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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Αριθμ. 64983 ΕΞ 2022 
Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για 

τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα 

της National Authority (ΕΥΔ των Επιχειρησια-

κών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συ-

νεργασίας) και του Control Contact Point (Μονά-

δα Δ΄ της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης 

και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προ-

γραμμάτων) για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής 

Συνεργασίας Black Sea Basin 2014-2020 στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 897/2014 της Επι-

τροπής, της 18ης Αυγούστου 2014, για τον καθορισμό 
των ειδικών διατάξεων εφαρμογής των προγραμμάτων 
διασυνοριακής συνεργασίας που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 232/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρω-
παϊκού Μηχανισμού Γειτονίας.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 4314/2014 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» 
(Α΄ 265).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 «Ρυθ-
μίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συνταξιο-
δοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών δια-
τάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 103).

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 65, της παρ. 
43 του άρθρου 66 και της παρ. 7 του άρθρου 67 του 
ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξι-
ακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α΄ 201).

5. Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμε-
νων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 
2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 57-63 του π.δ. 142/2017 
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

7. Την υπ’ αρ. 2/91637/0004/18.12.2017 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Επι-
τροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Β΄ 4510), όπως ισχύει, καθώς και 
την υπ’ αρ. 2/93222/004/22.12.2017 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μελών της Επιτρο-
πής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 706), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 2/26442/0004/27.3.2018 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 177), υπ’ αρ. 2/52879/0004/6.7.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
392), υπ’ αρ. 2/62581/0004/30.8.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 502), 
υπ’ αρ. 2/78433/0004/29.10.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 637), υπ’ 
αρ. 2/3809/0004/14.1.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 23), υπό στοιχεία 
113716/ΕΞ 2019/14.10.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 882), υπό στοι-
χεία 1639/ΕΞ 2021/7.1.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 4) και υπό στοι-
χεία 121014/ΕΞ 2021/1.10.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 831) όμοιες 
αποφάσεις.

8. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22.4.2020 απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της 
αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 64 του 
ν. 4646/2019» (Υ.Ο.Δ.Δ. 326) και διόρθωση σφάλματος 
στο Υ.Ο.Δ.Δ. 362.

9. Την υπ’ αρ. 2/95230/0004/24.10.2013 υπουργι-
κή απόφαση «1) Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου 
Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. 
(ν. 4151/2013), 2) Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπει-
ρογνωμόνων (ν. 4151/2013), 3) Θητεία Δημοσιονομι-
κών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013)» 
(Β΄ 2730).
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10. Την υπό στοιχεία 2/68332/ΔΕΠ/16.9.2016 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο 
πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπε-
ριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του 
Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(Β΄ 2943), στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι 
ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός 
έδρας των μετακινούμενων προσώπων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της εν λόγω απόφα-
σης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις διακόσιες (200).

11. Την υπό στοιχεία 2/73/ΔΕΠ/4.1.2016 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογητικά 
αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμέ-
νων εντός και εκτός της Επικράτειας» (Β΄ 20).

12. Την εγκεκριμένη ΣΑ 051/2 του Υπουργού Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης προκαλείται δαπάνη 1.260,00 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων.

14. Το γεγονός ότι: (α) η δαπάνη για τα έξοδα μετακί-
νησης, διαμονής και η ημερήσια αποζημίωση θα καλυ-
φθεί από το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της ΕΔΕΛ για 
το οικονομικό έτος 2022, (β) το ποσό της εκτιμώμενης 
δαπάνης για την εκτός έδρας μετακίνηση ανέρχεται σε 
1.950 €.

15. Την εγκεκριμένη Στρατηγική Ελέγχων του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος Black Sea Basin 2014-2020.

16. Την υπ’ αρ. 200370/3.3.2022 επιστολή της Ρουμανι-
κής Αρχής Ελέγχου του Προγράμματος, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου στο 
σύστημα της National Authority (ΕΥΔ των Επιχειρησια-
κών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασί-
ας) και του Control Contact Point (Μονάδα Δ΄ της Ειδι-
κής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης 
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων) για το Πρό-
γραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Black Sea Basin 
2014-2020 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
- ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΩΜΑ, με Α.Δ.Τ. AK 699261, 

υπάλληλος της Διεύθυνσης Β΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγ-
χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του ΓΛΚ, κλάδου 
ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως συντονίστρια,

- ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΑΝΔΡΕΑ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΗ 120857, αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων του ΓΛΚ, κλάδου 
ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος και

- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ, με 
Α.Δ.Τ. ΑΙ 016989, υπάλληλος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού 
και Αξιολόγησης Ελέγχων του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙ-
ΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος.

