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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομικών

2 Υπουργείο Εσωτερικών

3 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

4 Περιφέρειες

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθμ. 178 
   1η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1500/24.11.2020 

απόφασης «Σύσταση - συγκρότηση ελεγκτικής 

ομάδας για τη διενέργεια τακτικού - διαχειριστι-

κού ελέγχου στην “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ-

ΔΟΝΙΑΣ”» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1013). 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 2, 10, 13, 14 και 15 του ν. 3492/2006 

«Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού 
προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210), όπως 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 4081/2012 (Α΄ 184), του άρθρου 2 του ν. 4151/2013 
(Α΄ 103) και του άρθρου 5 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160),

β) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

γ) του άρθρου 103 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

ε) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145),

στ) των άρθρων 65, 66 και 67 του ν. 4646/2019 «Φο-
ρολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για 
την Ελλάδα του αύριο» (Α΄ 201),

ζ) της υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22-04-2020 απόφα-
σης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της 
αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 65 του 
ν. 4646/2019» (Υ.Ο.Δ.Δ. 326),

η) της υπό στοιχεία οικ.36867ΕΞ2020/08-04-2020 από-
φασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανονι-
σμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)» (Β΄ 1519) και

θ) της υπό στοιχεία 2/40371/ΔΥΕΠ/19.4.2013 απόφα-
σης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών 
της Γ.Δ.Δ.Ε.» (Β΄ 1075).

2. Την υπό στοιχεία 42159/ΔΥΕΠ/25-04-2013 κοινή 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και 
του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός φορέων του 
Υπουργείου Εσωτερικών ελεγχόμενων από την Γενική 
Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Β΄ 1083).

3. Το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Συντονισμού 
Ελέγχων (ΕΣΕΛ) πρόγραμμα ελέγχων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων (ΔΠΣΕ), 
για την ελεγκτική περίοδο 01.07.2020- 30.06.2021 
(91η/30.06.2020 Συνεδρίαση της ΕΣΕΛ).

4. Την υπό στοιχεία 76248 ΕΞ 2020/17.07.2020 από-
φαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προγραμματι-
σμού και Συντονισμού Ελέγχων (ΔΠΣΕ) «Κατανομή στη 
ΔΥΕΕ που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας (Κοζάνη), προγραμματισμένου τακτικού δι-
αχειριστικού ελέγχου στην «ΠΕΡΙΦΡΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ», κατά την ελεγκτική περίοδο από 01.07.2020 
έως 30.06.2021».

5. Την ανάγκη διενέργειας ελέγχου στον φορέα «ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του ειδι-
κού φορέα 1023-204-0313000 και Α.Λ.Ε. 2120207001, 
οικονομικού έτους 2021, ποσού χιλίων ογδόντα ευρώ 
(1080,00€) για την ελεγκτική αποζημίωση των υπαλλή-
λων μελών της ελεγκτικής ομάδας.

7. Την υπ’ αρ. 19344/17-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΦΟΗ-ΔΨΝ), 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

8. Τις αιτήσεις χορήγησης αναρρωτικών αδειών της 
Φωτιάδου Κωνσταντινιάς, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε τις παρ. 1 και 2 του διατακτικού της υπ’ αρ. 
1500/24-11-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1013) απόφασης, ως εξής:

«1. Συγκροτούμε ελεγκτική ομάδα για τη διενέργεια 
ελέγχου στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ που 
αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους της Γενι-
κής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:

α. Σιάμπαλια Στεργιανή του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.
ΤΑ 929334, κλάδου ΤΕ/Δημοσιονομικών που υπηρετεί 
στη Δημοσιονομική Υπηρεσία Νομού Κοζάνης.

β. Μπερμπίλη Ελένη του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 814041, 
κλάδου ΠΕ/Δημοσιονομικών που υπηρετεί στη Δημοσι-
ονομική υπηρεσία Νομού Κοζάνης.

2. Ο έλεγχος θα διεξαχθεί με έξι (6) επιτόπιες επισκέ-
ψεις στην έδρα του ελεγχόμενου φορέα ή όπου αλλού 
απαιτηθεί, είτε με έλεγχο γραφείου και θα περαιωθεί από 
24-11-2020 έως 31-05-2021».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρ. 1500/24-11-2020 από-
φαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημο-
σινομικών Ελέγχων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 12 Μαρτίου 2021

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Αριθμ. 179 
    1η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1499/24-11-2020 από-

φασης «Σύσταση - συγκρότηση ελεγκτικής ομά-

δας για τη διενέργεια τακτικού - διαχειριστικού 

ελέγχου στον “ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1013). 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 2, 10, 13, 14 και 15 του ν. 3492/2006 

«Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού 
προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπο-
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210), όπως 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 4081/2012 (Α΄ 184), του άρθρου 2 του ν. 4151/2013 
(Α΄ 103) και του άρθρου 5 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160),

β) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

γ) του άρθρου 103 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133),

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

ε) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145),

στ) των άρθρων 65,66 και 67 του ν. 4646/2019 «Φορο-
λογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την 
Ελλάδα του αύριο» (Α΄ 201),

ζ) Της υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22-04-2020 από-
φασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
της αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 65 του 
ν. 4646/2019» (Υ.Ο.Δ.Δ. 326),

η) Της υπό στοιχεία οικ.36867ΕΞ2020/08-04-2020 από-
φασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανονι-
σμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)» (Β΄ 1519) και

θ) Της υπό στοιχεία 2/40371/ΔΥΕΠ/19.4.2013 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών 
της Γ.Δ.Δ.Ε.» (Β΄ 1075).

