
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 57777/5.6.2020 απόφα-
σης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(Β’ 2336).
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θετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ).
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 63197 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 57777/5.6.2020 από-

φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων (Β’ 2336). 

 O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερ-
νητικών Οργάνων και της Κεντρικής Διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το 
πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) σε συνδυασμό με 
την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

3. Την παρ. 13 του άρθρου 58 του ν. 4314/2014 «Α) Για 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι-
ακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 265).

4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο δια-
δίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

5. 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).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α’ 121).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Την υπ’ αρ. 47/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη (Β’ 3100).

9. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

12. Την από 31/07/2018 4034050-κοινοποίηση της 
τελικής Έκθεσης Ελέγχου (EMPG214EL0192), της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής.

13. Την από 15/1/2020 EMPL/G.2/NTH/mf-D επιστολή 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Απασχό-
λησης, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ένταξη) για τη συνέχεια 
ελέγχου λειτουργίας EMPG214EL0192 των συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου όσον αφορά το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαί-
δευση και Διά Βίου Μάθηση (εφεξής ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τις διατηρούμενες σε αυτή 
συστάσεις.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το σημείο 9 της παραγράφου Α της υπ’ αρ. 57777/

5.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (Β’ 2336) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διοικητής του ΟΑΕΔ, ως 
Mέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Καραχάλιο, Αναπλη-
ρωτή Προϊστάμενο, Διεύθυνση Γραμματείας Διοικητή 
του ΟΑΕΔ».

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 
57777/5.6.2020 απόφασης (Β’ 2336).

Άρθρο 2
Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 

τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιουνίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 78054/Δ6 (2)
Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Προτύπων και 

Πειραματικών Σχολείων. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 4692/2020 (Α’ 111) «Αναβάθμιση του Σχολείου 

και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 23 του άρθ. 19, 
της παρ 5 του άρθ. 17 και της παρ. 1 του άρθ. 23,

β. του άρθ. 167 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελ-
λάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),

γ. του άρ. 63 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις για Πρότυπα 
και Πειραματικά Σχολεία), όπως ισχύουν (Α’ 134),

δ. των άρ. 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’  45), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και 
ισχύουν,

ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

στ. 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),

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

η. της υπ’ αρ. 6631/Υ1 κοινής απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 3009),

θ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ι. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133), όπως ισχύουν,

ια. του άρ. 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019,

2. α. της υπ’ αρ. 176314/Δ6/12-11-2019 (Β’ 4181) «Αντι-
κατάσταση της υπ’ αρ. 87615/Δ6/31.5.2019 (Β’ 2190) 
υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις αναφορικά με τον 
τρόπο λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής Προ-
τύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)», β. της 
υπ’ αρ. 180657/Δ6/19-11-2019 «Συγκρότηση Επιστημο-
νικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 
(Ε.Ε.Π.Π.Σ.)» απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 992) με διόρθωση σφάλματος 
Υ.Ο.Δ.Δ. 1051.

3. Το απόσπασμα της υπ’ αρ. 12/12-6-2020 πράξης της 
Ε.Ε.Π.Π.Σ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/257/76835/
Β1/18-6-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Προτύπων και Πει-
ραματικών Σχολείων, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Ε.Ε.Π.Π.Σ, όπως αυτή διατυπώθηκε στην Πράξη 12 της 
συνεδρίασης της 12ης Ιουνίου 2020 - θέμα 5ο «Ρυθμί-
σεις για τη λειτουργία των Προτύπων και Πειραματικών 
Σχολείων» της Ε.Ε.Π.Π.Σ ως εξής:

1. Η λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων αριστείας, 
δημιουργικότητας και καινοτομίας υλοποιείται εκτός του 
κανονικού ωρολογίου προγράμματος της σχολικής μο-
νάδας και οι ώρες λειτουργίας τους προσμετρώνται στο 
διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που είναι υπεύ-
θυνοι γι’ αυτούς. Ομοίως η λειτουργία της ενισχυτικής 
διδασκαλίας υλοποιείται και εκτός του κανονικού ωρο-
λογίου προγράμματος της σχολικής μονάδας και οι ώρες 
λειτουργίας της προσμετρώνται στο διδακτικό ωράριο 
των εκπαιδευτικών που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτήν.