Όλα τα μέλη της ομάδας ελέγχου υποχρεούνται να 
υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 3213/2003 (Α΄ 309).

3. Λόγω του πλήθους των πράξεων που θα ελεγχθούν 
και ενόψει του ότι η έκθεση ελέγχου θα γραφεί απευθεί-
ας στην αγγλική γλώσσα, ο έλεγχος θα είναι συνολικής 
διάρκειας επτά (7) ημερών και θα διενεργηθεί ως εξής:

i) Έλεγχος γραφείου τριών (3) ημερών, το χρονικό δι-
άστημα 13, 16 και 17.5. Εντός αυτού του διαστήματος 
θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχείων που έχουν 
συγκεντρωθεί κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο 
του ελέγχου, των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί /
αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα eMS, καθώς 
και των πρόσθετων στοιχείων που θα αποστείλουν οι 
ελεγχόμενοι φορείς. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτό, 
η Ομάδα Ελέγχου μπορεί να αξιοποιήσει τεχνολογίες 
πληροφορικής απομακρυσμένης πρόσβασης (π.χ. Skype, 
e-presence, webex κ.ά.) για την παροχή διευκρινίσεων ή/
και για την αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων που απαι-
τούνται από τους ελεγχόμενους φορείς για τη συμπλή-
ρωση των ερωτηματολογίων ελέγχου και τη σύνταξη 
της προσωρινής έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου στην 
αγγλική γλώσσα.

ii) Επιτόπιος έλεγχος εντός έδρας δύο (2) ημερών, στη 
Μονάδα Δ΄ της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης 
στην Αθήνα, στις 18 και 19.5.

iii) Επιτόπιος έλεγχος εκτός έδρας δύο (2) ημερών στην 
ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας, ως εξής:

- 23.5.2022: Αναχώρηση της ελεγκτικής ομάδας αερο-
πορικώς από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη,

- 24 και 25.5.2022: Έλεγχος στην έδρα της ΕΥΔ των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας. Μετά το πέρας του ελέγχου, επιστροφή 
της ομάδας αεροπορικώς στην Αθήνα.

Ο συνολικός αριθμός ημερών του επιτόπιου ελέγχου 
εκτός έδρας είναι δύο (2), ο συνολικός αριθμός των εκτός 
έδρας ημερών είναι τρεις (3) και οι διανυκτερεύσεις είναι 
δύο (2).

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προ-
βλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 8 και 
13 του προοιμίου.

5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη-
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με τα στοι-
χεία 5, 10, 11 και 14 του προοιμίου. Ανά μετακινούμενο 
υπάλληλο που συμμετέχει στην ομάδα ελέγχου, ισχύουν 
τα εξής:

- ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ (Δικαιούμενες ημέρες μετακινήσε-
ων κατ’ έτος εκτός έδρας 200, χρήση ημερών συμπερι-
λαμβανομένης της παρούσας μετακίνησης 3),

- ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (Δικαιούμενες ημέρες με-
τακινήσεων κατ’ έτος εκτός έδρας 200, χρήση ημερών 
συμπεριλαμβανομένης της παρούσας μετακίνησης 3),

- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Δικαιούμενες ημέρες 
μετακινήσεων κατ’ έτος εκτός έδρας 200, χρήση ημερών 
συμπεριλαμβανομένης της παρούσας μετακίνησης 3).

6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ., 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 
2/68332/ΔΕΠ/16.9.2016 (Β΄ 2943) κοινής υπουργικής 
απόφασης. Ειδικότερα, οι μετακινήσεις για τις ανάγκες 
του επιτόπιου ελέγχου (από και προς το αεροδρόμιο 
της Θεσσαλονίκης καθώς και προς και από την έδρα της 
ΕΥΔ ΕΠ ΕΕΣ στη Θέρμη) θα πραγματοποιηθούν με ταξί, 
ενόψει των ελλιπών συγκοινωνιακών συνδέσεων καθώς 
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και της μεταφοράς ογκώδους τεκμηριωτικού υλικού του 
ελέγχου που δεν μεταφέρεται με συγκοινωνιακά μέσα.

7. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έως και 80% 
της σχετικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την εκτός 
έδρας μετακίνηση, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 
134453/23.12.2015 (Β΄ 2857) κοινής υπουργικής από-
φασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαΐου 2022

Η Πρόεδρος 

ΑΘΗΝΑΪΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ

 

Αριθμ. 65063 ΕΞ 2022 
    Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη 
διενέργεια τακτικού ελέγχου της ΕΔΕΛ σε πράξη 
του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 / ΕΤΠΑ, 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

  H ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 

«για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας» και ειδικότερα 
την παρ. 3 του άρθρου 27.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 4314/2014 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» 
(Α΄ 265).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 «Ρυθ-
μίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συνταξιο-
δοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών δια-
τάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 103).

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 65, της παρ. 43 
του άρθρου 66 και παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 4646/2019 
«Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση 
για την Ελλάδα του αύριο» (Α΄ 201).

5. Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμε-
νων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 
2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 57-63 του π.δ. 142/2017 
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

7. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α΄ 17).

8. Την υπ’ αρ. 2/91637/0004/18.12.2017 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Επι-
τροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Β΄ 4510), όπως ισχύει, καθώς και 
την υπ’ αρ. 2/93222/004/22.12.2017 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μελών της Επιτρο-
πής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 706), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 2/26442/0004/27.3.2018 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 177), υπ’ αρ. 2/52879/0004/6.7.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
392), υπ’ αρ. 2/62581/0004/30.8.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 502), 
υπ’ αρ. 2/78433/0004/29.10.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 637), υπ’ 
αρ. 2/3809/0004/14.1.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 23), υπό στοιχεία 
113716/ΕΞ 2019/14.10.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 882), υπό στοι-
χεία 1639/ΕΞ 2021/7.1.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 4), υπό στοιχεία 
121014/ΕΞ 2021/1.10.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 831) και υπό στοι-
χεία 158069/ΕΞ 2021/10.12.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1064) όμοιες 
αποφάσεις.

9. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22.4.2020 απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της 
αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 64 του 
ν. 4646/2019» (Υ.Ο.Δ.Δ. 326) και διόρθωση σφάλματος 
στο Υ.Ο.Δ.Δ. 362.

10. Την υπ’ αρ. 2/95230/0004/24.10.2013 υπουρ-
γική απόφαση «1) Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου 
Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. 
(ν. 4151/2013), 2) Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπει-
ρογνωμόνων (ν. 4151/2013), 3) Θητεία Δημοσιονομι-
κών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013)» 
(Β΄ 2730).

11. Την υπό στοιχεία 2/68332/ΔΕΠ/16.9.2016 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο 
πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπε-
ριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του 
Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(Β΄ 2943), στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι 
ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός 
έδρας των μετακινούμενων προσώπων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της εν λόγω απόφα-
σης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις διακόσιες (200).

12. Την υπό στοιχεία 2/73/ΔΕΠ/4.1.2016 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογητικά 
αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμέ-
νων εντός και εκτός της Επικράτειας» (Β΄ 20), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

13. Την εγκεκριμένη ΣΑ 051/2 του Υπουργού Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης προκαλείται, δαπάνη 540,00 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων.

15. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αρ. 892/29.3.2022 συνε-
δρίαση της Ε.Δ.ΕΛ., Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι-
μένο στην υπ’ αρ. 892/29.3.2022 συνεδρίαση της Ε.Δ.ΕΛ., 
Πρόγραμμα Ελέγχων, για την ελεγκτική περίοδο από 
1.7.2021 έως 31.12.2022, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
- στο υποέργο «ΠΕΠ ΠΚΜ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 

COVID-19 [ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ] [ΚΜΕ7-0105831]» 
(κωδ. 1) της πράξης «ΠΕΠ ΠΚΜ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 
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COVID-19 [ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ] [ΚΜΕ7-0105831]» 
(κωδ. ΟΠΣ 5082668) (Δικαιούχος: «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΗΣ») (αρ. ελέγχου 0121223038) στο πλαίσιο του 
Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 / ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ 
2014-2020.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με Α.Δ.Τ. 

ΑΚ 971446, υπάλληλος της Διεύθυνσης Α΄ Ελέγχου Δια-
χείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως συντονίστρια.

- ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
Π 655605, υπάλληλος της Διεύθυνσης Α΄ Ελέγχου Δια-
χείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως μέλος.

- ΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΙ 533982, υπάλληλος της Διεύθυνσης Α΄ Ελέγχου Δια-
χείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος.

Όλα τα μέλη της ομάδας ελέγχου υποχρεούνται να 
υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 3213/2003 (Α΄ 309).

