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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομικών

2 Υπουργείο Τουρισμού

3 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

4 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθμ. 87 
Σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για 

τη διενέργεια προγραμματισμένου ελέγχου στο 

φορέα «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Απο-

βλήτων Νομού Ζακύνθου» (ΝΠΔΔ).

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

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου 

για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του 
κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις», 
(Α΄ 210) και ιδίως το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρ-
θρου 13 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 14, όπως η παρ. 2 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4484/2017 (Α’110).

2. Την περ. ιδ΄ του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄143).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 131).

4. Την υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός 
επικράτειας» (Α΄ 94).

5. Την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4646/2019 «Φορο-
λογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την 
Ελλάδα του αύριο» (Α΄ 201).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

7. Την υπό στοιχεία 127584 ΕΞ 2020/22.10.2020 κοινή 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και 
του Υπουργού και του Υφυπουργού Εσωτερικών «Καθο-
ρισμός Φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών, ελεγχόμε-
νων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων 
(Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 5258).

8. Την υπό στοιχεία 2/40366/ΔΥΕΠ/19.4.2013 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας των Διευθύνσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) (παρ. 1 του 
άρθρου 6 του ν. 3492/2006)» (Β΄ 1075).

9. Την υπό στοιχεία 2/40371/ΔΥΕΠ/19.4.2013 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κώ-
δικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)» 
(Β΄ 1075).

10. Την υπό στοιχεία οικ.36867 ΕΞ 2020/8.4.2020 από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανο-
νισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)» (Β΄ 1519).

11. Την υπ’ αρ. 2/95230/0004/24.10.2013 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «1) Κατάρτιση και τήρη-
ση Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών 
της Ε.Δ.ΕΛ. (ν.  4151/2013), 2)  Κατάρτιση και τήρηση 
Μητρώου Εμπειρογνωμόνων (ν. 4151/2013), 3) Θητεία 
Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. 
(ν. 4151/2013)» (Β΄2730).

12. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22.4.2020 από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της 
αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 64 του 
ν. 4646/2019» (Υ.Ο.Δ.Δ. 326).

13. Το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Συντονισμού 
Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.) πρόγραμμα ελέγχων της Γενικής Δι-
εύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για την ελεγκτική 
περίοδο 1.7.2020 έως 30.6.2021 (απόφαση της υπ’ αρ. 
90/11.6.2020 συνεδρίασης της ΕΣΕΛ) και την απόφαση 
της Επιτροπής (91η συνεδρίαση) με την οποία αποφα-
σίστηκε η ανάκληση σαράντα τεσσάρων (44) αποφάσε-
ων κατανομής ελέγχων που δεν διενεργήθηκαν μέχρι 
30.6.2020 (ημερομηνία λήξης της ελεγκτικής περιόδου 
από 1.7.2019 έως 30.6.2020) και ο προγραμματισμός 
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ογδόντα πέντε (85) τακτικών ελέγχων της ελεγκτικής 
περιόδου από 1.7.2020 έως 30.6.2021.

14. Την υπό στοιχεία 77436/ΕΞ/21.7.2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Συντονισμού Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δη-
μοσιονομικών Ελέγχων περί κατανομής στη Δ.Υ.Ε.Ε στο 
Νομό Ζακύνθου, προγραμματισμένου τακτικού διαχει-
ριστικού ελέγχου στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου (ΝΠΔΔ) κατά την ελεγκτι-
κή περίοδο από 1.7.2020 έως και 30.6.2021.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους χιλίων εκατόν εβδομήντα 
(1.170,00 €), η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του τακτι-
κού κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, 
Ειδικός Φορέας 1023-204-0311700 και Λογαριασμοί 
2420403001 («Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσω-
πικού»), 2420404001 («Έξοδα κίνησης προσωπικού»), 
2420405001 («Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού»), για 
τη μετακίνηση υπαλλήλων του ΓΛΚ, καθώς και την υπ’ αρ. 
27693 ΕΞ 2021/5.3.2021 σχετική απόφαση δέσμευσης 
πίστωσης (ΑΔΑ: Ω3ΛΨΗ-6ΙΦ).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους εννιακοσίων (900,00 €), η 
οποία βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού κρατικού προ-
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, Ειδικός Φορέας 
1023-204-0311700 και Λογαριασμός 2120207001, για 
την ελεγκτική αποζημίωση υπαλλήλων του ΓΛΚ (άρθρο 
22 του ν. 4613/2019), καθώς και την υπό στοιχεία 10848 
ΕΞ/29.1.2021 σχετική απόφαση δέσμευσης πίστωσης 
(ΑΔΑ:6Ω2ΠΗ-ΚΨΞ), αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε και συγκροτούμε ελεγκτική ομάδα για 
τη διενέργεια προγραμματισμένου τακτικού διαχειριστι-
κού ελέγχου στο φορέα «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερε-
ών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου»

2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής:
α) Τσιλπακίδου Γεωργία του Φιλίππου, με Α.Δ.Τ. 