2. Την υπό στοιχεία 42159/ΔΥΕΠ/25-04-2013 κοινή 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Καθορισμός 
φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών ελεγχόμενων από 
την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 1083).

3. Το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγ-
χων (ΕΣΕΛ) πρόγραμμα ελέγχων της Δ/νσης Προγραμ-
ματισμού και Συντονισμού Ελέγχων (ΔΠΣΕ) για την ελε-
γκτική περίοδο 01.07.2020- 30.06.2021 (91η/30.06.2020 
Συνεδρίαση της ΕΣΕΛ).

4. Την υπό στοιχεία 76248 ΕΞ 2020/17.07.2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και 
Συντονισμού Ελέγχων (ΔΠΣΕ) «Κατανομή στη ΔΥΕΕ που 
εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
(Κοζάνη), προγραμματισμένου τακτικού διαχειριστικού 
ελέγχου στην «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», κατά 
την ελεγκτική περίοδο από 01.07.2020 έως 30.06.2021».

5. Την ανάγκη διενέργειας ελέγχου στον φορέα «ΔΗΜΟ 
ΕΟΡΔΑΙΑΣ».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του ειδικού 
φορέα 1023-204-0313000 και Α.Λ.Ε. 2120207001, οικο-
νομικού έτους 2021, ποσού επτακοσίων είκοσι ευρώ 
(720,00€) για την ελεγκτική αποζημίωση των υπαλλήλων 
μελών της ελεγκτικής ομάδας.

7. Την υπ’ αρ. 19323/17-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΛΣΗ-ΒΨΞ), 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παρ. 2 του διατακτικού της υπ’ αρ. 
1499/24-11-2020  (Υ.Ο.Δ.Δ. 1013) απόφασης, ως εξής:

«2. Ο έλεγχος θα διεξαχθεί με έξι (6) επιτόπιες επισκέ-
ψεις στην έδρα του ελεγχόμενου φορέα ή όπου αλλού 
απαιτηθεί, είτε με έλεγχο γραφείου και θα περαιωθεί από 
24-11-2020 έως 31-05-2021».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρ. 1499/24-11-2020 από-
φαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημο-
σιονομικών Ελέγχων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κοζάνη, 16 Μαρτίου 2021

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1087Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 255/05.04.2021

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Αριθμ. 18163 
Ορισμός μελών της Επιτροπής της περ. β της 
παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3345/2005.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. β’ της παρ.  2 του άρθρου 4 του 

ν. 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυ-
τοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» 
(Α΄ 138), όπως ισχύει,

β) του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 219 
και της παρ. 2 του άρθρου 220 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων του ν. 3463/2006, (Α΄ 114),

γ) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 203 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87),

δ) της υπ’ αρ. οικ. 45203/8-9-2005 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Εξωτερικών «Σύσταση και κανονι-
σμός λειτουργίας της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 
4 του ν. 3345/2005» (Β’ 1269),

ε) της υπ’ αρ. 10557/5-4-2018 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών «Συγκρότηση της 
Επιτροπής του άρθρου 4 της παρ. 2β του ν. 3345/2005» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 234), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
17864/13-3-2019 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών και Εξωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 151),

στ) 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), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και 

ζ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133), ισχύει.

2. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία, κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμο-
διοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

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

5. Το άρθρο 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γεν. Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

6. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180), όπως ισχύει.

7. Τα υπ’  αρ. 2453/14-1-2020 και 19067/20-3-2020 
έγγραφα του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Σχέσεων.

8. Τα υπό στοιχεία Π48-45222/28-9-2020 και Π48-
17554/23-3-2018 έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών.

9. Το υπ’ αρ. 97/4-2-2020 έγγραφο της ΕΝ.Π.Ε.
10. Το υπ’ αρ. 304/27-1-2020 έγγραφο της Κ.Ε.Δ.Ε.
11. Το υπ’ αρ. 81459/30-7-2020 έγγραφο του Υπουρ-

γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τα μέλη της Επιτροπής της περ. β της παρ. 2 
του άρθρου 4 του ν. 3345/2005, ως ακολούθως:

1. Ορίζουμε ως μέλη στην Επιτροπή της περ. β της 
παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3345/2005:

α) τον Αντώνιο Καρβούνη του Μάρκου, με ΑΔΤ: 
ΑΚ084105, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, του Αυτοτελούς Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Υπουργείου Εσω-
τερικών, ως Πρόεδρο, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον Ιωάννη Μαθιου-
δάκη του Mιχαήλ, με ΑΔΤ: Φ076819, μόνιμο υπάλληλο 
με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, 
Προϊστάμενο του ίδιου Τμήματος,

β) την Ιωάννα Σκλήρη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ: 
ΑΕ552988, Εμπειρογνώμονα Σύμβουλο Α΄ της Γ1 Διεύ-
θυνσης Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, η οποία, σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος, αναπληρώνεται από τη Γεωργία Μαριόλη 
του Παναγιώτη, με ΑΔΤ: Σ206110, Σύμβουλο Επικοινωνί-
ας Α΄ της Ε1 Διεύθυνσης Μορφωτικών και Πολιτιστικών 
Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών,

γ) i) τον Θωμά Πιτούλη του Γεράσιμου, με ΑΔΤ: 
ΑΕ771124, Περιφερειακό Σύμβουλο Ηπείρου, ως εκ-
πρόσωπο της ΕΝΠΕ, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος, αναπληρώνεται από τον Γεώργιο Βλάχο του 
Παναγιώτη, με ΑΔΤ: ΑΑ091565, Περιφερειακό Σύμβουλο 
Αττικής - Μέλος Δ.Σ. ΕΝ.ΠΕ.,

ii) την Αφροδίτη Παναγιωτοπούλου του Νικολάου, με 
ΑΔΤ: ΑΒ284008, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Διεθνών 
Σχέσεων της ΚΕΔΕ, ως εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ, η οποία, 
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται 
από τη Δέσποινα Χαμακιώτη του Σωτηρίου, με ΑΔΤ: 
ΑΚ135254, στέλεχος της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και 
Διεθνών Σχέσεων της ΚΕΔΕ.

