
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση έγκρισης τροποποίησης της υπό στοι-
χεία  94537/ΙΑ/15-7-2013 (Β’  1788) απόφασης 
ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου του νομικού 
προσώπου με την επωνυμία «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και με δ.τ. «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ» λόγω 
επέκτασης υπάρχουσας δομής.

2 Αντικατάσταση επίκουρων μελών του Ανωτάτου 
Ειδικού Δικαστηρίου, για τη διετία 2022-2023.

3 Αντικατάσταση δεύτερου τακτικού μέλους του 
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, για το υπόλοιπο 
της διετίας 2022-2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 148853/K6 (1)
Χορήγηση έγκρισης τροποποίησης της υπό στοι-

χεία  94537/ΙΑ/15-7-2013 (Β’  1788) απόφασης 

ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου του νομικού 

προσώπου με την επωνυμία “ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 

και με δ.τ. “ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ” λόγω 

επέκτασης υπάρχουσας δομής. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την 

άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 230), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 
του ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός 
του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση 
πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις 
στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επεί-
γουσες διατάξεις» (Α’ 207), με το οποίο προστέθηκε το 
Κεφάλαιο ΛΗ’ «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λει-

τουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Φροντιστηρίων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών 
και Κολλεγίων» και ιδίως των άρθρων 279, 280 και 283,

β) του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγο-
ντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016» (Α’ 222) και ιδίως της περ. 13 της υποπαρ. Θ3 
της παρ. Θ του άρθρου πρώτου,

γ) του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),

δ) του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 117),

ε) της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 193),

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

ζ) των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

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

θ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119),

ι) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),
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ια) της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019, «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία 14715/ΓΓ4/12-2-2022 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, 
Επικρατείας «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου 
και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και 
κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας 
και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας δραστηριοτήτων 
στον τομέα της εκπαίδευσης» (Β’ 609) και ιδίως τα άρ-
θρα 4, 5 και 9.

3. Την υπό στοιχεία 94537/ΙΑ/15-7-2013 (Β’ 1788) χο-
ρηγηθείσα άδεια Κολλεγίου με το διακριτικό τίτλο «ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ» στον φορέα με την επωνυμία 
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟ ΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

4. Την υπό στοιχεία 169635/Κ1/12-10-2016 απόφα-
ση «Τροποποίηση άδειας Κολλεγίου με το διακριτικό 
τίτλο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ της εταιρείας AKMI 
METROPOLITAN COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προς την προσθήκη νέας δομής» (Β’ 3445).

5. Την υπό στοιχεία 3219/Κ1/9-1-2017 απόφαση «Επι-
καιροποίηση Άδειας Κολλεγίου ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛ-
ΛΕΓΙΟ ή METROPOLITAN COLLEGE στην εταιρεία ΑΚΜΙ 
METROPOLITAN COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Β’ 198).

6. Την υπό στοιχεία 101588/Κ1/20-6-2018 απόφαση 
«Τροποποίηση άδειας του “ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕ-
ΓΙΟΥ - METROPOLITAN COLLEGE” της εταιρείας “ΑΚΜΙ 
METROPOLITAN COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, ως προς την μεταβολή της επωνυμίας της» 
(Β’ 2814).

7. Την υπό στοιχεία 189744/Κ1/7-11-2018 απόφαση 
«Τροποποίηση Άδειας Κολλεγίου με διακριτικό τίτλο 
“ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ” ή σε πιστή μετάφραση 
στην αγγλική “METROPOLITAN COLLEGE” στην εταιρεία 
“ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, λόγω προσθήκης δομής» (Β’ 5204).

8. Την υπό στοιχεία 199157/Κ1/20-11-2018 απόφα-
ση «Τροποποίηση Άδειας Κολλεγίου με διακριτικό τίτλο 
“ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ” ή σε πιστή μετάφραση 
στην αγγλική “METROPOLITAN COLLEGE” στην εταιρεία 
“ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, λόγω κατάργησης υπαρχουσών δομών» 
(Β’ 5415).

9. Την υπό στοιχεία 43998/Κ1/21-3-2019 απόφαση 
«Επικαιροποίηση άδειας Κολλεγίου με διακριτικό τίτλο 
“ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ” ή σε πιστή μετάφραση 
στην αγγλική “METROPOLITAN COLLEGE” στην εταιρεία 
“ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (Β’ 1213).