Ρ 213427, υπάλληλος της Δ.Υ.Ε.Ε. στο Ν. Ζακύνθου, κλά-
δου ΠΕ / Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια,

β) Φραγκογιάννη Αικατερίνη του Διονυσίου, με Α.Δ.Τ. 
Φ 240956, υπάλληλος της Δ.Υ.Ε.Ε. στο Ν. Ζακύνθου, του 
κλάδου ΠΕ  /Δημοσιονομικών, ως μέλος,

γ) Βασιλείου Γεώργιος του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. 
ΑΕ 251432, υπάλληλος της Δ.Υ.Ε.Ε. στην έδρα της Περι-
φέρειας Πελοποννήσου (Τρίπολη), κλάδου Τ.Ε. / Δημο-
σιονομικών, ως μέλος,

Στον έλεγχο θα παρίσταται η Ειρήνη Κορρέ του Στυλια-
νού με Α.Δ.Τ. ΑΜ 361978, Προϊσταμένη της Δ.Υ.Ε.Ε. στο 
νομό Ζακύνθου, κλάδου Π.Ε. / Δημοσιονομικών.

3. Ο έλεγχος θα διεξαχθεί είτε με επιτόπιες επισκέψεις 
στην έδρα του φορέα (Ζάκυνθο) και όπου αλλού απαιτη-
θεί, είτε με έλεγχο γραφείου, σε πέντε (5) εργάσιμες ημέ-
ρες, από τη δημοσίευση της παρούσης έως 31.5.2021.

4. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι να διαπιστωθεί η 
επάρκεια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του 
φορέα, καθώς και να ελεγχθεί η διαχείριση του προϋ-
πολογισμού του για την οικονομική χρήση έτους 2019.

5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση 
ελέγχου, η οποία θα υποβληθεί, σε φυσική και ηλεκτρονι-

κή μορφή, στη Δ.Υ.Ε.Ε στο Νομό Ζακύνθου, το αργότερο 
εντός μηνός από την περαίωση του ελέγχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ζάκυνθος, 11 Μαρτίου 2021 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΥ

 

Αριθμ. 92 
Σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας 

για τη διενέργεια προγραμματισμένου τακτικού 

ελέγχου στο φορέα «Δήμος Ρεθύμνης» (ΟΤΑ Α΄ 

βαθμού).

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

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου 

για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του 
κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις», 
(Α΄ 210) και ιδίως το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρ-
θρου 13 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 14, όπως η παρ. 2 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4484/2017 (Α’110).

2. Την περ. ιδ΄ του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄143).

3. Την υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός 
επικράτειας» (Α΄ 94).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

5. Την υπό στοιχεία 127584ΕΞ2020/22.10.2020 κοινή 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και 
του Υπουργού και του Υφυπουργού Εσωτερικών «Καθο-
ρισμός φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών ελεγχόμε-
νων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων 
(Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’5258).

6. Την υπό στοιχεία 2/40366/ΔΥΕΠ/19.4.2013 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας των Διευθύνσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) (παρ. 1 του 
άρθρου 6 του ν. 3492/2006)» (Β΄ 1075).

7. Την υπό στοιχεία 2/40371/ΔΥΕΠ/19.4.2013 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κώ-
δικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)» 
(Β΄ 1075).

8. Την υπό στοιχεία οικ. 36867 ΕΞ 2020/8.4.2020 από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανο-
νισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)» (Β΄ 1519).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 987Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 230/26.03.2021

9. Την υπ’ αρ. 2/95230/0004/24.10.2013 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «1) Κατάρτιση και τήρη-
ση Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών 
της Ε.Δ.ΕΛ. (ν.  4151/2013), 2)  Κατάρτιση και τήρηση 
Μητρώου Εμπειρογνωμόνων (ν. 4151/2013), 3) Θητεία 
Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. 
(ν. 4151/2013)» (Β΄ 2730).

