομικής και Α'β

Όταν εκδικάζονται αιτήσεις θεραπείας της παρ. 6 του 
άρθρου 79 του π.δ. 71/2019, για την έκδοση της γνωμο-
δότησης της Επιτροπής ΜΗ.Ε.Σ.Δ.ΔΕ. τη θέση του ως άνω 
μέλους της Επιτροπής καταλαμβάνει ο Προϊστάμενος 
του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στη Γενική Γραμμα-
τεία Υποδομών Χρήστος Μητκίδης του Γεωργίου (ΑΔΤ 
AM 072452), ο οποίος αναλαμβάνει και καθήκοντα Προ-
έδρου για το μέρος της συνεδρίασης που αφορά την εκ-
δίκαση των αιτήσεων θεραπείας, αναπληρούμενος από 
τον Αντώνιο Αντωνίου του Ομήρου (ΑΔΤ AM 223225) 
αρχαιότερο Πάρεδρο του ΝΣΚ στο ίδιο Γραφείο,

γ) τον Βασίλειο Μανούρη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΒ 
601346) Προϊστάμενο Τμήματος της Διεύθυνσης Δ12 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του κλάδου ΠΕ 
Μηχανικών με Α' β ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια 
την Ευγενία Βούλγαρη του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΕ 090531), 
Προϊσταμένη Τμήματος της Διεύθυνσης Δ11 του κλάδου 
ΠΕ Μηχανικών με Α'β,

δ) τον Ιωάννη Πανδή του Αντωνίου (ΑΔΤ ΑΒ 033748) 
υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του κλά-
δου ΠΕ Μηχανικών με Α'β ως τακτικό μέλος, με αναπλη-
ρωτή τον Αθανάσιο Κασιδα του Αριστομένη (ΑΔΤ ΑΕ 
007942) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 
του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α'β,

ε) την Ελένη Πρωτόπαπα του Ανδρέα (Κυπριακή 
ταυτότητα 693442) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α'β ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Μπουρδάρα του 
Πέτρου (ΑΔΤ AM 543997) υπάλληλο της Γενικής Γραμ-
ματείας Υποδομών του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α'β,

στ) τον Ιωάννη Ξιφαρά του Μιχαήλ (ΑΔΤ Φ 080357) 
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό εκπρόσωπο του TEE (AM TEE 
135453) ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνστα-
ντίνο Μπούρα του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΗ 869335) Μηχανικό 
Περιβάλλοντος (AM TEE 129996),

ζ) τη Νατάσα Κουμπουρέλου του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΝ 
50005), εκπρόσωπο του ΣΕΣΜΑ ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Καλόμοιρο του Κωνστα-
ντίνου (ΑΔΤ ΑΟ 003322),

η) τον Χρήστο Τσομπανίδη του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΒ 
662249) Χημικό Μηχανικό, εκπρόσωπο των πανελλήνιων 
συνδέσμων μελετητικών και συμβουλευτικών επιχειρή-
σεων ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτρη 
Κάτσιο του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΗ 526390) Τοπογράφο Μη-
χανικό,

θ) τον Αργύριο Πλέσια του Ιωάννη (ΑΔΤ Χ 438020) 
Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο των πανελλήνιων συν-
δέσμων μελετητικών και συμβουλευτικών επιχειρήσεων 
ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ελευθέριο Διγώνη 
του Κων/νου (ΑΔΤ Φ 093892) Αρχιτέκτονα Μηχανικό,

ι) τον Αντώνιο Πάνα του Θεοδώρου (ΑΔΤ ΑΚ 662039), 
εκπρόσωπο των πανελλήνιων επαγγελματικών εργολη-
πτικών ενώσεων ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον 
Θεόδωρο Κυπραίο του Μιχαήλ (ΑΔΤ ΑΒ 281894),

ια) τον Κωνσταντίνο Καλλέργη του Μιχαήλ (ΑΔΤ ΑΙ 
059723), εκπρόσωπο των πανελλήνιων επαγγελματικών 
εργοληπτικών ενώσεων ως τακτικό μέλος, με αναπληρω-
τή τον Γεώργιο Βλάχο του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΝ 649866).

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Νικόλαος Κω-
στούλας του Φώτη (ΑΔΤ Λ 006776), υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Δ/Ο με Α'β, με αναπληρώτρια την Καλλιόπη 
Σπανοπούλου του Γεωργίου (ΑΔΤ Ν 512838), υπάλληλο 
του κλάδου ΠΕ Δ/Ο με Α'β.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής λήγει στις 
31.12.2021

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   
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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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