
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. απόφ. ΦΓ10/56734  
 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’  αρ. 

2/24.6.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ελε-

γκτικού Συνεδρίου (σε Συμβούλιο) «Συγκρότη-

ση του Τμήματος Ελέγχων του Ελεγκτικού Συ-

νεδρίου» (Β’  3004), της υπ’ αρ. 44406/15.7.2020 

απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συ-

νεδρίου «Περί συγκροτήσεως των Τμημάτων 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 

2020-2021» (Β’  4001), όπως ισχύει, και της υπ’ αρ. 

ΦΓ10/40895/5.8.2020 απόφασης του Προέδρου 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως 

των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 

δικαστικό έτος 2020-021» (Β’  3374). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 339 του ν.  4700/2020 

«Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβα-
τικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική 
απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α’  127), 
που αντικατέστησε το άρθρο 8 του ν. 4129/2013 «Κύρω-
ση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α’  52).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΦΓ8/
65456/24.9.2014 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου «Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου» (Β’  3139).

3. Τα πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σε Συμβούλιο) της 24ης Ιου-
νίου 2020 και της 18ης/15.7.2020 (Θέμα Γ’) Γενικής Συνε-
δρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
δη την παρ. 11 αυτών, σύμφωνα με τα οποία παρέχεται 
στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου η εξουσιο-
δότηση συμπλήρωσης ή μεταβολής της απόφασης της 
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη συγκρό-
τηση των Τμημάτων.

4. Τα πρακτικά της 14ης/24.6.2020 (Θέμα Α’) Γενικής 
Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

5. Την ανάγκη να διεκπεραιώνεται στον ταχύτερο 
δυνατό χρόνο ο προσυμβατικός έλεγχος προμηθειών 
σχετικών με την καταπολέμηση της πανδημίας και την 
προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

6. Τη σύμφωνη γνώμη των Προέδρων του Πρώτου 
Τμήματος Μαρίας Βλαχάκη και του Τρίτου Τμήματος 
Γεωργίας Μαραγκού.

7. Τη συναίνεση των δικαστών στους οποίους αναφέ-
ρεται η παρούσα, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αρ.  
2/24.6.2020 (Β’  3004) απόφαση της Ολομέλειας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου (σε Συμβούλιο) «Συγκρότηση 
του Τμήματος Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου», την 
υπ’ αρ. 44406/15.7.2020 (Β’ 4001) απόφαση της Ολομέ-
λειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως 
των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικα-
στικό έτος 2020-2021», όπως ισχύει, και την υπό στοι-
χεία ΦΓ10/40895/5.8.2020 απόφαση του Προέδρου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των Κλιμα-
κίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 
2020-2021» (Β’ 3374) και διαθέτουμε στο ΣΤ’ Κλιμάκιο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για δύο μήνες τους κάτωθι 
Εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως εξής:

1) από το Τμήμα Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
τον εισηγητή Νικόλαο Σπανάκη,

2) από το Πρώτο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την 
εισηγήτρια Ελένη Καραγιάννη, και

3) από το Τρίτο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον 
εισηγητή Νικόλαο Σταματίου.

Η ισχύς της απόφασης λήγει στις 17.1.2021 και οι ανω-
τέρω δικαστές επανέρχονται αυτοδικαίως στα καθήκο-
ντά τους στα Τμήματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ   
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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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