10. Την υπό στοιχεία 53521/Κ1/5-4-2019 απόφαση 
«Τροποποίηση Άδειας Κολλεγίου με διακριτικό τίτλο 
“ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ” ή σε πιστή μετάφραση 
στην αγγλική “METROPOLITAN COLLEGE” στην εταιρεία 
“ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” λόγω προσθήκης νέας δομής» (Β’ 1402).

11. Την υπό στοιχεία 189738/Κ1/3-12-2019 απόφα-
ση «Τροποποίηση Άδειας Κολλεγίου με διακριτικό τίτλο 
“ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ” ή σε πιστή μετάφραση 
στην αγγλική “METROPOLITAN COLLEGE” στην εταιρεία 
“ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” λόγω προσθήκης νέας δομής» (Β’ 4514).

12. Την υπό στοιχεία 145367/Κ1/19-9-2019 απόφα-
ση «Τροποποίηση Άδειας Κολλεγίου με διακριτικό τίτλο 
“ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ” ή σε πιστή μετάφραση 
στην αγγλική “METROPOLITAN COLLEGE” στην εταιρεία 
“ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” λόγω προσθήκης νέας δομής» (Β’ 3557).

13. Την υπό στοιχεία 189769/Κ1/3-12-2019 απόφα-
ση «Τροποποίηση Άδειας Κολλεγίου με διακριτικό τίτλο 
“ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ” ή σε πιστή μετάφραση 
στην αγγλική “METROPOLITAN COLLEGE” στην εταιρεία 
“ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” λόγω προσθήκης νέας δομής» (Β’ 4699).

14. Την υπό στοιχεία 177261/Κ1/29-12-2020 απόφα-
ση «Τροποποίηση Άδειας Κολλεγίου με διακριτικό τίτλο 
“ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ” ή σε πιστή μετάφραση 
στην αγγλική “METROPOLITAN COLLEGE” στην εταιρεία 
“ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” λόγω προσθήκης νέας δομής» (Β’ 6119).

15. Την υπό στοιχεία 97237/Κ6/5-8-2021 απόφαση 
«Τροποποίηση άδειας Κολλεγίου με διακριτικό τίτλο 
“ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ” στην εταιρεία “ΜΗΤΡΟΠΟ-
ΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 
λόγω κατάργησης υπάρχουσας δομής» (Β’ 3713).

16. Την υπό στοιχεία 148177/Κ6/18-11-2021 απόφαση 
«Τροποποίηση της άδειας Κολλεγίου με τον διακριτικό 
τίτλο “ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ” στην εταιρεία “ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” λόγω προσθήκης δομής» (Β’ 5516).

17. Την υπό στοιχεία 21991/Κ6/25-2-2022 απόφαση 
«Τροποποίηση της άδειας Κολλεγίου με τον διακριτικό 
τίτλο “ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ” στην εταιρεία “ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” λόγω προσθήκης δομής» (Β’ 976).

18. Την υπό στοιχεία 48261/Κ6/28-4-2022 αίτηση χο-
ρήγησης έγκρισης τροποποίησης ίδρυσης και λειτουργί-
ας του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΜΗΤΡΟΠΟ-
ΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και με διακριτικό τίτλο «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ» 
ή σε πιστή μετάφραση στην αγγλική «METROPOLITAN 
COLLEGE», λόγω επέκτασης υπάρχουσας δομής, με τα 
συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά.

19. Τη διατύπωση θετικής γνώμης του Δ.Σ. του 
Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), 
ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋπο-
θέσεων του ν.  4093/2012, όπως διατυπώθηκε στην 
υπό στοιχεία ΔΑ/11473/29-7-2022 απόφασή του, της 
υπ’ αρ. 490/28-7-2022 συνεδρίασης.

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Τη χορήγηση έγκρισης τροποποίησης της υπό στοι-
χεία 94537/ΙΑ/15-7-2013 (Β’ 1788) απόφαση ίδρυσης 
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και λειτουργίας Κολλεγίου, με τον διακριτικό τίτλο «ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ» ή σε πιστή μετάφραση στην 
αγγλική «METROPOLITAN COLLEGE», του νομικού προ-
σώπου με την επωνυμία “ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, λόγω επέκτασης 
υπάρχουσας δομής.