3. Θα διενεργηθεί έλεγχος γραφείου στην έδρα της 
ΓΔΕΣΠ στην Αθήνα, συνολικής διάρκειας τριών (3) ημε-
ρών, κατά τις ημερομηνίες 17.5.2022 έως και 19.5.2022. 
Εντός αυτού του διαστήματος θα πραγματοποιηθεί 
έλεγχος των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί κατά 
το προπαρασκευαστικό στάδιο του ελέγχου και των 
πρόσθετων στοιχείων που αποστέλλει ο Φορέας ή/
και άλλοι εμπλεκόμενοι Φορείς. Επισημαίνεται ότι στο 
πλαίσιο αυτό, η Ομάδα Ελέγχου μπορεί να αξιοποιήσει 
τεχνολογίες πληροφορικής απομακρυσμένης πρόσβα-
σης (π.χ. Skype, e-presence, webex κ.ά.) για την παροχή 
διευκρινίσεων ή/και για την αναζήτηση πρόσθετων στοι-
χείων που απαιτούνται, από τον ελεγχόμενο Φορέα ή/
και άλλους εμπλεκόμενους Φορείς.

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προ-
βλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 9 και 
14 του προοιμίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαΐου 2022

Η Πρόεδρος

ΑΘΗΝΑΪΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

    Με την υπό στοιχεία A1α/24471/12.5.2022 απόφα-
ση της Υφυπουργού Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τα άρθρα 45, 46, και την παρ. 4 του άρθρου 47 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), 
του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148), το π.δ. 62/2022 «Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155) και την περ. ζ του 
άρθρου 2 της υπ’ αρ. 50715/11.8.2020 απόφασης ανάθε-
σης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργού Υγείας, Ζωή Ράπτη 

(Β΄ 3360), αίρεται η απόσπαση από 29.4.2022, της Νικο-
λέττας Χριστοπούλου του Ευαγγέλου, (ΑΔΤ: ΑΖ 013013), 
υπαλλήλου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσι-
ών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμ-
ματέων, στο Ιδιαίτερο Γραφείο της Υφυπουργού Υγείας 
Ζωής Ράπτη, στο οποίο είχε αποσπαστεί με την υπό 
στοιχεία Α1α/58635/19.10.2021 σχετική κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 944), σε προσωρινή ομοιόβαθμη
θέση.

  Η Υφυπουργός 

ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ 

Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθμ. 146915/Φ.2.5. 
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία 93686/Φ.2.5./

23.3.2022 απόφασης του Υπουργού και του Υφυ-

πουργού Υποδομών και Μεταφορών «Συγκρότη-

ση της Επιτροπής Μητρώου Εμπειρίας Μελετη-

τών (Μ.Ε.Μ. )» (Υ.Ο.Δ.Δ. 327).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
  Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτι-

κές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του 
ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών 
στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήρι-
ξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α΄ 74),

β. του άρθρου 6 του π.δ. 71/2019 «Μητρώα συντελε-
στών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, με-
λετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)» (Α΄ 112),

γ. του άρθρου 188 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην 
Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),

δ. των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45), όπως ισχύει,

ε. της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),

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

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
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η. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),

θ. της υπ’ αρ. 312/20.9.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών Γεώργιο Καραγιάννη» (Β΄ 4346), 

ι. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

ια. της υπό στοιχεία 93686/Φ.2.5./23.3.2022 απόφασης 
«Συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εμπειρίας Μελε-
τητών (Μ.Ε.Μ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 327).

2. Το υπό στοιχεία 5/ΕΞ/19.1.2022 έγγραφο ΣΕΓΜ.
3. Το από 10.5.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-

ου του Γραφείου Υφυπουργού τομέα Υποδομών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-

σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο και παρέμεινε σε ισχύ 
με το άρθρο 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημό-
σιας διοίκησης» (Α΄ 133) καθώς και, το γεγονός ότι από 
τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζου-
με:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 93686/Φ.2.5./
23.3.2022 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Συγκρότηση της Επιτροπής 
Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 327) 
αντικαθιστώντας την παρ. θ ως εξής:

«θ) την Ιωάννα Ξανθοπούλου του Γεωργίου (ΑΔΤ 
ΑΕ 027059), Πολιτική Μηχανικό εκπρόσωπο του ΣΕΓΜ 
ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Παππά 
του Μιχαήλ (ΑΔΤ ΑΕ 503506), Βιολόγο».

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία 
93686/Φ.2.5./23.3.2022 απόφαση «Συγκρότηση της 
Επιτροπής Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 327).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ι

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

    Αριθμ. 104038 
Συγκρότηση Επιτροπής Σταυλισμού Ζώων Περι-

φερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4056/2012 «Ρυθ-

μίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκα-
ταστάσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 52).

