
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Tροποποίηση της υπό στοιχεία 138797/Κ5 από-
φασης «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας 
για την επιλογή Συντονιστών Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για την Μαθητεία 
και Υπεύθυνων Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης (Δ.Δ.Ε.) για την Μαθητεία (Β’ 5253).

2 Σύσταση και συγκρότηση Υποεπιτροπής για τη 
στοχευμένη υποστήριξη των περιοχών της Περι-
φερειακής Ενότητας Ηλείας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 65456/
10.02.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 704).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 16037/Κ5 (1)
Tροποποίηση της υπό στοιχεία 138797/Κ5 από-

φασης «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας 

για την επιλογή Συντονιστών Περιφερειακής Δι-

εύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για την Μαθητεία 

και Υπεύθυνων Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκ-

παίδευσης (Δ.Δ.Ε.) για την Μαθητεία (Β’ 5253). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. α) Το άρθρο 39 και την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 

40 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, εν-
σωμάτωση 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 (EEL 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).

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

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

δ) 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).

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

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

ζ) Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).

2. Την υπό στοιχεία 138797/Κ5 απόφαση «Καθορισμός 
κριτηρίων και διαδικασίας για την επιλογή Συντονιστών 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για τη 
Μαθητεία και Υπευθύνων Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία» (Β’ 5253/2021).

3. Την υπό στοιχεία 140346/Κ5/3.11.2021 «Πρόσκλη-
ση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων με 
Επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευ-
θύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία» του Γενικού Γραμματέα 
της Ε.Ε.Κ.Δ.Μ. και Νεολαίας.

4. Την ανάγκη καθορισμού κριτηρίων και διαδικασίας 
αξιολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης Συντονιστών 
Π.Δ.Ε. και Υπεύθυνων Δ.Δ.Ε. για την λειτουργία του Με-
ταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας.

5. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Μεταλυ-
κειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 138797/Κ5/
01-11-2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για 
την επιλογή Συντονιστών Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία και Υπευθύνων 
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Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) για 
την μαθητεία» (Β’ 5253) ως εξής:

(1) Στις περ. (Α), (Β) της παρ. 1 του άρθρου 1, διαγρά-
φεται η φράση «….της Επαγγελματικής εκπαίδευσης…». 
Κατόπιν τούτου η παρ. 1 του άρθρου 1 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γε-
νικού Γραμματέα της Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν., που δημοσιεύεται 
στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Μ. & Ν. και κοινοποιείται 
στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις 
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται:

(Α) οι διοικητικοί υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά σε 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και οι εκπαιδευ-
τικοί που ανήκουν οργανικά σε Διεύθυνση Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαί-
δευσης, οι οποίοι πληρούν τους όρους της παρούσας, να 
υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την 

πλήρωση με επιλογή, των θέσεων Συντονιστών Π.Δ.Ε. 
για τη Μαθητεία για την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση.

(Β) οι διοικητικοί υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά σε 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί 
που ανήκουν οργανικά σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης, οι οποίοι πληρούν τους όρους της παρούσας, να 
υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την 
πλήρωση με επιλογή, των θέσεων Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για 
τη Μαθητεία, για την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης στην οποία ανήκουν.»

(2) Στο άρθρο 2 τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότη-
σης που αφορούν την Εμπειρία σε Θέματα Εφαρμογής 
Τάξης Μαθητείας, τροποποιούνται και διαμορφώνονται 
ως εξής:

Μόρια ανά 
έτος

Μέγιστος 
αριθμός μορίων

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Υπεύθυνος Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία ή/και ανάληψη καθηκόντων για έναρξη 
της Μαθητείας περιόδου 2021-22, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 117295/16.09.2021 
πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.

6 24

Υπεύθυνος Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία ή/και συμμετοχή σε Ο.Υ.Μ. 4,5 18

Υπεύθυνος Εποπτείας Μαθητείας (παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4763/2020) 3,5 14

Διδασκαλία εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας σε τμήμα 
του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας 2 8

(3) Στο άρθρο 4, προστίθεται μετά την παρ. 3, παρ. 4, 
ως εξής:

«4. Σε περιπτώσεις που μετά την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας, η θέση του Συντονιστή Π.Δ.Ε. για την Μαθητεία 
ή θέσεις Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για την Μαθητεία παραμένουν 
κενές, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, με σκο-
πό την εύρυθμη λειτουργία του Μεταλυκειακού έτους - 
Τάξης Μαθητείας, δύναται να επιλέξει και να τοποθετήσει:

(Α) ως Συντονιστές Π.Δ.Ε. για την Μαθητεία, διοικητι-
κούς υπαλλήλους με οργανική θέση στην Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικούς της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στην οικεία 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

(Β) ως Υπεύθυνους Δ..Δ.Ε. για την Μαθητεία, διοικη-
τικούς υπαλλήλους με οργανική θέση στην Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικούς της Δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στην οικεία 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όσοι επιλεγούν καλύπτουν τις κενές θέσεις για το υπό-
λοιπο της θητείας, και μέχρι τη λήξη ισχύος των οριστι-
κών πινάκων κατάταξης της παρ. 1 του άρθρου 4.