10. Το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Συντονισμού 
Ελέγχων (ΕΣΕΛ) πρόγραμμα ελέγχων της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για την ελεγκτική 
περίοδο 1.7.2020 έως 30.6.2021 (απόφαση της υπ’ αρ. 
90/11.6.2020 συνεδρίασης της ΕΣΕΛ) και την απόφαση 
της Επιτροπής (91η συνεδρίαση της ΕΣΕΛ) με την οποία 
αποφασίστηκε η ανάκληση σαράντα τεσσάρων (44) 
αποφάσεων κατανομής ελέγχων που δεν διενεργήθη-
καν μέχρι 30.6.2020 (ημερομηνία λήξης της ελεγκτικής 
περιόδου από 1.7.2019 έως 30.6.2020) και ο προγραμ-
ματισμός ογδόντα πέντε (85) τακτικών ελέγχων της ελε-
γκτικής περιόδου από 1.7.2020 έως 30.6.2021.

11. Την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4646/2019 «Φο-
ρολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για 
την Ελλάδα του αύριο» (Α΄ 201).

12. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22.4.2020 από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της 
αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 64 του 
ν. 4646/2019» (Υ.Ο.Δ.Δ. 326).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις 
του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021, Ειδικός Φορέας 1023- 204-0314400 και 
Λογαριασμός 2.1.2.02.07.001, για την ελεγκτική απο-
ζημίωση υπαλλήλων του ΓΛΚ, καθώς και την υπ’ αρ. 
19433/17.2.2021 σχετική απόφαση δέσμευσης πίστωσης 
(ΑΔΑ: 9ΑΩΜΗ-Σ5Ε), αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε και συγκροτούμε ελεγκτική ομάδα για 
τη διενέργεια προγραμματισμένου τακτικού ελέγχου στο 
φορέα «ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής:
α. Βερυκάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ, με Αριθμό 

Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ΑΒ 952996, υπάλληλος της 
Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Ρεθύμνης, κλάδου ΠΕ / Δημοσιονομικών, ως 
συντονιστής.

β. Γεώργιος Μαυρογιαννάκης του Μιχαήλ, με Αριθμό 
Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ΑΜ 044482, υπάλληλος της 
Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Ρεθύμνης, κλάδου ΠΕ / Δημοσιονομικών, ως 
μέλος.

γ. Ακριτόπουλος Αλέξανδρος του Γεωργίου, με Αριθ-
μό Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ΑΙ 961704, υπάλληλος της 
Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Ρεθύμνης, κλάδου ΤΕ / Δημοσιονομικών ως 
μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στην έδρα του φορέα είτε 
με επιτόπιες επισκέψεις στην έδρα του φορέα (Ρέθυμνο) 
και όπου αλλού απαιτηθεί, είτε με έλεγχο γραφείου, σε 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, έως 30.4.2021.

4. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι να διαπιστωθεί η 
επάρκεια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του 
φορέα καθώς και να ελεγχθεί η διαχείριση του προϋ-
πολογισμού του για την οικονομική χρήση έτους 2019.

5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση 

ελέγχου, που θα υποβληθεί, σε φυσική ή/και ηλεκτρονι-
κή μορφή, στην Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Ρεθύμνης, το αργότερο εντός 
μηνός από την περαίωση του ελέγχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 9 Μαρτίου 2021 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

I

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αριθμ. 4296 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 647/13.1.2015 από-

φασης της Υπουργού Τουρισμού «Συγκρότηση 

και ορισμός μελών της επιτροπής Προστασίας 

Ιαματικών Φυσικών Πόρων του άρθρου 10 του 

ν. 3498/2006 (Α΄ 230)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 30).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 10 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη Ιαματικού 

Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 230),
β. τον ν. 3270/2004 (Α΄ 187),
γ. τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131),
δ. τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112),

ε. το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α΄ 157),

στ. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργού Τουρισμού» 
(Α΄ 121),

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

η. το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176),
θ. το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133),

ι. την υπ’ αρ. 281/11.1.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Τουρισμού, Σοφία Ζα-
χαράκη» (Β’ 35),