2. Για την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου υψη-
λών απαιτήσεων των Προτύπων και Πειραματικών Σχο-
λείων, όπως πρακτικές ασκήσεις φοιτητών, δειγματικές 
διδασκαλίες, προγράμματα καθοδήγησης (mentoring), 
δράσεις ενδοεπιμόρφωσης, δράσεις διάχυσης καλών εκ-
παιδευτικών πρακτικών στις σχολικές μονάδες που ανή-
κουν ομάδα όμορων σχολείων, πειραματική εφαρμογή 
νέων προγραμμάτων σπουδών, παραγωγή διδακτικού 
υλικού, διαρκής διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών 
πρακτικών, δομών κ.λπ., μπορούν να διατίθενται έως 
δύο ώρες εβδομαδιαίως από το διδακτικό ωράριο των 
διευθυντών, υποδιευθυντών και εκπαιδευτικών, μετά 
από πρόταση του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου 
(ΕΠ.Ε.Σ.) της σχολικής μονάδας ή των αρμοδίων οργά-
νων κατά τον νόμο σε περίπτωση μη συγκρότησης των 
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ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον κρίσιμο χρόνο υποβολής των προτάσε-
ων και σχετική έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής των 
Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή της Επι-
στημονικής Επιτροπής των Προτύπων και Πειραματικών 
Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) σε περίπτωση μη συγκρότησης της 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. κατά τον κρίσιμο χρόνο έγκρισης των ως άνω 
προτάσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 22 Ιουνίου 2020

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ   

Ι

 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/305174/1225 (3)
Καθορισμός ημερομηνίας ισχύος εισιτηρίων που 

εκδόθηκαν μέχρι 30-3-2020, και λοιπών αναγκαί-

ων τεχνικών και διαδικαστικών λεπτομερειών για 

την εφαρμογή της ρύθμισης του άρθρου πεντη-

κοστού έκτου της από 30-3-2020 Πράξης Νομο-

θετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου πεντηκοστού έκτου της από 30-3-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπι-
σης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86),

β) του ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού Ταμείου Αρχαι-
ολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων» (Α’ 316), όπως 
ισχύει,

γ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει,

δ) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτή-
των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α’ 153), 
όπως ισχύει,

ε) 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,

στ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133), όπως ισχύει,

ζ) του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 204), όπως ισχύει,

η) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.λπ.» 
(Α’ 114),

θ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), όπως ισχύει,

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

ια) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98)σε συνδυ-
ασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. Την υπ’ αρ. 19/13-4-2020 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ταμείου Αρχαιολογικών πόρων και 
Απαλλοτριώσεων.

3. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/293069/17785/17674/
15-6-2020 εισηγητική - οικονομική έκθεση της Προϊστα-
μένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με την οποία από τις προβλε-
πόμενες διατάξεις δεν προκαλούνται δημοσιονομικές 
επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Το από 15-6-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γρα-
φείου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφα-
σίζουμε:

Α. Καθορίζουμε τον χρόνο ισχύος των ηλεκτρονικών 
εισιτηρίων, μεμονωμένων και ενιαίων που έχουν εκδο-
θεί για την είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορι-
κούς τόπους, μνημεία και μουσεία που εκδόθηκαν έως 
30-3-2020, ως εξής:

1. Ειδικά για το έτος 2020, επιτρέπεται η χρήση των 
ηλεκτρονικών εισιτηρίων (μεμονωμένων και ενιαίων) 
αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και 
μουσείων, που εκδόθηκαν έως την 30-3-2020 με μειω-
μένη τιμή.