δ) Όταν συζητούνται θέματα για τους Ε.Ο.Ε.Σ. (παρ. 2 
του άρθρου 110 του ν. 4483/2017) θα συμμετέχει ως 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων: Ο Βασίλειος Μανασής του Θεοδώρου, με ΑΔΤ: 
ΑΒ059288, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλά-
δου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Νέων 
Τεχνολογιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, ο οποίος,  σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμα-
τος, αναπληρώνεται από τον Γεώργιο Φρυσαλάκη του 
Ευαγγέλου, με ΑΔΤ: Φ076442, μόνιμο υπάλληλο με 
βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, Προϊστάμε-
νο της Διεύθυνσης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφά-
λειας Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1088 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 255/05.04.2021

2. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Έλλη Στυλιανί-
δη του Γεωργίου, με ΑΔΤ: Ρ913402, μόνιμη υπάλληλος με 
βαθμό A’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, του 
Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσε-
ων του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τη Σοφία 
Παπαγεωργίου του Παναγιώτη, με ΑΔΤ: ΑΜ059637, 
μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Διοικη-
τικού - Οικονομικού, του Τμήματος Προσωπικού της 
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

Η θητεία των μελών είναι διετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 10 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Εξωτερικών Εσωτερικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

ΔΕΝΔΙΑΣ ΒΟΡΙΔΗΣ      

Ι

3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Αριθμ. 45719 
 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 113474/10.07.2020 από-

φασης του Συντονιστή Απο κεντρω  μένης Διοίκη-

σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

(Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι.)  «Συγκρότηση του Συμβουλίου 

Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (Β) 

(ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’) Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλο-

νιάς και Ιθάκης, κατ’ εφαρμογή του ν. 4495/2017, 

όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 534), όπως τροποποίηθηκε με την υπ’ αρ. 

126999/31.07.2020 όμοια (Υ.Ο.Δ.Δ. 616)  .

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. θ΄της παρ. 3 του άρθρου 3, του 

άρθρου 6 και της παρ. Ι του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου» (Α΄ 232).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του 
ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδι-
κασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

4. Τις διατάξεις του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός 
Κανονισμός» (Α΄ 79).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4495/2017 
(Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του 
ν. 4643/2019 (Α΄ 193), και με την παρ. 1 του άρθρου 48 
του ν. 4759/2020 (Α΄ 245).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 «Συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 224).

7. Την υπό στοιχεία ΔΙΜΕΔ/Φ11.3/71/Α.20683// 
22.10.1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας 
της Κυβέρνησης και Εσωτερικών «Δημοσίευση Πράξεων 
Συγκροτήσεως των Συλλογικών Οργάνων Περιφερεια-
κής ή Τοπικής Αρμοδιότητας» (Β΄ 951).

8. Τις διατάξεις της παρ.  6 του άρθρου 7 και της 
παρ. 3  του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπο-
γραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δια-
τάξεις» (Α΄ 131), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 3 
του άρθρου 20 του ν. 4368/2016 και το άρθρο 52 του 
ν. 4590/2019 και ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112).

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

11. Την υπ’ αρ. 15870/15.05.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί διορισμού Συντο-
νιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

12. Την υπ’ αρ. 130479/12.06.2017 (Β΄ 2113) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί μεταβίβασης 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» στον 
προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, καθώς και στους Προϊσταμέ-
νους των Υπηρεσιών της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης.

13. Τα υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/116724/971/ 
11.12.2019, ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/17254/319/14.02.2020 
(έλαβε εισερχ. αρ.: 29865/18.02.2020) και ΥΠΕΝ/ΓρΥΦ-
ΧΑΠ/16326/296/12.02.2020 έγγραφα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

14. Τα υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/1557/22/ 
08.01.2020 και ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/1558/23/08.01.2020 
έγγραφα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
με οδηγίες για την συγκρότηση των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α΄ και Β’ 
(έλαβε εισερχ. αρ.: 27692/14.02.2020).

15. Τα υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/28592/563/ 
17.03.2020 και ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/28577/750/17.03.2020 
έγγραφα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας που εστάλησαν με τα υπ’ αρ. 48951/20.03.2020 και 
47905/19.03.2020 διαβιβαστικά έγγραφα του Γραφείου 
Γενικού Δ/ντη ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι. (έλαβαν 
εισερχ. αρ.: 50979/26.03.2020 και 50988/26.03.2020, 
αντίστοιχα).

16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/460/ 
11.05.2020 απόφαση «Καθορισμού οργάνων που ασκούν 
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μεταβατικά τις αρμοδιότητες των Επιτροπών Εξέτασης 
Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Περιφερειακών Επιτρο-
πών Προσβασιμότητας, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., των Επιτρο-
πών των παρ. 3 και 9.α του άρθρου 116 και της Επιτροπής 
της παρ. 10 του άρθρου 117 του ν. 4495/2017» (Β΄ 1940) .