κ. την υπ’ αρ. 647/13.1.2015 απόφαση της Υπουργού 
Τουρισμού «Συγκρότηση και ορισμός μελών της επι-
τροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων του 
άρθρου 10 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230)», όπως τροποποι-
ήθηκε με τις υπ’ αρ. 25887/14.12.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 928), 
6452/10.4.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 175), 7826/5.5.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
219), 18964/9.10.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 538), 21369/16.11.2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 625), 13658/4.8.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 403), 
12304/26.6.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 418), 21666/5.12.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
1100/ΥΟΔΔ/24.12.2019), 2081/5.2.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 130), 
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6899/6.5.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 370) και 13252/19.8.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 704) υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού 
Τουρισμού,

λ. το υπ’ αρ. 703/2.3.2021 υπηρεσιακό σημείωμα της 
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Τουρισμού,

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

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 647/13.1.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
30) απόφαση της Υπουργού Τουρισμού «Συγκρότηση 
και ορισμός μελών της επιτροπής Προστασίας Ιαματι-
κών Φυσικών Πόρων του άρθρου 10 του ν. 3498/2006 
(Α΄ 230)», στο μέρος που αφορά στα σημεία Ι.1.β, Ι.1.γ 
και Ι.1.η, ως ακολούθως:

«Παρ. Ι.1.β. ...., με αναπληρώτρια την Χριστίνα Μπα-
λάσκα του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΝ 622947) Δικηγόρο 
Αθηνών (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 38417)».

«Παρ. Ι.1.γ. Την Μαρία Παγώνη του Κωνσταντίνου 
(Α.Δ.Τ.: ΑΕ 508167) κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονο-
μικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ειδι-
κών Μορφών Τουρισμού της Διεύθυνσης Στρατηγικού 
Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Ράπτη του Γεωργίου 
(Α.Δ.Τ.: ΑΕ 091571) κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονο-
μικού υπάλληλο του ιδίου Τμήματος».

«Παρ. Ι.1.η. ...., με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Μπού-
ρα του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 031388) κατηγορίας ΠΕ 
Μηχανικών, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος 
Μελετών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Χωρικού 
Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού».

Κατά τα λοιπά ισχύει υπ’ αρ. 647/13.1.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
30) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Mαρτίου 2021 

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ι

3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Αριθμ. 578 
Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης του 

Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στην Περιφε-

ρειακή Ενότητα (ΠΕ) Χαλκιδικής Περιφέρειας Κε-

ντρικής Μακεδονίας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 έως και 11 του 

ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου 
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

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

3. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  - Θράκης» 
(Α΄ 235).

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

5. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45) και 
ειδικότερα το Δεύτερο Κεφάλαιο αυτού, περί Συλλογικών 
Οργάνων της Διοίκησης (παρ. 1 του άρθρου 13, άρθρα 
14 και 15).

6. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 131) και ειδικότερα την παρ. ιβ του άρθρου 5 και την 
παρ. 3 του άρθρου 9 αυτού.

7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112) και ειδικότερα την παρ. 9 του άρθρου 
2 και την παρ. 1 του άρθρου 4 αυτού.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), περί Συντο-
νιστή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

9. Την υπ’ αρ. 14138/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών για διορισμό του Συντονιστή της Α.Δ.Μ. - Θ. 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250 - ΑΔΑ:ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ).

10. Την υπ’ αρ. 399/2.4.2020 απόφαση του Συντονι-
στή Α.Δ.Μ. - Θ. «Απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) 
Χαλκιδικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4495/2017 
(Α΄ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 58 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 283).

11. Το υπ’ αρ. οικ.483/25.1.2021 έγγραφό προς το Δήμο 
Πολυγύρου «Υπόδειξη αναπληρωματικού μέλους για το 
ΣΑ της ΠΕ Χαλκιδικής», λόγω θανάτου.

12. Το υπ’ αρ. 90/29.1.2021 έγγραφο της Υπηρεσίας 
Δόμησης Δήμου Πολυγύρου, αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 399/2.4.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
283) απόφασης συγκρότησης του Συμβουλίου Αρχιτε-
κτονικής (ΣΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως εξής:

1. Η Ελένη Κυρατσού του Ηλία με ΑΔΤ: ΑΒ 685403 ΠΕ. 
Αρχιτέκτων Μηχανικός αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
της Διεύθυνσης Δόμησης Δήμου Σιθωνίας, ορίζεται ως 
αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής 
Π.Ε. Χαλκιδικής, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντα 
Ματθαίου Τοτικίδη του Άνθιμου με ΑΔΤ: ΑΙ 369981 ΠΕ 
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Αρχιτέκτονα - Μηχανικού υπαλλήλου της Υπηρεσίας 
Δόμησης Δήμου Πολυγύρου.