Η παρούσα τροποποίηση συνίσταται στην επέκταση 
της ήδη υπάρχουσας δομής επί του 6ου χλμ. Λάρισας- 
Φαρσάλων, Θέση Καραγάτσι, Τ.Κ. 42500, Λάρισα, με δυ-
ναμικότητα εκατόν σαράντα εννέα (149) ατόμων και με 
πρόσβαση ΑμΕΑ.

Στην παρούσα άδεια προσαρτάται η υπό  στοι-
χεία  ΔΑ/11473/29-7-2022 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί διατύπωσης θετικής γνώμης ως προς 
τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του 
Κολλεγίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 1 Δεκεμβρίου 2022

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι

 Αριθμ. 54197οικ. (2)
Αντικατάσταση επίκουρων μελών του Ανωτάτου 

Ειδικού Δικαστηρίου, για τη διετία 2022-2023. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 100 του Συντάγματος,
β. του άρθρου 3 του ν. 345/1976 (Α’ 141). 
γ. του άρθρου 3 του ν. 3038/2002 (Α’ 180).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Την υπ’ αρ. 5095/8.2.2022 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης «Ορισμός επίκουρων μελών του Ανωτάτου 
Ειδικού Δικαστηρίου, για τη διετία 2022-2023» (Β’ 553).

4. Το γεγονός ότι η Χριστίνα Τζίμα και η Αργυρούλα 
Νικολακούδη, Εφέτες Αθηνών και επίκουρα μέλη του 
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, για τη διετία 2022-2023, 
προήχθησαν στον βαθμό του Προέδρου Εφετών, όπως 
δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Γ’ 2130/2022).

5. Την υπ’ αρ. 186/2022 απόφαση του Ανωτάτου Δι-
καστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύ-
νης, σχετικά με τον ορισμό δύο (2) Εφετών Πολιτικών 
και Ποινικών Δικαστηρίων για την επικουρία των μελών 
του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, για το υπόλοιπο της 
διετίας 2022- 2023, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε επίκουρα μέλη του Ανωτάτου Ειδικού Δι-
καστηρίου και του Ειδικού Δικαστηρίου της παρ. 2 του 
άρθρου 88 του Συντάγματος, για το υπόλοιπο της διε-

τίας 2022-2023, την Σοφία Φούρλαρη του Παρασκευά, 
Εφέτη Αθηνών και την Μαρία Τσιάλτα του Γεωργίου, 
Εφέτη Πειραιά, σε αντικατάσταση της Χριστίνας Τζίμα 
του Δημητρίου και της Αργυρούλας Νικολακούδη του 
Ευστρατίου, ήδη Προέδρων Εφετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 52756 (3)
Αντικατάσταση δεύτερου τακτικού μέλους του 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, για το υπόλοι-

πο της διετίας 2022-2023. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 100 του Συντάγματος,
β. του άρθρου 2 του ν. 345/1976 (Α’ 141), όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 37 του ν. 2172/1993 
(Α’ 207),

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

2. Την υπ’ αρ. 71231/31.12.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Συγκρότηση του Ανωτάτου Ειδικού Δι-
καστηρίου, για τη διετία 2022-2023» (Β’ 6373, διόρθωση 
σφάλματος Β’ 383/2022).

3. Το γεγονός ότι η Αρεοπαγίτης, Μαριάνθη Παγουτέ-
λη, δεύτερο τακτικό μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικα-
στηρίου, για τη διετία 2022-2023, προήχθη στον βαθμό 
της Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, όπως δημοσιεύ-
θηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Γ’ 2212/2022).

4. Το υπ’ αρ. 154/2022 πρακτικό συνεδριάσεως του 
Συμβουλίου της Επικρατείας σε Συμβούλιο και σε δη-
μόσια συνεδρίαση, σχετικού με τη συμπληρωματική 
κλήρωση για την αντικατάσταση του δεύτερου τακτι-
κού μέλους, εκ των Αρεοπαγιτών, του Ανωτάτου Ειδικού 
Δικαστηρίου, για το υπόλοιπο της διετίας 2022-2023, 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε, για το υπόλοιπο της διετίας 2022-2023, ως 
δεύτερο τακτικό μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρί-
ου, την Αικατερίνη Βλάχου του Δημητρίου, Αρεοπαγίτη, 
σε αντικατάσταση της Μαριάνθης Παγουτέλη του Πανα-
γιώτη, Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   
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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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