17. Το υπ’ αρ. οικ.257335/13.11.2019 έγγραφο του 
Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι., προς τα κατά τόπους πα-
ραρτήματα του Τ.Ε.Ε. χωρικής αρμοδιότητας των Π.Ε. Ζα-
κύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ιθάκης και Λευκάδας 
για την αποστολή καταλόγου μελών ως εκπρόσωπους 
καθώς και αναπληρωτών τους, στα συμβούλια με εμπει-
ρία σε θέματα Χωροταξίας ή Πολεοδομίας.

18. Το υπ’ αρ. οικ.257342/13.11.2019 έγγραφο του Συ-
ντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι. προς την Π.Ι.Ν. για την απο-
στολή στοιχείων Μηχανικών κατηγορίας Π.Ε., καθώς 
και υπαλλήλων για τον ορισμό αυτών στην θέση των 
γραμματέων υπηρετούντων και αναπληρωτών τους, στις 
Υπηρεσίες της ανά Π.Ε. Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλο-
νιάς και Ιθάκης και Λευκάδας.

19. Το υπ’ αρ. οικ.257353/13.11.2019 έγγραφο του Συ-
ντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι. προς τους Δικηγορικούς Συλ-
λόγους των Π.Ε. Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και 
Ιθάκης και Λευκάδας για την συμμετοχή στα συμβούλια, 
ως μέλων καθώς και αναπληρωτών τους.

20. Το υπ’ αρ. οικ.257366/13.11.2019 έγγραφο του Συ-
ντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι. προς την Περιφερειακή Ένωση 
Δήμων Ιονίων Νήσων για τον ορισμό εκπροσώπων και 
αναπληρωτών τους, ανά Π.Ε. Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κε-
φαλονιάς και Ιθάκης και Λευκάδας.

21. Το υπ’ αρ. οικ.257376/13.11.2019 έγγραφο του Συ-
ντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι. προς την Δ/νση Διοίκησης - 
Τμήμα Προσωπικού της Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι. για τον ορισμό 
γραμματέων και αναπληρωτών, τους ανά Π.Ε. Ζακύνθου, 
Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ιθάκης και Λευκάδας.

22. Το υπ’ αρ. οικ.291351/27.12.2019 έγγραφο του Συ-
ντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι., σε συνέχεια του ως άνω (20) 
σχετικό προς την Περιφερειακή ένωση Δήμων Ιονίων 
Νήσων για την μη απαίτηση ορισμού εκπροσώπων και 
αναπληρωτών τους, σύμφωνα με το (5) ως άνω σχετικό.

23. Το υπ’ αρ. οικ.291354/27.12.2019 και το υπ’ αρ. 
οικ.24618/10.02.2020 υπενθυμιστικό επί του ιδίου θέ-
ματος, έγγραφα του Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι. σε συ-
νέχεια του ως άνω (18) σχετικού προς την Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων για τον ορισμό εκπροσώπων και αναπλη-
ρωτών τους για τις θέσεις σύμφωνα με τις παρ. 2β, 2γ και 
2ε του  άρθρου 20 του ν. 4495/2017.

24. Το υπ’ αρ. οικ.291355/27.12.2019 έγγραφο του Συντο-
νιστή Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι., σε συνέχεια του ως άνω (19) προς το 
Ν.Σ.Κ. και το Δικαστικό Γραφείο Κέρκυρας, για τον ορισμού 
εκπροσώπων και αναπληρωτών τους για τις θέσεις σύμφω-
να με τις παρ. 2α και 5 του  άρθρου 20 του ν. 4495/2017.

25. Το υπ’ αρ. οικ.291358/27.12.2019 και το υπ’ αρ. 
οικ.24628/10.02.2020 υπενθυμιστικό επί του ιδίου θέ-
ματος έγγραφα του Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι., σε 
συνέχεια του ως άνω (19) σχετικού προς τους Δικηγορι-
κούς Συλλόγους Π.Ε. Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς 
και Ιθάκης και Λευκάδας, για τον ορισμό εκπροσώπων 
και αναπληρωτών τους για τις θέσεις σύμφωνα με τις 
παρ. 2α, 2ε και 5 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017.

26. Το υπ’  αρ. οικ.291378/27.12.2019 και το  υπ’  αρ. 
οικ.24620/10.02.2020 υπενθυμιστικό επί του ιδίου θέματος 
έγγραφα του Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι. σε συνέχεια του 
ως άνω (17) σχετικού, προς τα κατά τόπους παραρτήμα-
τα του Τ.Ε.Ε. χωρικής αρμοδιότητας των Π.Ε. Ζακύνθου, 
Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ιθάκης και Λευκάδας, για τον 
ορισμό εκπροσώπων και αναπληρωτών τους στα συμβού-
λια, με εμπειρία σε θέματα Χωροταξίας η Πολεοδομίας, για 
τις θέσεις σύμφωνα με τις παρ. 2δ και 2ε του άρθρου 20 
του ν. 4495/2017.