Όσοι επιλεγούν πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμου τίτλου σπουδών 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να έχουν συνολικά 
τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ως διοικητικοί υπάλληλοι 
ή εκπαιδευτικοί.

Με σειρά προτεραιότητας, επιλέγονται:
(α) αυτοί που έχουν ασκήσει καθήκοντα Συντονιστών 

Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία,

(β) αυτοί που είχαν αναλάβει καθήκοντα για έναρξη της 
Μαθητείας περιόδου 2021-22, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
117295/16.09.2021 πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα 
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.,

(γ) αυτοί που έχουν ασκήσει καθήκοντα Υπευθύνων 
Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία,

(δ) αυτοί που έχουν ασκήσει καθήκοντα Υπεύθυ-
νου Εποπτείας Μαθητείας (παρ. 2 του άρθρου 36 του 
ν. 4763/2020), 

(ε) αυτοί που συμμετείχαν σε Ο.Υ.Μ.,
(στ) αυτοί που ήταν Επόπτες-Εκπαιδευτικοί σε τμήματα 

του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας,
(ζ) αυτοί που έχουν προηγούμενη θητεία σε θέσεις 

ευθύνης ως εξής: Διευθυντής σε ΕΠΑ.Λ., Διευθυντής σε 
Ε.Κ., Υποδιευθυντής σε ΕΠΑ.Λ., Υποδιευθυντής σε Ε.Κ., 
Υπεύθυνος Τομέα σε Ε.Κ., Προϊστάμενος Διεύθυνσης, 
Προϊστάμενος Τμήματος,

(η) οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου και κατά προτε-
ραιότητα Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα 
Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων και Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων. Μεταπτυχιακοί τίτλοι της αλλοδαπής πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟ.Α.Τ.Α.Π.,

(θ) αυτοί που έχουν περισσότερα έτη προϋπηρεσίας. 
Για τους εκπαιδευτικούς λαμβάνεται υπόψη η εκπαιδευ-
τική προϋπηρεσία σε ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. που αποδεικνύεται με 
πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

Για τα (α),(γ),(δ),(ε),(στ) και (ζ) λαμβάνεται υπόψη και 
ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων στις αντίστοιχες 
θέσεις.
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Στην περίπτωση επιλογής εκπαιδευτικών σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας, για την τοποθέτηση τους 
εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 3».

Η ισχύς της παρούσας τροποποίησης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 13 Φεβρουαρίου 2023

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι

 Αριθμ. 6 (2)
Σύσταση και συγκρότηση Υποεπιτροπής για τη 

στοχευμένη υποστήριξη των περιοχών της Περι-

φερειακής Ενότητας Ηλείας. 

 Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 3/2021 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 

«Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής 
Επιτροπής Κρατικής Αρωγής» (Α’ 56), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις υπ’ αρ. 38/2021 (Α’ 184), 4/2022 (Α’ 26) και 
27/2022 (Α’ 176) όμοιες και ιδίως τα άρθρα 5Α, 7 και 8,

2. τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

3. τα άρθρα 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δια-
κυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 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),

4. το άρθρο 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

5. τα άρθρα 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

6. το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

7. τα πρακτικά της από 26.1.2023 συνεδρίασης της Κυ-
βερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 
του ν. 4797/2021,

8. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Υποεπιτροπής

Συστήνεται Υποεπιτροπή για την στοχευμένη υποστή-
ριξη των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 
(εφεξής «Υποεπιτροπή»), σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 5Α της υπ’ αρ. 3/2021 Πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Κυβερνη-
τικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

Άρθρο 2
Συγκρότηση Υποεπιτροπής

1. Η Υποεπιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:
α. τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο 

για τον συντονισμό των δράσεων των συναρμόδιων 
υπουργείων και φορέων, σε θέματα κρατικής αρωγής 
και αποκατάστασης του φυσικού και του ανθρωπογε-
νούς περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές, ως 
Πρόεδρο,

β. τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

γ. τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστι-
κού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας,

δ. τον Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας,

ε. τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης 
του Υπουργείου Εσωτερικών, 

στ. τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών,

ζ. τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής 
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, και

η. τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος 
αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων 
Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων.