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

3. Τις διατάξεις του ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών 
Διατάξεων» (Α΄ 237).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 149/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Κρήτης» (Α΄ 242).

5. Το υπ’ αρ. 101081/11.4.2022 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης.

6. Το υπ’ αρ. 101469/11.4.2022 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρε-
θύμνης.

7. Τις ανάγκες της υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Τη συγκρότηση της Επιτροπής Σταυλισμού για την 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, ως εξής:
Α. Μαθιουλάκης Αντώνιος του Γεωργίου, ως Πρόεδρος 

με ΑΔΤ ΑΒ 969428, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων), 
που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Ρεθύμνης, αναπληρούμενος από τον 
υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας Γουμενάκη Εμμανουήλ 
του Γεωργίου με ΑΔΤ AA 463829, Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών 
(Γεωπόνων).

Β. Βουμβουράκης Νικόλαος - Νεκτάριος του Γεωργί-
ου, ως μέλος με ΑΔΤ ΑΟ 436313, υπάλληλο Κλάδου ΤΕ 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Εποπτών Δημόσιας 
Υγείας), που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης, αναπληρούμε-
νος από την υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης Περδικάκη 
Εμμανουήλ του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΙ 959805, υπάλληλο 
Κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Εποπτών 
Δημόσιας Υγείας).

Γ. Αντωνογιαννάκη Ελένη του Εμμανουήλ, ως μέλος 
με ΑΔΤ Ξ  922102, υπάλληλο Κλάδου ΠΕ Μηχανικών 
(Πολιτικών Μηχανικών), που υπηρετεί στη Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης, αναπληρούμενη από 
την υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας Βιβιλάκη Καλλιόπη 
του Αντωνίου, με ΑΔΤ ΑΜ 474217, Κλάδου ΤΕ Μηχανο-
λόγων Μηχανικών.

Η εν λόγω επιτροπή είναι αρμόδια για τον έλεγχο, τη 
διενέργεια αυτοψίας, την παροχή γνώμης για κάθε θέμα 
εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης και επιβο-
λής των διοικητικών κυρώσεων και μέτρων του άρθρου 
10 του ν. 4056/2012, καθώς και για την παροχή γνώμης 
για θέματα της περ. β του άρθρου 3 και για θέματα των 
παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου.

Η επιτροπή Σταυλισμού για κάθε γνώμη της συντάσσει 
πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στην Αρμόδια Αδειοδο-
τούσα Αρχή. Πριν την παροχή γνώμης, καλεί τον ενδια-
φερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

Χρέη γραμματέα της επιτροπής θα εκτελεί o Κα-
βρουλάκης Γεώργιος του Ευαγγέλου, με ΑΔΤ Π 643793, 
υπάλληλος της ΔΑΟΚ Ρεθύμνης Κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων, με αναπληρώτρια την υπάλληλο της ίδιας 
Διεύθυνσης Στεφανάκη Γλυκερία του Στυλιανού, με ΑΔΤ 
Λ 985883, Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Η θητεία των μελών της ανωτέρω επιτροπής είναι διε-
τής και άρχεται από τη δημοσίευση της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 13 Απριλίου 2022 

Ο Περιφερειάρχης 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

Ι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αριθμ. 155851 
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 265585/64609/1.10.2019 

απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 

«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Περιφε-

ρειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελο-

ποννήσου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 823).

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 191 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-

νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), και

β) του π.δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου» (Α΄ 224).

2. Την υπ’ αρ. 57/21.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης «Λειτουργία των Περιφερειακών Ταμείων 
Ανάπτυξης».

3. Την υπ’ αρ. 265585/64609/1.10.2019 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Συγκρότηση Διοικη-
τικού Συμβουλίου Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 823).