27. Το υπ’ αρ. οικ.291384/27.12.2019 και το υπ’ αρ. 
οικ.24632/10.02.2020 υπενθυμιστικό επί του ιδίου θέ-
ματος, έγγραφα Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι. σε συνέχεια 
των ως άνω (18) και (21) σχετικών προς την Δ/νση Διοί-
κησης - Τμήμα Προσωπικού της Α.Δ.Π.Δ.Ελ.και Ι και προς 
την Δ/νση Διοίκησης της Π.Ι.Ν. για τον ορισμό γραμμα-
τέων και αναπληρωτών, τους ανά Π.Ε. Ζακύνθου, Κέρκυ-
ρας, Κεφαλονιάς και Ιθάκης και Λευκάδας, σύμφωνα με 
την παρ. 2ε του  άρθρου 20 του ν. 4495/2017.

28. Το υπ’ αρ. 5994/14.01.2020 έγγραφο του Γενικού 
Δ/ντη ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι προς το Υπουρ-
γείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος για την έκδοση κοινής 
υπουργικής απόφασης  εξάμηνης παράτασης λειτουργί-
ας οργάνων και επιτροπών σε συνέχεια της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53704/6906/12.06.2019 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β΄ 2305).

29. Την υπό στοιχεία 9-14ζ/29.11.2019 απόφαση της 
Π.Ε.Δ.Ι.Ν. (έλαβε εισερχ. αρ.: 286498/18.12.2019) με προ-
τεινόμενα μέλη για τα εν λόγω συμβούλια σε απάντηση 
του ως άνω (19) σχετικού το οποίο ανακλήθηκε με το 
(22) ως άνω σχετικό, λόγω τροποποίησης του άρθρου 
20 του ν. 4495/2017 με το άρθρο 60 του ν. 4643/2019.

30. Το υπ’ αρ. 5800/14.01.2020 έγγραφο του Νομικού Συμ-
βουλίου του Κράτους (έλαβε εισερχ. αρ.: 7512/16.01.2020) 
με οδηγίες για τη συγκρότηση των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α΄ και Β’, σε 
απάντηση του ως άνω (24) σχετικού.

31. Το υπ’  αρ. 6104/15.01.2020 έγγραφο του Νομι-
κού Συμβουλίου του Κράτους (έλαβε εισερχ. αρ.: 8332/ 
16.01.2020) με οδηγίες για τη συγκρότηση των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. 
Α΄ και Β’ σε απάντηση του ως άνω (25) σχετικού.

32. Το υπ’ αρ. 27692/14.02.2020 υπενθυμιστικό - δι-
ευκρινιστικό έγγραφο του Γενικού Δ/ντη ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της 
Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι. σε συνέχεια του ως άνω (14) σχετικού, 
προς το ΤΕΕ και τους Δικηγορικούς Συλλόγους χωρικής 
αρμοδιότητας των Π.Ε. Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς 
και Ιθάκης και Λευκάδας.

33. Τα υπ’  αρ. 35/2020/18.02.2020 και 57/2020/ 
18.03.2020 έγγραφα του Δικηγορικού Συλλόγου Κε-
φαλληνίας (έλαβαν εισερχ. αρ.: 30067/18.02.2020 και 
49431/20.03.2020, αντίστοιχα), σε συνέχεια των (19), (25) 
και (32) ως άνω σχετικών, με τα στοιχεία των Δικηγόρων 
για τη σύσταση του Μητρώου Δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α΄ 
και Β’ της Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

34. Το υπ’ αρ. 28955/24.02.2020 έγγραφο της Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νσης Διοίκησης - Τμή-
μα προσωπικού της  Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι, σε συνέχεια των 
ως άνω (27) σχετικών εγγράφων της υπηρεσίας, με τους 
πίνακες με τους υπηρετούντες υπάλληλους της ανά Π.Ε. 
Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ιθάκης και Λευκά-
δας (έλαβε εισερχ. αρ. 38513/03.03.2020).
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35. Το υπ’ αρ. 215/09.03.2020 (και την ορθή επανά-
ληψη του στις 02.07.2020) έγγραφο του Τ.Ε.Ε.  - Τμή-
μα Δυτικής Ελλάδας (έλαβαν, αντίστοιχα, εισερχ. 
αρ.:42720/10.03.2020 και 108013/03.07.2020) σε συνέ-
χεια των ως άνω (26) σχετικών, με το οποίο υποβλήθηκαν 
από δύο (2) μέλη του Τ.Ε.Ε. για τη συγκρότηση του κάθε 
Συμβουλίου ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α και Β.

36. Το υπ’ αρ. 45983/06.04.2020 έγγραφο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, σε απάντηση του ως άνω (25) 
σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας, με οδηγίες για τη 
συγκρότηση των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α΄ και Β’ (έλαβε εισερχ. αρ. 
57352/09.04.2020).

37. Το υπ’ αρ. οικ. 75343/15.05.2020 υπενθυμιστικό έγ-
γραφο του Γενικού Δ/ντη ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι. 
σε συνέχεια των ανωτέρω (5), (18) και (23) σχετικών προς 
την Δ/νση Διοίκησης της Π.Ι.Ν., το γραφείο της Περιφε-
ρειάρχη Ιονίων Νήσων και τα γραφεία Δημάρχων όλων 
των Δήμων χωρικής αρμοδιότητας των Π.Ε. Ζακύνθου, 
Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ιθάκης και Λευκάδας της Π.Ι.Ν. 
για τον άμεσο ορισμό των μελών των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α΄ και Β’ 
σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2β, 2γ και 2ε του 
άρθρου 20 του ν. 4495/2017, όπως τροποποιήθηκαν με 
το άρθρο 60 του ν. 4643/2019.