2. Διόρθωση του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας, λόγω 
απώλειας, της Προέδρου του Συμβουλίου Άννας Τζάκου 
του Ηλία με νέο ΑΔΤ: ΑΟ 233946

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 
399/2.4.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 283) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 5 Mαρτίου 2021 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

 

Αριθμ. 630 
Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης του 

Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στην Περιφε-

ρειακή Ενότητα (ΠΕ) Θεσσαλονίκης Περιφέρει-

ας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 έως και 11 του 

ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου 
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

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

3. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  - Θράκης» 
(Α΄ 235).

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

5. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45) και 
ειδικότερα το Δεύτερο Κεφάλαιο αυτού, περί Συλλογικών 
Οργάνων της Διοίκησης (παρ. 1 του άρθρου 13, άρθρα 
14 και 15), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 131) και ειδικότερα την παρ. ιβ του άρθρου 5 και την 
παρ. 3 του άρθρου 9 αυτού.

7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112) και ειδικότερα την παρ. 9 του άρθρου 
2 και την παρ. 1 του άρθρου 4 αυτού.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-

σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), περί Συντο-
νιστή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

9. Την υπ’ αρ. 14138/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών για διορισμό του Συντονιστή της Α.Δ.Μ. - Θ. 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250 - ΑΔΑ:ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ).

10. Την υπ’ αρ. 46/27.2.2020 απόφαση του Συντονι-
στή Α.Δ.Μ. - Θ. «Απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) 
Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4495/2017 
(Α΄ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 58 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 199).

11. Την υπ’ αρ. οικ.5259/24.7.2020 απόφαση του Συ-
ντονιστή Α.Δ.Μ. - Θ. «Τροποποίηση της Απόφασης συ-
γκρότησης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 618).

12. Την υπ’ αρ. οικ.7128/16.9.2020 απόφαση του Συ-
ντονιστή Α.Δ.Μ. - Θ. «Τροποποίηση της απόφασης συ-
γκρότησης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στην 
Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Θεσσαλονίκης Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 783).

13. Την υπ’ αρ. οικ.οικ.514/27.1.2021 απόφαση του 
Συντονιστή Α.Δ.Μ. - Θ. «Τροποποίηση της απόφασης 
συγκρότησης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στην 
Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Θεσσαλονίκης Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 98).

14. Το υπ’ αρ. οικ.47/4.12.2020 έγγραφο του Συμβου-
λίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης «Αντικατάσταση 
τακτικού μέλους, εκπροσώπου του ΤΕΕ, λόγω θανάτου».

15. Το υπ’ αρ. 100/2.2.2021 έγγραφο του ΤΕΕ Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας «Αντικατάσταση εκπροσώπου 
στο Σ.Α. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης», αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 46/27.2.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
199) απόφασης συγκρότησης του Συμβουλίου Αρχιτε-
κτονικής (ΣΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροπο-
ποιήθηκε με τις υπ’ αρ. οικ.5259/24.7.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 618), 
οικ.7128/16.9.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 783) και οικ.514/27.1.2021 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 98) αποφάσεις, ως εξής:

- Ο Δημήτριος Αξιλιθιώτης του Σταύρου με ΑΔΤ: 
ΑΖ 183690 ΠΕ. Αρχιτέκτων Μηχανικός εκπρόσωπος του 
ΤΕΕ, ορίζεται ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου Αρχι-
τεκτονικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σε αντικατάσταση του 
αποβιώσαντα Βασιλείου Γρηγοριάδη του Νικολάου με 
ΑΔΤ: ΑΙ 727252 ΠΕ Αρχιτέκτονα - Μηχανικού εκπροσώ-
που του ΤΕΕ.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 
46/27.2.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 199) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 5 Mαρτίου 2021 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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Αριθμ. 2455 
Ορισμός του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Θάσου (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) του Δήμου Θά-

σου του Νομού Καβάλας, ως μέλους με πλήρη 

απασχόληση στην Επιχείρηση και καθορισμός 

αποζημίωσης αυτού.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 238 και 280 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν.  4555/2018 
«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (Α΄ 133) και την υπό στοι-
χεία 42203/εγκ.27/13.8.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(Α΄ 47) και την υπ’ αρ. 14138/15.5.2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) για το διορισμό 
του Συντονιστή.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 4604/2019 «Προ-
ώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη 
και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την 
απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις» (Α΄ 50).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

6. Τις διατάξεις των άρθρων τρίτου και έβδομου του 
ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 
στήριξης της Ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη 
της ζώνης του ευρώ και το ΔΝΤ» (Α΄ 65).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3833/2010 «Προ-
στασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α΄ 40).