2. H χρήση των προαναφερόμενων ηλεκτρονικών ει-
σιτηρίων επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση έως την 31-12-2020.

3. Η τιμή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου δεν διαφορο-
ποιείται.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία χρήσης των ανωτέρω 
ηλεκτρονικών εισιτηρίων ως εξής:

1. Το Γραφείο Υποστήριξης Εφαρμογής του Ηλεκτρο-
νικού Εισιτηρίου (ΓΥΕΗΕ) του Ταμείου Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) εκπονεί κατάλογο 
των ηλεκτρονικών εισιτηρίων που εκδόθηκαν, αλλά 
δεν χρησιμοποιήθηκαν έως την 30-3-2020, βάσει των 
αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφε-
ρόμενους (ταξιδιωτικά πρακτορεία ή μεμονωμένους 
επισκέπτες).

2. Το ΓΥΕΗΕ, μεριμνά για τις κατάλληλες προσαρμο-
γές του πληροφοριακού συστήματος ελέγχου εισόδου 
στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία που 
εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ώστε να κατα-
στεί δυνατή η χρήση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων έως 
την 31-12-2020.

3. Το ΓΥΕΗΕ κοινοποιεί άμεσα την παρούσα στους ενδι-
αφερόμενους (ταξιδιωτικά πρακτορεία ή μεμονωμένους 
επισκέπτες), καθώς και στους υπεύθυνους ελέγχου εισό-
δου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία στα 
οποία εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο, με κάθε 
πρόσφορο μέσο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιουνίου 2020

Η Υπουργός

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ   
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 Αριθμ. 87820/19 οικ. (4)
Ανασυγκρότηση της κατά το άρθρο 1 του ν. 3811/

2009 (Α’ 231) «Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης 

Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1-3 του άρθρου 1 του ν. 3811/2009 «Απο-

ζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση 
(Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 
2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις» (Α’ 231), 
όπως ισχύει,

β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176),

γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β’ του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131), όπως ισχύει.

2) Το υπ’ αρ. 24070/19-05-2020 έγγραφο του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου.

3) Το υπ’ αρ. 57522/20-05-2020 έγγραφο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους.

4) Την ανάγκη ανασυγκρότησης της κατά το άρθρο 1 
του ν. 3811/2009 (Α’ 231) «Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης 
Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων», λόγω της λήξης της 
θητείας της προηγούμενης σύνθεσής της.

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την ανασυγκρότηση της κατά το άρθρο 1 του ν. 3811/
2009 (Α’ 231) «Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης Θυμάτων 

Εγκληματικών Πράξεων», όπως ισχύει, αποτελούμενη 
από τους:

1) Αικατερίνη Μποκώρου του Κωνσταντίνου, Σύμβου-
λο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως Πρόεδρο, με αναπλη-
ρώτρια την Αντιγόνη Στίνη του Γεωργίου, Σύμβουλο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου,

2) Παρασκευή Μίληση του Γεωργίου, Πάρεδρο του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία υπηρετεί στο 
Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, με αναπληρώτρια την Αγγελική Αναστοπούλου του 
Αριστοτέλη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κρά-
τους, η οποία υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και

3) Βασιλική Αρβανιτοπούλου του Ιωάννη, Προϊστα-
μένη της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Δι-
οικητικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αναπληρώτρια την Κανέλλα 
Σπανομίχου του Γεωργίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού Οργάνωσης και Λειτουργίας 
Δικαιοσύνης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Σταματία Τουτουνοπούλου 
του Γεωργίου, υπάλληλος με Α’ βαθμό της Κεντρικής Υπη-
ρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αναπληρώτρια την 
Κωνστάντια Γαζέτα του Χρήστου, υπάλληλο με Α’ βαθμό 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η θητεία τους ορίζεται για δύο χρόνια από τη δημοσί-
ευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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