
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

2 Περιφέρειες

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Αριθμ. 3133 
Καθορισμός αποζημίωσης μελών Συντονιστικής 

Επιτροπής Έργου στο πλαίσιο της επέκτασης της 

Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήρι-

ξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.», με κωδ. ΟΠΣ 

5010706, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-

κού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 

2014-2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/ 

2015 (ΦΕΚ 176 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη 
διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016, που 
αφορά στη αποζημίωση συλλογικών οργάνων κατά μήνα.

2. Το άρθρο 13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

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 (ΦΕΚ 
297Α) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265Α), όπως τροποποι-
είται και ισχύει.

4. Την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176Α) σχετικά με τη μετονομασία της Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων σε Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΘ/Τομέας Παιδείας. 

5. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνει-
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

6. Τα άρθρα 28 και 55 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) 
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

7. Τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1304/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
ισχύουν. 

8. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄) όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α΄).

9. Την αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 υπουργι-
κή απόφαση με Θέμα: «Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822 Β΄) 
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 -
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρη-
ματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστά-
σεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.» 
(ΦΕΚ 3521/Β΄/01-11-2016).

10. Την αριθμ. 47903/ΕΥΘΥ.495/09-05-2016 (ΦΕΚ 
1406/Β΄/19-05-2016) κοινή υπουργική απόφαση περί 
«Αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Τομέα Παιδείας” […]». 

11. Το άρθρο 50 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) με τον 
οποίο συστήθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός, σε συνδυασμό 
με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄).

12. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

13. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

14. Την αριθμ. Υ29 (ΦΕΚ 2168/τ. Β’/09-10-2015) περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ Α΄ 37/2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

16. Την αριθμ. 52935/Υ1/2018 (ΦΕΚ Β’ 1227/02-04-2018)
απόφαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουρ-
γό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Μερόπη Τζού-
φη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Υ1/ 
158719/18 (ΦΕΚ Β΄ 4222/26-09-2018) όμοια απόφαση.

17. Την αριθμ. 40023/Υ1/09-03-2018 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 867/Β’/12-03-2018) «Μεταβίβαση δικαιώ-
ματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”, “Με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” 
στους Γενικούς/Διοικητικό και Τομεακούς Γραμματείς 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύν-
σεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων, 
Αυτοτελών Τμημάτων […]» όπως ισχύει.

18. Την αριθμ. 15907/17-11-2017 απόφαση Ένταξης 
της Πράξης με τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υπο-
στήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» και MIS 5010706 στο 
Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως τροποποιή-
θηκε με την αριθμ. 2981/07-06-2019 όμοια απόφαση 
και ισχύει.

19. Την αριθμ. Φ25α/174411/Δ4/17-10-2018 (ΦΕΚ 612/ 
Υ.Ο.Δ.Δ./23-10-2018) υπουργική απόφαση του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί σύστα-
σης και συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής Έργου 
στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή 
στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.», 
με κωδ. ΟΠΣ 5010706, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 
2014-2020.

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση θα προ-
κληθεί δαπάνη ύψους 77.400,00 ευρώ για τα έτη 2018 
έως 30-06-2021, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογι-
σμό της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη 
Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία 
Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό, κατά μήνα, της αποζημίωσης των 
μελών της Συντονιστικής Επιτροπής Έργου που περι-
λαμβάνονται στη σχετική με αριθμ. Φ25α/174411/Δ4/
17-10-2018 (ΦΕΚ 612/Υ.Ο.Δ.Δ./23-10-2018) υπουργική 
απόφαση, πλην του προέδρου του οποίου η θέση είναι 
άμισθη, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για κάθε 
μέλος της. 

2. Οι συνεδριάσεις των μελών της Συντονιστικής Επι-
τροπής Έργου πραγματοποιούνται πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από 
υπερωριακή απασχόληση. Τα μέλη συμμετέχουν σε τέσσε-
ρις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα, σύμφωνα με το 
θεσμικό πλαίσιο, όπως ορίζεται στη σχετική υπουργική από-
φαση. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις 
το ποσό περικόπτεται ανάλογα. Η Συντονιστική Επιτροπή 
Έργου τηρεί για κάθε συνεδρίασή της σχετικό πρακτικό.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο-
σίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανωτέρω 
υπουργικής απόφασης Σύστασης και Συγκρότησης της 
Συντονιστικής Επιτροπής Έργου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων  και Θρησκευμάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

      Αριθμ. 15700 

1η τροποποίηση επιτροπής για την εξέταση των 

αιτήσεων των ενδιαφερόμενων αγροτών, νέων 

αγροτών, νεοεισερχόμενων νέων και εργατών 

γης, για την απόδειξη της ιδιότητάς των σύμφω-

να με το ν. 2520/1997.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/

07-06-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 144/23-12-2010 (ΦΕΚ 237 Α΄/
27-12-2010) για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατο-
λικής Μακεδονίας - Θράκης.

3. Την αριθμ. Δ.Δ. οικ.1327/30-03-2016 (ΦΕΚ 1026 Β΄/
13-04-2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατο-
λικής Μακεδονίας - Θράκης περί παροχής εξουσιο-
δότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλ-
λων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων και 
Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης.

4. Την αριθμ. Δ.Δ. οικ.1323/30-03-2016 (ΦΕΚ 952 Β΄/
06-04-2016) Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί 
αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντι-
περιφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο-
νίας - Θράκης.

5. Το ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173 Α΄/01-09-1997) «Μέτρα 
για τους Νέους Αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργι-
κής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απα-
σχόλησης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιούμενος 
ισχύει.

6. Το άρθρο 3 της 337410/10-07-1998 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ 712 Β΄/14-07-1998) «Λεπτομέρει-
ες εφαρμογής του ν. 2520/1997 “Μέτρα για τους νέους 
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αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και 
άλλες διατάξεις”» όπως τροποποιούμενη ισχύει.

7. Την αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους 
της επιτροπής Καραλανίδη Βασίλειου του Νικολάου, 
εκπροσώπου της ΔΟΥ Ξάνθης, με το αριθμ. 18578/
28-05-2019 έγγραφο, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το σημείο 2. της 954/14-01-2019 (ΦΕΚ 
Υ.Ο.Ο.Δ./43/2019, ΑΔΑ: ΨΔΚ97ΛΒ-ΖΛ2) απόφασης της 
επιτροπής για την εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφε-
ρόμενων αγροτών, νέων αγροτών, νεοεισερχόμενων 
νέων και εργατών γης, για την απόδειξη της ιδιότητάς 

των σύμφωνα με το ν. 2520/1997 και ορίζουμε αναπλη-
ρώτρια την Αλεξιάδου Αναστασία του Κωνσταντίνου με 
Α.Δ.Τ. ΑΒ 718832 υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Ξάνθης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 954/14-01-2019 (ΦΕΚ 
Υ.Ο.Ο.Δ./43/2019, ΑΔΑ:ΨΔΚ97ΛΒ-ΖΛ2) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ξάνθη, 21 Ιουνίου 2019 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ    
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*14004132806190004*

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,
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