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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομικών

2 Υπουργείο Υγείας

3 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

4 Περιφέρειες

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθμ.    125882 ΕΞ 2020 Π.Δ.  
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 71400/08.07.2020 από-

φασης σύστασης και συγκρότησης Ομάδας Ελέγ-

χου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε πρά-

ξεις/Υποέργα του Προγράμματος συνεργασίας 

Interreg V-Β, Βαλκάνια-Μεσόγειος περιόδου 2014-

2020.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ. 

480/2014 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
υπ΄ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας» 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 (EEL 156/16.6.20200 στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 «Ρυθ-
μίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συνταξι-
οδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών δι-
ατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄103), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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 αναπτυξια-
κή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α΄201), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 57-63 του π.δ. 142/2017 
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4682/2020 «Κύ-
ρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (Α΄55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιο-
ρισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄64) 
και άλλες διατάξεις» (Α΄76) με το οποίο κυρώθηκε η από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. και ειδικότερα της παρ. 6 του άρθρου 5 
αυτής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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 
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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. 2/26442/0004/27.03.2018 
(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 υπό στοιχεία 113716/ΕΞ 2019/14.10.2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 882) όμοιες αποφάσεις.

8. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22-4-2020 απόφαση 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 326) του Υφυπουργού Οικονομικών περί κα-
θορισμού αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 
65 του ν. 4646/2019, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Την υπ΄ αρ. 2/95230/0004/24.10.2013 υπουργική 
απόφαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονο-
μικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013), 
Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων 
(ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και 
Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013)» (Β΄2730), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Την εγκεκριμένη υπό στοιχεία ΣΑ 051/2 του Υπουρ-
γού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης προκαλείται, δαπάνη 1.080,00€ για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων.

12. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69919/2.11.2020 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλο-
νίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4831).

13. Την εγκεκριμένη στην υπ΄ αρ. 841/01-07-2020 
συνεδρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκε-
κριμένο στην υπ΄ αρ. 841/01-07-2020 συνεδρίαση Πρό-
γραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2019 
έως 31/12/2020, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το σημείο 3 της υπ΄ αρ. 71400/08.07.2020 
απόφασης Σύστασης και Συγκρότησης Ομάδας Ελέγχου 
ως εξής:

«3. Ο έλεγχος θα είναι διάρκειας έξι (6) ημερών και θα 
διενεργηθεί ως εξής:

Από 13/10/2020 έως 16/10/2020 και από 10/11/2020 
έως 11/11/2020 θα γίνει έλεγχος γραφείου, που θα περι-
λαμβάνει αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν καταχω-
ρηθεί/αναρτηθεί στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ και των συμπληρωματι-
κών στοιχείων που θα αποστείλει ο ελεγχόμενος φορέας. 
Η ελεγκτική ομάδα δύναται να κάνει χρήση και τεχνολο-
γιών πληροφορικής απομακρυσμένης πρόσβασης για 
την παροχή διευκρινίσεων ή/και πρόσθετων στοιχείων 
που απαιτούνται από τον φορέα για τη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου ελέγχου και τη σύνταξη της προσω-
ρινής έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσιονομικών Ελέγχων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Αριθμ.     Α. 125897 ΕΞ 2020 Π.Δ.  
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 71399/08-07-2020 από-

φασης σύστασης και συγκρότησης Ομάδας Ελέγ-

χου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε πράξεις/

Υποέργα του ΕΠ ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργα-

σίας Ελλάδα - Βόρεια Μακεδονία περιόδου 2014-

2020 .

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ. 

480/2014 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
υπ΄αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευ-
ρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορι-
σμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής 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 
«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 (EEL 156/16.6.20200 στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες 
διατάξεις»(Α΄265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 «Ρυθ-
μίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συνταξι-
οδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών δι-
ατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄103), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 57-63 του π.δ. 142/2017 
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4682/2020 «Κύ-
ρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
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(Α΄42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσης του» (Α΄55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιο-
ρισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄64) 
και άλλες διατάξεις» (Α΄76) με το οποίο κυρώθηκε η από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. και ειδικότερα της παρ. 6 του άρθρου 5 
αυτής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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. 2/26442/0004/27.03.2018 
(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 υπό στοιχεία 113716/ΕΞ 2019/14.10.2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 882) όμοιες αποφάσεις.

8. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22-4-2020 απόφαση 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 326) του Υφυπουργού Οικονομικών περί κα-
θορισμού αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 
65 του ν. 4646/2019, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Την υπ΄ αρ. 2/95230/0004/24.10.2013 υπουργική 
απόφαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονο-
μικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013), 
Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων 
(ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και 
Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013)» (Β΄2730), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Την εγκεκριμένη υπό στοιχεία ΣΑ 051/2 του Υπουρ-
γού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης προκαλείται, δαπάνη 1.080,00€ για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων.

12. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69919/2.11.2020 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλο-
νίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4831).

13. Την εγκεκριμένη στην υπ΄ αρ. 841/01-07-2020 
συνεδρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκε-
κριμένο στην υπ΄ αρ. 841/01-07-2020 συνεδρίαση Πρό-
γραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2019 
έως 31/12/2020, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το σημείο 3 της υπ΄ αρ. 71399/08-07-
2020 απόφασης Σύστασης και Συγκρότησης Ομάδας 
Ελέγχου ως εξής:

«3. Ο έλεγχος θα είναι διάρκειας έξι (6) ημερών και θα 
διενεργηθεί ως εξής:

- Από 29/10/2020 έως 05/11/2020 θα διενεργηθεί 
έλεγχος γραφείου, που θα περιλαμβάνει αξιολόγηση 
των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί/αναρτηθεί στο 
ΟΠΣ ΕΣΠΑ και των συμπληρωματικών στοιχείων που θα 
αποστείλει ο ελεγχόμενος φορέας. Η ελεγκτική ομάδα 
δύναται να κάνει χρήση και τεχνολογιών πληροφορικής 
απομακρυσμένης πρόσβασης για την παροχή διευκρινί-
σεων ή/και πρόσθετων στοιχείων που απαιτούνται από 
το φορέα για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 
ελέγχου και τη σύνταξη της προσωρινής έκθεσης απο-
τελεσμάτων ελέγχου.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσιονομικών Ελέγχων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

   Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 Με την υπό στοιχεία A1α/66371/03.11.2020 απόφαση 
της Υφυπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 45, 46, 47 και 48 και της παρ. 2 του 
άρθρου 110 του ν. 4622/07.08.2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2303/1995 «Πληρωμή 
αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού 
συστήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄80), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 12 του ν. 4275/2014 
«Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δη-
μοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις (Α΄149), του 
π.δ.  121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» 
(Α΄148) όπως ισχύει, του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄155) και 
της παρ. ζ του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 50715/11.08.2020 
απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Υγείας Ζωή Ράπτη (Β΄3360), διορίζεται από 14.09.2020 ο 
Δημήτριος Πετρόπουλος του Γεωργίου (ΑΔΤ: Φ 026559), 
απόφοιτος Λυκείου, σε θέση μετακλητού υπαλλήλου στο 
Ιδιαίτερο Γραφείο της Υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη.

Στον ανωτέρω θα καταβάλλονται οι αποδοχές του Μ.Κ. 
11 της ΔΕ κατηγορίας.

(Αρ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του 
Υπουργείου Υγείας: 4549/04.11.2020).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 6261831912/04.11.2020).
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    Με την υπό στοιχεία A1α/64801/26.10.2020 απόφαση 
της Υφυπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 45, 46, 47 και 48 και της παρ. 2 
του άρθρου 110 του ν. 4622/07.08.2019 «Επιτελικό Κρά-
τος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνη-
σης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δη-
μόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2303/1995 «Πλη-
ρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζι-
κού συστήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄80), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 12 του ν. 4275/2014 
«Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δη-
μοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.  3526/2007) - Επιλογή προϊσταμέ-
νων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις (Α΄149), 
του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄148) όπως ισχύει, του π.δ. 62/2020 «Διορισμός 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄155) και 
της παρ. ζ του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 50715/11.08.2020 
απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Υγείας Ζωή Ράπτη (Β΄3360), διορίζεται από 14.09.2020 ο 
Κωνσταντίνος Δρελιώζης του Σταύρου, (ΑΔΤ: ΑΒ 239787) 
Δικηγόρος με Α.Μ. ΔΣΑ: 039580, με μεταπτυχιακό τίτ-
λο σπουδών στο «Δημόσιο Δίκαιο» σε θέση μετακλη-
τού υπαλλήλου στο Ιδιαίτερο Γραφείο της Υφυπουργού 
Υγείας Ζωής Ράπτη.

Στον ανωτέρω θα καταβάλλονται οι αποδοχές του Μ.Κ. 
15 της ΠΕ κατηγορίας.

(Αρ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του 
Υπουργείου Υγείας: 4392/04.11.2020).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4012108324/04.11.2020).

  Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ

 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

      Στην υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.:64370/19-10-2020 απόφα-
ση του Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Υ.Ο.Δ.Δ. 
874) σχετικά με τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας 
(Ε.Κ.Α.Π.Υ.), γίνονται διορθώσεις σφαλμάτων, ως ακο-
λούθως:

1. Στο αποφασιστικό μέρος Α1. της απόφασης, 
από το εσφαλμένο: «...ως Πρόεδρος της ΕΚΑΠΥ ΑΕ, 

με καθεστώς...»,
στο ορθό: «...ως Πρόεδρος της ΕΚΑΠΥ, με καθεστώς...», 

απαλείφοντας το εσφαλμένο «ΑΕ»
2. Στο αποφασιστικό μέρος Α2. της απόφασης, το πα-

τρώνυμο του παραιτηθέντος μέλους 
από το εσφαλμένο: «...ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

του Σωτηρίου...»,
στο ορθό: «...ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Ιωάν-

νη...».

  (Από το Υπουργείο Υγείας) 

3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Αριθμ.   200426 
Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της υπ΄ αρ. 

253/16201/05-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΝΞΟΡ10-ΝΝΥ) 

απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί 

Συγκρότησης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής 

(Σ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα, 

κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 

του ν. 4495/2017 (Α΄167) όπως ισχύουν σήμερα. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄107).

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87) και ιδίως των άρθρων 
1, 2, 3, 6, 94, 186 και 280.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας» (Α΄231).

4. Την υπ’ αρ. 13917/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) περί διορισμού του Νικο-
λάου Ντίτορα του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Δευτέρου 
Κεφαλαίου του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοι-
κητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45), όπως 
ισχύουν σήμερα.

6. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ-
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄131).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176) 
για καθορισμό αποζημίωσης των ιδιωτών μελών συλλο-
γικών οργάνων.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 7-16, 26 και 125 του 
ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου 
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄167), όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 58 του 
ν. 4643/2019 (Α΄193).

9. Τις υπ΄αρ. 4402/69/15-01-2020, 16326/296/12-02-2020
εγκυκλίους του ΥΠΕΝ και την υπ΄ αρ. 43729/460/2020 
απόφαση του ΥΠΕΝ (Β΄1940).

10. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 19091/19-03-2020 από-
φασης του Υφυπουργού Εσωτερικών με θέμα «Καθο-
ρισμός αποζημίωσης των ιδιωτών-μελών συλλογικών 
οργάνων που συγκροτούνται με απόφαση Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 280).

11. Την υπ αρ. 253/16201/05-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΝΞΟΡ10-
ΝΝΥ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοί-
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κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί Συγκρότησης 
του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) της Περιφερειακής 
Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα 
τη Λάρισα, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 
του ν. 4495/2017 (Α΄167) όπως ισχύουν σήμερα.

12. Το υπ΄ αρ. 225172/09-09-2020 έγγραφο της Γενικής 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλ-
λοντος και Υποδομών, Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την 
αντικατάσταση μελών των Σ.Α. των Π.Ε. Λάρισας και Π.Ε. 
Μαγνησίας και Σποράδων.

Και επειδή:
1. Η συγκρότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής 

(Σ.Α.) κάθε Περιφερειακής Ενότητας γίνεται με απόφαση 
του οικείου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4495/2017 (Α΄167), όπως 
ισχύει σήμερα.

2. Με το υπ΄αρ. (12) σχετικό προτείνεται η αντικατά-
σταση μελών που είχαν οριστεί από την Γενική Διεύθυν-
ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και 
Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και επαναδιατυπώνουμε την υπ΄αρ. 
253/16201/05-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΝΞΟΡ10-ΝΝΥ) από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί συγκρότησης του 
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) της Περιφερειακής 
Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα 
τη Λάρισα, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 
του ν. 4495/2017 (Α΄167) όπως ισχύουν σήμερα, ως εξής:

Α. Συγκροτούμε το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) 
της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Λάρισας της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 8 του ν. 4495/2017 (Α΄167), όπως ισχύουν σή-
μερα, το οποίο θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

1. Την Ιορδανίδου Ιωάννα του Γεωργίου με ΑΔΤ: 
Π 488337, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπάλληλο της Διεύ-
θυνσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως Πρόε-
δρο, με αναπληρώτρια την Παπανδρέου Αικατερίνη του 
Φωτίου με ΑΔΤ: ΑΖ 684800, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, 
υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.