4. Το από 29.3.2022 έγγραφο της παράταξης «ΝΕΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» περί αντικατάστασης του τακτικού 
μέλους που εκπροσωπεί την παράταξη στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, όπως μας διαβιβάσθηκε με το από 30.3.2022 
ηλεκτρονικό μήνυμα του Περιφερειακού Ταμείου Ανά-
πτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 265585/64609/1.10.2019 
απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Συγκρό-
τηση Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 823) 
ως προς το μέλος που εκπροσωπεί την παράταξη «ΝΕΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», ως εξής:

Ορίζουμε την Νικολάκου Κωνσταντίνα του Δημητρίου 
(Α.Δ.Τ. ΑΚ 345681), Περιφερειακή Σύμβουλο, ως εκπρό-
σωπο του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού «ΝΕΑ ΠΕ-
ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», με αναπληρωτή τον Ρουμελιώτη Γεώρ-
γιο του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 724356), Περιφερειακό 
Σύμβουλο του ιδίου συνδυασμού.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 265585/64609/1.10.2019 
απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Συγκρό-
τηση Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως έχει 
τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 234409/57086/1.10.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 849) και 34831/1.2.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 94) όμοιες 
αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 12 Μαΐου 2022

Ο Περιφερειάρχης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

Ι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

    Αριθμ. Φ.Δ/90388/517  
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.Δ/134442/605/

13.7.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 534) απόφασης της Περιφέ-

ρειας Στερεάς Ελλάδας περί συγκρότησης της Το-

πικής Διοικητικής Επιτροπής της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Φθιώτιδας με έδρα τη 

Λαμία, του ΕΦΚΑ - (Τοπική Διεύθυνση Α΄ Φθιώτι-

δας με έδρα τη Λαμία του e- ΕΦΚΑ), όπως ισχύει.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1. α) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-

οίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμ-
μα Καλλικράτης» (Α΄ 87),

β) του π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 241), 

γ) του ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική 
αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 1), 

δ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45) και ιδίως του 
άρθρου 13,

ε) του ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του 
Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημο-
σίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοι-
νωνικής Προστασίας» (Α΄ 272) και ιδίως του άρθρου 50, 

στ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131) και ιδίως 
της περ. δ της παρ. 6 του άρθρου 7,

ζ) του π.δ. 154/2006 «Οργανισμός του ν.π.δ.δ. με την 
επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελ-
ματιών (ΟΑΕΕ)»» (Α΄ 167),

η) την υπό στοιχεία Φ.10035/31008/2208/2.2.2007 
απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας «Σύσταση, συγκρότηση, αρμοδιότητες και 
λειτουργία των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του 
Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 
(Ο.Α.Ε.Ε.)» (Β΄ 187),

θ) του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ-
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) και 
ιδίως του άρθρου 21,

ι) του άρθρου 34 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69),
ια) του ν. 4052/2012 και ιδίως του άρθρου 138,
ιβ) των παρ. 2.α. και β. του άρθρου 52 του ν. 4387/2016 

(Α΄ 85),



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2071Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 425/24.05.2022

ιγ) του άρθρου 41 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236),
ιδ) του Β΄ 5109/2021 «Συνέχιση λειτουργίας Τοπικών 

Διοικητικών Επιτροπών».
2. Το υπ’ αρ. 31435/21.2.2022 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ 

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 
Τοπική Διεύθυνση Α΄ Φθιώτιδας Γραφείο ΤΔΕ.

3. Το υπ’ αρ. 122/15.4.2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Φθιώτιδας.

4. Το υπ’ αρ. 48671/26.4.2022 έγγραφο της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδας,

5. Την υπό στοιχεία Φ.Δ./134442/605/13.7.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 534) απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας περί συγκρότησης της Τοπικής Διοικητικής Επι-
τροπής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών 
Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία, του ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.Δ./134442/605/
13.7.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 534) απόφαση της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας περί συγκρότησης της Τοπικής Διοικητικής 
Επιτροπής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθω-
τών Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία, του ΕΦΚΑ - (Τοπική 
Διεύθυνση Α΄ Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία του e-ΕΦΚΑ), 
ως προς τον ορισμό εκπροσώπου της Γενικής Συνομο-

σπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας 
και ορίζουμε τον:

Γιολδάση Ζαχαρία του Δημητρίου, Α.Δ.Τ. ΑΙ 977326, 
εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελμα-
τιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας ως τακτικό μέλος, 
σε αντικατάσταση του Κωνσταντίνου Μπέλλη του Χρή-
στου, Α.Δ.Τ. ΑΜ 981188, ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί, 
με αναπληρώτρια την Σάκκου Ελένη του Σωτηρίου, Α.Δ.Τ. 
ΑΕ 977165, εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ.Δ./134442/605/
13.7.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 534) απόφαση της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας περί συγκρότησης της Τοπικής Διοικητικής 
Επιτροπής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών 
Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία, του ΕΦΚΑ, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.Δ./16420/72/27.1.2022 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 74) όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 27 Απριλίου 2022

Ο Περιφερειάρχης

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ   
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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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