38. Την υπ’ αρ. 49431/15.05.2020 απόφαση του Συ-
ντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι. για τη σύσταση του Μητρώου 
Δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α΄ και Β’ της Π.Ε. Κεφαλονιάς και 
Ιθάκης (έλαβε ΑΔΑ: 6Χ80ΟΡ1Φ- ΠΒΡ).

39. Την υπ’ αρ. οικ.78942/22.05.2020 απόφαση του  
Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι. για τον ορισμό επιτροπής 
Διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για την 
επιλογή Δικηγόρων που θα συμμετάσχουν ως μέλη στα 
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α΄ και Β’, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ζα-
κύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ιθάκης και Λευκάδας 
(έλαβε ΑΔΑ: 6ΔΗ6ΟΡ1Φ-5ΓΡ).

40. Την υπ’ αρ. οικ.80387/25.05.2020 Ανακοίνωση για 
την διενέργεια Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης στις 
5 Ιουνίου 2020 και ημέρα Παρασκευή στις 11:00 π.μ. για 
την επιλογή Δικηγόρων που θα συμμετάσχουν ως μέλη 
στα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α΄ και Β’, των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ιθάκης και Λευ-
κάδας (έλαβε ΑΔΑ: 66Φ3ΟΡ1Φ-ΕΒΕ) καθώς και του από 
5 Ιουνίου 2020 πρακτικού με τα αποτελέσματα της Δη-
μόσιας Κλήρωσης, όπως συντάχθηκε από τα μέλη της 
επιτροπής.

41. Το υπ’ αρ. 7451/05.06.2020 έγγραφο του Δήμου 
Αργοστολίου, σε απάντηση του ως άνω (35) σχετικού, 
για τον ορισμό μελών του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών για 
τη συγκρότηση των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α και Β (έλαβε εισερχ. 
αρ.: 96070/17.06.2020).

42. Το υπ’ αρ. 529/02.07.2020 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. - Τμήμα 
Δυτικής Ελλάδας (έλαβε εισερχ. αρ.: 107926/03.07.2020), 
με το οποίο υποβλήθηκαν από δύο (2) μέλη του Τ.Ε.Ε. 
για τη συγκρότηση του κάθε Συμβουλίου, ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α 
και Β, όπως ορίζεται από το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/γρΥΦ-
ΧΑΠ/1557/22/08.01.2020 έγγραφο.

43. Το από 09.07.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου (έλαβε εισερχ. αρ.: 112773/09.07.2020) από 
το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλονιάς, με τα 
στοιχεία των οριζόμενων μελών για συγκρότηση του 
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’ για τα έτη 2020 - 2021.

44. Το υπ’ αρ. 11466/08.07.2020 έγγραφο (έλαβε ει-
σερχ. αρ. 113474/10.07.2020) του Δήμου Αργοστολίου, 
με τα προτεινόμενα μέλη, κατόπιν τηλεφωνικής επικοι-
νωνίας, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών για τη θέση του 
Προέδρου, καθώς και γραμματέων για τη συγκρότηση 
του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’.

45. Την υπ’ αρ. 113474/10.07.2020 απόφαση του Συ-
ντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι.  «Συγκρότηση του Συμβου-
λίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (Β) 
(ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’) Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και 
Ιθάκης, κατ’ εφαρμογή του ν. 4495/2017, όπως τροπο-
ποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει», (Υ.Ο.Δ.Δ.  534 και 
ΑΔΑ: ΩΩΒΣΟΡ1Φ-ΜΩ3).

46. Την επανάληψη στο ορθό στις 27.07.2020, της 
υπ’ αρ. 113474/10.07.2020 απόφασης του Συντονιστή 
Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι. «Συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεο-
δομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (Β) (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. 
Β’) Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, 
κατ’ εφαρμογή του ν. 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα και ισχύει», (Υ.Ο.Δ.Δ. 534 και ΑΔΑ: ΩΩΒ-
ΣΟΡ1Φ-ΜΩ3), η οποία εστάλη για δημοσίευση στο Εθνι-
κό Τυπογραφείο.

47. Το υπό στοιχεία Δ 36395/29.07.2020 έγγραφο του 
Εθνικού Τυπογραφείου (εστάλει με μήνυμα Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου και έλαβε εισερχ. αρ.: 126999/30.07.2020), 
σύμφωνα με το οποίο και σε συνέχεια του ως άνω (46) σχε-
τικού δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 και 4 του ν. 3469/2006 
και απαιτείται τροποποίηση της απόφασης.

48. Την υπ’  αρ. 126999/31.07.2020 απόφαση του 
Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι. περί: «Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 113474/10.07.2020 απόφασης του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου «Συγκρότηση του Συμβουλί-
ου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (Β)
(ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’) Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και 
Ιθάκης, κατ’ εφαρμογή του ν. 4495/2017, όπως τροποποι-
ήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει» (Υ.Ο.Δ.Δ. 534)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
616 και ΑΔΑ:94ΠΨΟΡ1Φ-ΦΡΡ).

49. Το υπ’ αρ. 227025/18.12.2020 έγγραφο του Γραφεί-
ου Γενικού Δ/ντή ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι. (έλαβε 
εισερχ. αρ.: 229453/22.12.2020), με το οποίο διαβιβά-
στηκε το υπ’ αρ. 225001/12.12.2020 έγγραφο Γραφείου 
Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι. με συνημμένο το υπό στοι-
χεία ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/120045/3583/14.12.2020 έγγραφο 
του Γραφείου Υφυπουργού ΥΠΕΝ περί «Ανασυγκρότησης 
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’».