3. Η γραμματειακή υποστήριξη της Υποεπιτροπής πα-
ρέχεται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

Άρθρο 3
Έργο της Υποεπιτροπής

1. Έργο της Υποεπιτροπής είναι η στοχευμένη υποστή-
ριξη των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, 
που επλήγη από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Κυβερνητικής Επι-
τροπής Κρατικής Αρωγής, και ιδίως:

α. Η αξιολόγηση των προτάσεων και της μελέτης σκο-
πιμότητας που θα υποβληθεί από ανεξάρτητο μη κερ-
δοσκοπικό οργανισμό για την Ηλεία με επίκεντρο την 
Αρχαία Ολυμπία.

β. Η υποστήριξη σε ζητήματα υποβοήθησης και 
συντονισμού φορέων, αλλά και εξεύρεσης κατάλλη-
λων εργαλείων για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση 
έργων που σχετίζονται με την ανασυγκρότηση των 
περιοχών.

γ. Η υποβολή προτάσεων μέτρων νομοθετικής, κανο-
νιστικής και οργανωτικής φύσης για τα ζητήματα της 
περ. α, στην Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής.

2. Το έργο της Υποεπιτροπής παρακολουθείται από 
την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής.

3. Για την εκτέλεση του έργου της, η Υποεπιτροπή 
απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων 
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ή των Ο.Τ.Α., οι οποίες οφείλουν να παρέχουν σε αυ-
τήν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, χωρίς καθυστέρηση. 
Η Υποεπιτροπή μπορεί επίσης να ζητεί και περαιτέρω 
πληροφορίες, αναλύσεις ή ειδικές εκθέσεις από ειδικούς 
συμβούλους ή άλλους φορείς, καθώς και να αξιοποιεί 
τις ομάδες εργασίας που συστήνονται σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 5Α της υπ΄αρ. 3/2021 (Α’ 56) Πράξης 
Υπουργικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4
Συνεδριάσεις Υποεπιτροπής - Λήψη αποφάσεων

1. Η Υποεπιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον 
μία (1) φορά ανά τρίμηνο και έκτακτα όποτε κρίνεται 
αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου της, ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται στα 
μέλη της. Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συ-
νεδριάσεις με τη συμμετοχή ορισμένων μελών, οι αρ-
μοδιότητες των οποίων συνδέονται με συγκεκριμένα 
αντικείμενα.

2. Στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής συμμετέχουν 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του 
Προέδρου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και ο Γενικός 
Γραμματέας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού για θέματα αρμοδιότητάς τους.

3. Στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής μπορεί να με-
τέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση 
του Προέδρου της, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, 
εκπρόσωποι υπηρεσιών ή φορέων, εκπρόσωποι της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικοί εταίροι και εμπει-
ρογνώμονες.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 13 έως 15 του 
ν. 2690/1999.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις φορέων 
και υπηρεσιών του Δημοσίου

Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφεί-
λουν να:

α. Συνεργάζονται με την Υποεπιτροπή για τη διαμόρ-
φωση, προώθηση και υλοποίηση των εισηγήσεων και 
των προτάσεών της,

β. ενημερώνουν την Υποεπιτροπή για την πορεία υλο-
ποίησης των προτάσεών της και

γ. παρέχουν έγκαιρα στην Υποεπιτροπή τις αναγκαίες 
πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και κάθε διευκόλυνση 
και συνδρομή στο έργο της.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής 
Κρατικής Αρωγής και Υφυπουργός στον 
Πρωθυπουργό για την Κρατική Αρωγή και την 
Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
 Στην υπ’ αρ. 65456/10.02.2023 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού 
«Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτή-
ρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 6 του 
ν. 2961/2001 (Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες 
αθλητικές ομάδες για το έτος 2023 που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 704), στη σελίδα 
6604, στην Α’ στήλη, συμπληρώνεται πάνω από το σημείο 
”Προκειμένου να λάβει η κατηγορία το πλήρες ποσό που 
της αναλογεί………» κατωτέρω παράγραφος: «Κάθε δι-
καιούχος του παρόντος άρθρου αποδίδει ποσοστό 7% 
στην διοργανώτρια αρχή». 

 (Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)   
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