8. Τις διατάξεις του ν. 4483/2017 και του άρθρου 3 του 
ν. 1069/1980 «περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσε-
ων ύδρευσης και αποχέτευσης» (Α΄ 191).

9. Τις διατάξεις της περ. 5 της υποπ. Γ1 της παρ. Γ του 
άρθρου 1 του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016» (Α΄ 222).

10. Τις διατάξεις του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συντα-
ξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθ-
μίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του 
ν. 4046/2012» (Α΄ 40).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 «Συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολό-
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη-
γικής 2012-2015» (Α΄ 226).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 136 του ν. 3463/2006 
(ΚΔΚ) (Α΄ 114).

13. Τις διατάξεις της παρ. 7 β΄ του άρθρου εικοστού τε-
τάρτου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α΄ 64/2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76), του άρθρου 10 της από 11-3-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄  55/2020), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’76), 
του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 30-3-2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75/2020), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4684/2020 (Α’86), της 
παρ. iii α΄ της υπό στοιχεία 20930/εγκ.40/31.3.2020 εγκυ-
κλίου του Υπ. Εσωτερικών και τα υπ’ αρ. 18639/16.3.2020 
και 18318/13.3.2020 έγγραφα του Υπ. Εσωτερικών.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης» (Α΄ 235), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 
του ν. 4182/2013, (Α΄ 185).

15. Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο 
ρυθμίζει τον έλεγχο των δαπανών.

16. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β΄ του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176) “Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του 
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπ. Αυτ/σης (ΟΤΑ) πρώτου 
και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσί-
ου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), καθώς και των 
ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες 
μισθολογικές διατάξεις”».

17. Την υπό στοιχεία 74893/εγκ.62/30.12.2010 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

18. Το υπ’ αρ. 582/18.2.2021 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. 
Θάσου με το οποίο μας διαβίβασε την υπ’ αρ. 10/2021 
απόφαση - πρόταση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Επιχείρησης οικ. έτους 2021 ύψους 5.750,00 € για 
το τρέχον έτος για την οποία έχουν εγγραφεί ανάλογες 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Επιχείρησης στους 
Κ.Α. 60-20 και Κ.Α. 60-23. Για τα επόμενα έτη προβλέ-
πεται να προκληθεί σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Επιχείρησης δαπάνη για κάθε ένα έτος, για την οποία θα 
εγγραφούν και θα ψηφιστούν σχετικές πιστώσεις στους 
αντίστοιχους κωδικούς αυτού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
του Δήμου Θάσου (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) του Νομού Καβάλας, Σαλ-
ταρή Αργύριο του Γεωργίου, με ΑΔΤ: ΑΖ 385949, ως πλή-
ρως απασχολούμενο στην επιχείρηση με αρμοδιότητες:

α) Εποπτεία των τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν 
στον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης στο σύνολο του 
νησιού και

β) Εποπτεία των υδραυλικών της Επιχείρησης.
Η αμοιβή του ανωτέρω καθορίζεται στα 575,00 € (μι-

κτά) μηνιαίως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καβάλα, 12 Μαρτίου 2021 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 

Αριθμ. 1133 
Συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου του Ορ-

γανισμού Διοίκησης Μοναστηριακής Περιουσί-

ας (Ο.Δ.Μ.Π.) του Νομού Ρεθύμνης.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Α΄ 229).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4149/1961 «Περί 
καταστατικού χάρτη της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλη-
σίας» (Α΄ 41), όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του 
ν. 2942/2001 (Α΄ 202).

4. Την υπ’ αρ. 79273/8.6.1967 (Β΄ 405) κοινή απόφαση 
των Υπουργών Συντονισμού και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο 
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.

6. Την υπ’ αρ. 14026/15.5.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) περί διορισμού της Κο-
ζυράκη Μαρίας ως Συντονίστριας της Α.Δ.Κ.

