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1 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

     Με το από 14.7.2021 προεδρικό διάταγμα που εκδόθη-
κε λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 2 
του άρθρου 35 του Συντάγματος, της περ. δ’ του άρθρου 
6, της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 7, της παρ. 1 του 
άρθρου 8 και της παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 351/1991 
«Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενι-
αίο κείμενο των διατάξεων που ισχύουν για τη σύσταση, 
οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας 
της Δημοκρατίας» (Α΄ 121), όπως ισχύουν, του άρθρου 
80 του ν.  3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ισχύει, του άρθρου 
8 και της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), του άρθρου 119 του 
ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμ-
φωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με-
ταρρυθμίσεων-Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105) 
και της υπό στοιχεία Φ.1601/1877/23.5.1980 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας 
«Περί καθορισμού τυπικών προσόντων και απαιτούμε-
νων δικαιολογητικών διορισμού μετακλητών υπαλλήλων 
της Προεδρίας της Δημοκρατίας» (Β’ 500), διορίζεται σε 
θέση μετακλητού υπαλλήλου της Προεδρίας της Δημο-
κρατίας ο Παναγιώτης Κούκος του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: 
ΑΗ 559714) με βαθμό Δ’ της κατηγορίας ΔΕ και Μ.Κ. 6.

(Αρ. βεβ. Δ.Υ.Ε.Ε. τ.Νομ. Αθηνών: 2186/16.7.2021).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9102691057/16.07.2021) .

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

  2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθμ. 86927 ΕΞ 2021 
 Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη 

διενέργεια τακτικού ελέγχου της ΕΔΕΛ σε πράξη/

υποέργο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυνα-

μικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 - 

2020, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

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

«για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/ 
2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γε-
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι-
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιεί-
ας» και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 27.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 4314/2014 
«Α) Για τη διαχείριση τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα-
πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί-
οδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2003 (Α΄ 297) και άλλες 
διατάξεις» (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 αναπτυξιακή διά-
σταση 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).
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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 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της 
Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γε-
νικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 4510), καθώς και την 
υπ΄αρ. 2/93222/004/22.12.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ορισμός μελών της Επιτροπής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 706), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 2/26442/0004/27.03.2018 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 177), 2/52879/0004/06.07.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 392), 
2/62581/0004/30.08.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 502), 2/78433/ 
0004/29.10.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 637), 2/3809/0004/ 14.01.2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 23) και 113716/ΕΞ 2019/14.10.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 882) 
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), όπως διορθώθηκε με το 
Υ.Ο.Δ.Δ. 362/2020.

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

10. Την υπό στοιχεία 2/68332/ΔΕΠ/16.09.2016 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις μετακινή-
σεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένων 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/04.01.2016 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογη-
τικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινου-
μένων 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 720,00 € 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 2021, (β) το ποσό της εκτιμώμενης 
δαπάνης για την εκτός έδρας μετακίνηση ανέρχεται σε 
1,240.00 €.

15. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αρ. 867/10-06-2021 Συ-
νεδρίαση της Ε.Δ.ΕΛ., Στρατηγική Ελέγχων και το εγκε-

κριμένο στην υπ’ αρ. 867/10-06-2021 Συνεδρίαση της 
Ε.Δ.ΕΛ., Πρόγραμμα Ελέγχων, για την ελεγκτική περίοδο 
από 01.07.2021 έως 31.12.2021, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου (αρ. 
0120213072) στο υποέργο «Δράσεις Υποστήριξης της 
λειτουργίας του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ως δικαιού-
χος στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του 
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020» της ομότιτλης πράξης (κωδ. 
ΟΠΣ 5045475/1), με Δικαιούχο τον ««ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣ-
ΜΟ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ», 
στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020/ΕΚΤ, στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
- ΦΛΩΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. 

ΑΚ 809970, Προϊσταμένη Β’ Τμήματος της Διεύθυνσης Γ’ 
Πιστοποίησης δαπανών ΕΓΤΕ & ΕΓΤΑΑ του ΓΛΚ, κλάδου 
ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια.

- ΔΙΑΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη, με 
Α.Δ.Τ. ΑΟ 563899, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της Διεύθυνσης Γ’ Πι-
στοποίησης δαπανών ΕΓΤΕ & ΕΓΤΑΑ του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ 
Δημοσιονομικών, ως μέλος.