50. Το υπ’ αρ. 231764/28.12.2020 έγγραφο του Γραφεί-
ου Γενικού Δ/ντή ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι. (έλαβε 
εισερχ. αρ.: 167/04.01.2021), με το οποίο ζητούνται δι-
ευκρινήσεις σχετικά με την ανασυγκρότηση των Συμ-
βουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 
Β’ (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’), από το αρμόδιο Γραφείο Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο δεν εδόθη απά-
ντηση από τους αρμόδιους.

51. Το υπ’ αρ. 2156/08.02.2021 έγγραφο (έλαβε εισερχ. 
αρ.: 26147/11.02.2021) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Αργοστολίου, σύμφωνα με το οποίο δεν είναι 
δυνατή η άσκηση καθηκόντων όσον αφορά στην Πρόεδρο 
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και σχετικά με την σύσταση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’ της Π.Ε. Κεφα-
λονιάς και Ιθάκης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4759/2020.

52.  Το γεγονός ότι συνέχεια του ως άνω (50) σχετικού 
εγγράφου, και καθόσον αυτό κατέστη ατελέσφορο, η 
υπηρεσία προέβη στο υπ’ αρ. 167/24.02.2021 έγγραφο  
με θέμα: «Ανασυγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών 
Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Β’, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 20 του ν. 4495/2017, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 60 του ν. 4643/2019 (Α΄ 
193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του 
άρθρου 48 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245)», με το οποίο ζητεί-
ται να οριστούν εκ νέου Πρόεδρος του Συμβουλίου, μετά 
του αναπληρωτή του καθώς και μέλος του Συμβουλίου, 
μετά του αναπληρωτή του, ανά Π.Ε. Ζακύνθου, Κέρκυ-
ρας, Κεφαλονιάς και Ιθάκης και Λευκάδας.

53. Το υπ’ αρ. 563/09.03.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αργοστολίου (έλαβε 
εισερχ. αρ.: 45719/16.03.2021), με το οποίο ορίστηκαν τα 
απαραίτητα μέλη για την ανασυγκρότηση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. 
Β’ Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης και για την τροποποίηση 
της ως άνω (48) σχετικής απόφασης, όπως ορίζεται από 
την ισχύουσα (ως άνω (5) σχετικό) νομοθεσία.

54. Σε συνέχεια των ανωτέρω, αποφασίζουμε:
Α) Την τροποποίηση της  παρ. (1.) του διατακτικού 

της υπ’ αρ. 113474/10.07.2020 απόφασης του Συντο-
νιστή Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι.  «Συγκρότηση του Συμβουλίου 
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (Β) (ΣΥ.
ΠΟ.Θ.Α. Β’) Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και 
Ιθάκης, κατ’ εφαρμογή του ν. 4495/2017, όπως τροπο-
ποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει» (Υ.Ο.Δ.Δ. 534 και 
ΑΔΑ:ΩΩΒΣΟΡ1Φ-ΜΩ3), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 126999/31.07.2020 όμοια (Υ.Ο.Δ.Δ. 616 και ΑΔΑ: 
94ΠΨΟΡ1Φ-ΦΡΡ) και

Β) την τροποποίηση της  παρ. (2.) του διατακτικού της 
υπ’ αρ. 113474/10.07.2020 απόφασης του Συντονιστή 
Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι.  «Συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεο-
δομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (Β) (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. 
Β’) Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, 
κατ’ εφαρμογή του ν. 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα και ισχύει» (Υ.Ο.Δ.Δ. 534 και ΑΔΑ: ΩΩΒ-
ΣΟΡ1Φ-ΜΩ3), ως εξής:

«1. Τη Μαρούλη - Παπαδάτου Κωνσταντίνα του Νικο-
λάου (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 417645), Αρχιτέκτονα Μηχανικό με βαθ-
μό Α΄, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της ΥΔΟΜ του Δήμου 
Αργοστολίου, Νομού Κεφαλονιάς, ως Πρόεδρο, με ανα-
πληρωτή τον Παυλάτο Γεράσιμο του Διονυσίου (Α.Δ.Τ.: 
ΑΑ 400539), Πολιτικό Μηχανικό με βαθμό Α΄, Αναπλη-
ρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Οικοδομικών Αδειών 
της ΥΔΟΜ του Δήμου Αργοστολίου, Νομού Κεφαλονιάς.

2. Τον Ματράγκο Κωνσταντίνο του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: 
ΑΝ 882548), Τοπογράφο Μηχανικό με βαθμό Α΄, υπάλλη-
λο της ΥΔΟΜ του Δήμου Αργοστολίου, Νομού Κεφαλο-
νιάς, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Παρίση Σπυρίδωνα 
του Λεωνίδα (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 826675), Αρχιτέκτονα Μηχανικό 
με βαθμό Α΄, υπάλληλο της ΥΔΟΜ, του Δήμου Αργοστο-
λίου, Νομού Κεφαλονιάς».

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει 
η υπ’ αρ. 126999/31.07.2020 απόφαση του Συντονιστή 
Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι., (Υ.Ο.Δ.Δ. 616).

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 113474/10.07.2020 από-
φασης του Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι. (Υ.Ο.Δ.Δ. 534 και 
ΑΔΑ: ΩΩΒΣΟΡ1Φ-ΜΩ3) και η παρούσα τροποποίηση 
ισχύει για (2) δύο χρόνια από τις 21.07.2020 ημερομη-
νία δημοσίευσής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
αρχικής απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ελ. και Ι. περί 
συγκρότησης του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’ της Π.Ε. Κεφαλονιάς και 
Ιθάκης.