7. Το υπ’ αρ. 10/20.1.2021 έγγραφο του Οργανισμού Δι-
οίκησης Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού Ρεθύμνης.

8. Το υπ’ αρ. 15/29.1.2021 έγγραφο του Δικηγορικού 
Συλλόγου Ρεθύμνης, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο του Οργανισμού 
Διοίκησης Μοναστηριακής Περιουσίας (Ο.Δ.Μ.Π.) του 
Νομού Ρεθύμνης αποτελούμενο από τα κάτωθι μέλη:

1. Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοπο-
τάμου Ευγένιο - Ευάγγελο Αντωνόπουλο του Χρήστου 
με ΑΔΤ Π 888259, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από 
τον Αντιπρόεδρο.

2. Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και 
Σφακίων Ειρηναίο - Νικόλαο Μεσσαρχάκη του Νικολάου 
με ΑΔΤ ΑΒ 969591, ως Αντιπρόεδρο.

3. Μουνδριανάκη Ευάγγελο του Εμμανουήλ (ΑΔΤ 
ΑΖ 468871), Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρε-
θύμνης, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενο από τον Χρι-
στοδουλάκη Βασίλειο του Λεωνίδα - Δημητρίου (ΑΔΤ 
ΑΕ 469416), μέλος του ιδίου Συλλόγου.

4. Πετρακάκη Ελένη του Ανδρέα (ΑΔΤ Λ  985786), 
Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού 
Νομού Ρεθύμνης της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ως τακτικό μέλος, ανα-
πληρούμενη από τον Νεονάκη Μιχαήλ του Νικολάου 
(ΑΔΤ ΑΙ 959813), υπάλληλο του Τμήματος Αδειών Δια-
μονής Νομού Ρεθύμνης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης του Φορέα μας.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής 
(2ετής) και αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Hράκλειο, 11 Mαρτίου 2021

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Ι

4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθμ. 12651 
Εκλογή διευθυντών εργαστηρίων του Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομι-

κών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστη-

μίου Ιωαννίνων.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 «Ορ-

γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για τη έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του εδάφιου α 
της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του 
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 72 του 
ν. 4690/2020.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 114 και 115 του 
ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες δι-
ατάξεις».

5. Την υπό στοιχεία 77561/Ζ1/19.6.2020 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Β΄ 2481).

6. Την υπό στοιχεία 131955/Ζ1/3.8.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 465) 
διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντι-
πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Τις αποφάσεις:
α) «Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Επι-

χειρηματικών Οικονομικών και αποφάσεων» στο Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και 
Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» 
(Β΄ 5231/2020).

β) «Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Εφαρ-
μογών Πληροφορικής και Υπολογιστικών Οικονομικών» 
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στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων» (Β΄ 1055/2017).

8. Την υπ’ αρ. 725/1.2.2021 προκήρυξη εκλογών για την 
ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και 
Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

9. Την από 10.2.2021 πράξη του Προέδρου του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών.

10. Το υπ’ αρ. 802/23.2.2021 πρακτικό εκλογής Διευθυ-
ντών Εργαστηρίων του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

11. Τα έγγραφα:
α) Το υπ’ αρ. 806/23.2.2021 έγγραφο με θέμα «Εκλο-

γή Διευθυντή Εργαστηρίου του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών» της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

β) Το υπ’ αρ. 803/23.2.2021 έγγραφο με θέμα «Εκλο-
γή Διευθυντή Εργαστηρίου του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών» της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνει:

1. Ως Διευθυντής του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστή-
ριο Επιχειρηματικών Οικονομικών και αποφάσεων» του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστήμων της Σχολής Οικονο-
μικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, εκλέχθηκε ο μοναδικός υποψήφιος Γεώργιος 
Γκωλέτσης του Αριστοφάνη με ΑΔΤ ΑΙ 807456, Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής του οικείου Τμήματος, με ημερομηνία 
λήξης 31.12.2023.

2. Ως Διευθυντής του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργα-
στήριο Εφαρμογών Πληροφορικής και Υπολογιστικών 
Οικονομικών» του Τμήματος Οικονομικών Επιστήμων 
της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκλέχθηκε ο μοναδικός 
υποψήφιος, ο Αθανάσιος Σταυρακούδης του Χρήστου 
με ΑΔΤ ΑΙ 255960, Αναπληρωτής Καθηγητής του οικείου 
Τμήματος, με ημερομηνία λήξης 31.12.2023.

Ιωάννινα, 11 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

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