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

3. Ο έλεγχος θα είναι συνολικής διάρκειας έξι (6) ημε-
ρών και θα διενεργηθεί ως εξής:

i) Έλεγχος γραφείου στην Αθήνα, στην έδρα της ΓΔΕΣΠ, 
το χρονικό διάστημα από 09/09/2021 έως 10/09/2021 
και θα είναι διάρκειας δύο (2) ημερών. Εντός αυτού του 
διαστήματος θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχεί-
ων που έχουν συγκεντρωθεί κατά το προπαρασκευαστι-
κό 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 απο-
μακρυσμένης πρόσβασης (π.χ. Skype, e-presence, webex 
κα) για την παροχή διευκρινίσεων ή/και για την αναζή-
τηση πρόσθετων στοιχείων που απαιτούνται, από τον 
ελεγχόμενο Φορέα ή/και άλλους εμπλεκόμενους Φορείς.

ii) Επιτόπιος έλεγχος τεσσάρων (4) ημερών, εκτός 
έδρας στην Κέρκυρα το διάστημα από 14/09/2021 έως 
17/09/2021 ως εξής:

- Η ελεγκτική ομάδα θα αναχωρήσει αεροπορικώς 
προς Κέρκυρα την 13/09/2021.

- Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του 
δικαιούχου στην Κέρκυρα από 14/09/2021 έως και 
17/09/2021, μετά το πέρας του οποίου η ελεγκτική ομά-
δα θα επιστρέψει αεροπορικώς στην Αθήνα.

-Ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας θα είναι πέντε (5) 
και των διανυκτερεύσεων τέσσερις (4).

Σημειώνεται ότι κάθε μέλος της ομάδας ελέγχου θα 
μεταβεί προς και από το αεροδρόμιο με ΜΜΜ.

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

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

- ΦΛΩΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (Δικαιούμενες ημέρες με-
τακινήσεων κατ’ έτος εκτός έδρας 200, χρήση ημερών 
συμπεριλαμβανομένων της παρούσας μετακίνησης 4).

- ΔΙΑΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Δικαιούμενες ημέ-
ρες μετακινήσεων κατ’ έτος εκτός έδρας 200, χρήση 
ημερών συμπεριλαμβανομένων της παρούσας μετα-
κίνησης 4).

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 στοι-
χεία 2/68332/ΔΕΠ/16.09.2016 (Β’ 2943) κοινή υπουργική 
απόφαση.

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, 14 Ιουλίου 2021

Η Πρόεδρος

ΑΘΗΝΑΪΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ

Ι

3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

    Αριθμ. 141595 
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), όπως 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 58 του 
ν. 4643/2019 (Α΄193) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 108 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53).

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρό-
γραμμα 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), όπως 
ισχύουν μετά τον ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

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

6. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
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 Συντονι-
στή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

9. Την υπ’ αρ. 14138/15-05-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250 - ΑΔΑ: 
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών για τον διορισμό του Συντονιστή της Α.Δ.Μ-Θ.

10. Την υπ’ αρ.399/2-4-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 283) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης περί 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).

11. Την υπ’ αρ. 578/5-3-2021 απόφαση του Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
«Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης του Συμβου-
λίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα 
(ΠΕ) Χαλκιδικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 230).

12. Το υπ’ αρ. 01/360/1-7-2021 έγγραφο Γραφείου Αντι-
περιφερειάρχη Χαλκιδικής.

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ-
τής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α., 
αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της υπ’  αρ. 399/2-4-2020  
(Υ.Ο.Δ.Δ. 283) απόφασης συγκρότησης του Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλ-
κιδικής (ΠΕ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4495/2017 
(A΄ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 58 του ν. 4643/2019 (A΄ 193), όπως αυτή τροποποι-
ήθηκε με την υπό στοιχεία 578/5-3-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 230) 
όμοια απόφαση, ως εξής:

- Η Άννα Πιστολά του Αντωνίου με ΑΔΤ: (Μ700431) 
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Τμήματος Εμπορίου 
Π.Ε.Χαλκιδικής, ορίζεται ως Γραμματέας του Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής Π.Ε.Χαλκιδικής, σε αντικατάσταση του 
Αναστασίου Αδάμ του Σωτηρίου με ΑΔΤ: (ΑΜ282802), 
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ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπαλλήλου του Τμήματος 
Περιβάλλοντος ΠΕ Χαλκιδικής.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις υπ’ αρ. 399/ 
2-4-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 283) και 578/5-3-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 230) 
αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 14 Ιουλίου 2021
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

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