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει 
τον Προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, κατά το μέρος 
των ιδιωτών μελών του Συμβουλίου, το ύψος της οποίας 
δεν μπορεί να προβλεφθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Κέρκυρα, 24 Μαρτίου 2021

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής 
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   
 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

 Στην υπ’ αρ. οικ.35898/26.2.2021 απόφαση του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Υ.Ο.Δ.Δ. 186) και αφο-
ρά σε τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης του 
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α της Π.Ε. Λακωνίας, στη σελίδα 807 στη δεξιά 
στήλη, στις σειρές 17 και 18 από πάνω διορθώνεται στη 
2η παρ. του αποφασιστικού:

από το εσφαλμένα αναφερόμενο: «αναπληρωτή Πρό-
εδρο του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α της Π.Ε. Αργολίδας»,

στο ορθό «αναπληρωτή Πρόεδρο του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α 
της Π.Ε. Λακωνίας». 

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)

  Ι

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Αριθμ. 36429/220 
  Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 68050/583/29-7-2015 

απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός 

Προέδρου και μελών της Επιτροπής Αποδείξεως Ηλι-

κίας των ασφαλισμένων του Περιφερειακού Υποκα-

ταστήματος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Ιωαννίνων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 638).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερ. 6 της περ. Δ’ της παρ. ΙΙ 

του άρθρου 186 του ν. 3825/2010 (Α΄ 87) με τις οποίες η 
αρμοδιότητα συγκρότησης συμβουλίων και επιτροπών 
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αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης περιήλθαν από τους Γενικούς Γραμ-
ματείς Περιφερειών, στους αιρετούς Περιφερειάρχες της 
αντίστοιχης Περιφέρειας.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 3852/2010 σχε-
τικά με τις αρμοδιότητες των Περιφερειαρχών.

3. Τις διατάξεις του ν. 825/1978 «Περί αντικαταστάσε-
ως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της 
διέπουσας το ΙΚΑ νομοθεσίας και ρύθμισης συναφών 
θεμάτων»  (Α΄ 189), και ειδικότερα του άρθρου 6.

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2993/2002 
(Α΄ 58) και της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1).

5. Το υπ’ αρ. 953/18-6-2015 έγγραφο του Πρωτοδικεί-
ου Ιωαννίνων.

6. Το υπ’ αρ. 1371/03-12-2020 έγγραφο του Πρωτοδι-
κείου Ιωαννίνων.

7. Το υπ’ αρ. 2183/12-03-2021 έγγραφο του Περιφερει-
ακού Υποκαστήματος e- ΕΦΚΑ Ιωαννίνων.

8. Τα υπ’ αρ. 6222/28-7-2011, 4014/28-5-2015 και 
152/7-1-2019 έγγραφα του Περιφερειακού Υποκαστή-
ματος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ Ιωαννίνων, αποφασίζουμε:

Τον ορισμό του Προέδρου και των μελών της Επιτρο-
πής Αποδείξεως Ηλικίας των Ασφαλισμένων του Περιφε-
ρειακού Υποκαταστήματος e- ΕΦΚΑ Ιωαννίνων ως εξής:

1. Την Πρωτοδίκη Ιωαννίνων Ιουλία Μπατσιόλα του Ευ-
αγγέλου, με Α.Δ.Τ.: Χ242019 ως Πρόεδρο της Επιτροπής 
Αποδείξεως Ηλικίας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος 
e-ΕΦΚΑ και ως αναπληρώτριά της την Πρωτοδίκη Ιωαννί-
νων Δήμητρα Μπιτσιάνη του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ.:ΑΖ813679.

2. Τη Νάτσικα Αφρούλα του Ιωάννη Αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης του Περιφερειακού Υπο-

καταστήματος Μισθωτών Ιωαννίνων, κλάδου ΠΕ Διοικη-
τικού - Οικονομικού, με βαθμό Α΄ και Α.Δ.Τ.: ΑΗ243950 
ως μέλος, με αναπληρώτρια την Τσικρικά Φανή του Πα-
ντελή, υπάλληλο του Περιφερειακού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Ιωαννίνων, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονο-
μικού, με βαθμό Α΄ και Α.Δ.Τ.: ΑΒ408719.

3. Τη Δημητριάδου Σουσάνα του Γεωργίου, υπάλληλο 
του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ιωαν-
νίνων, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό 
Α΄ και Α.Δ.Τ.: ΑΜ347191 ως μέλος, με αναπληρώτρια τη 
Χασακή Άρτεμη του Βασιλείου, υπάλληλο του Περιφερει-
ακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ιωαννίνων, κλάδου ΤΕ 
Διοικητικού - Λογιστικού, με βαθμό Α΄ και Α.Δ.Τ.: ΑΙ813181.

4. Ορίζουμε ως Γραμματέα της Επιτροπής τη Γρηγορίου 
Ευγενία του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του Περιφερεια-
κού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ιωαννίνων, κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α΄ και Α.Δ.Τ.: 
ΑΙ806032, με αναπληρώτρια την Κίτση Σταυρούλα του 
Ηλία, υπάλληλο του Περιφερειακού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Ιωαννίνων, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονο-
μικού με βαθμό Β’ και Α.Δ.Τ.: Τ337284.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο-
σίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 17 Μαρτίου 2021

Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *14002550504210008*


		2021-04-06T18:21:36+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