2. Την Ευθυμιάδου Αργυρή του Γεωργίου με ΑΔΤ:
AM 373303, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπάλληλο της Δι-
εύθυνσης Πολ/μίας του Δ. Λαρισαίων, ως τακτικό μέλος, 
με αναπληρώτρια την Μπατάλη Ευαγγελία του Δημη-
τρίου-Άρη με ΑΔΤ: ΑΗ 768388, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, 
υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.

3. Τον Δεσκάτα Ευάγγελο του Αθανασίου με ΑΔΤ: 
ΑΙ 844359, Αρχιτέκτονα Μηχανικό που έχει οριστεί από 
τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων 
Σχολών-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ), 
ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Κωνσταντόγλου 
Μαρία του Παντελή με ΑΔΤ: ΑΚ 408244, Αρχιτέκτονα Μη-
χανικό.

4. Τον Καννέλο Νέστωρα του Θεοδώρου με ΑΔΤ: 
ΑΝ 855881, Αρχιτέκτονα Μηχανικό που έχει οριστεί από 
το TEE, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γρουσό-
πουλο Θεόδωρο του Ευάγγελου με ΑΔΤ: ΑΝ 315845, 
Αρχιτέκτονα Μηχανικό.

5. Τον Γκουντάρα Ιωάννη του Γεωργίου με ΑΔΤ: 
ΑΒ 838283, Αρχιτέκτονα Μηχανικό που έχει οριστεί από 

το TEE, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Κου-
τσαυτούλη Ειρήνη του Μιλτιάδη με ΑΔΤ: Χ 913597, Αρ-
χιτέκτονα Μηχανικό.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Μπεκιάρη 
Ειρήνη του Θωμά με ΑΔΤ: ΑΗ 768042, ΤΕ Πολιτικών
Μηχ/κών Έργων Υποδομής, υπάλληλος της Διεύθυν-
σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με ανα-
πληρώτρια την Ταστσόγλου Σοφία του Κωνσταντίνου 
με ΑΔΤ:171708, ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κών, υπάλληλο της 
ίδιας υπηρεσίας.

Β. Οι συνεδριάσεις του ως άνω Συμβουλίου θα πραγ-
ματοποιούνται στα Γραφεία της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Κουμουνδούρου και Παπα-
ναστασίου (Διοικητήριο).

Γ. Η θητεία των μελών του ως άνω Συμβουλίου είναι 
έως 11-03-2022.

Δ. Η απόφαση αυτή να τοιχοκολληθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1288/1982 (Α΄120).

Ε. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Ζ. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 

της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 2 Νοεμβρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Αριθμ.     οικ. ΠΑΜΘ ΔΔΒΜΚΑ 176044 558 
Συγκρότηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Ροδό-

πης (τ. Ο.Α.Ε.Ε) .

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της υποπερ. 6 της περ. Δ της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 

του ν. 3852/2010 (A΄87), όπως συμπληρώθηκε με την 
παρ. 8 του άρθρου 77 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄170),

β) της παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 3518/2006 «Αναδι-
άρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανι-
κών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και 
ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Α΄272),

γ) του π.δ. 154/2006 «Οργανισμός Ελευθέρων Επαγγελ-
ματιών (ΟΑΕΕ)» (Α’ 167) όπως τροποποιήθηκε,

δ) του ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική ανα-
διάρθρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄1),
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ε) των άρθρων 21 και 23 του ν. 3655/2008 «Διοικητική 
και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινω-
νικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» 
(Α΄58),

στ) της παρ. ΙΑ 1 του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 
«Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για 
τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνι-
κής οικονομίας», και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (Α΄41),

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

η) των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυ-
πογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δια-
τάξεις (Α΄131),

θ) των παρ. 2α και 2β. του άρθρου 52 και του άρθρου 
53 του ν. 4387/2016 (Α΄85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδο-
τικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος 
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»,

ι) του άρθρου 41 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχα-
νισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-
σης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και 
εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄236).

2. Την παρ. 4 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 
Φ.10035/31008/2208 /2-2-2007 απόφασης του Υπουρ-
γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Σύνθε-
ση, συγκρότηση ,αρμοδιότητες και λειτουργία των Τοπι-
κών Διοικητικών Επιτροπών του Οργανισμού Ασφάλισης 
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)» (Β΄187).

3. Την υπ΄αρ. 2/73813/0022/28-12-2011 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης «Λειτουργία Επιτροπών Ασφαλιστικών 
Οργανισμών αρμοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΥΟΔΔ 486).

4. Την παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (Πρό-
γραμμα Καλλικράτης) (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

5. Το π.δ. 144/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατο-
λικής Μακεδονίας - Θράκης» (Α΄237), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι η θητεία της προηγούμενης ΤΔΕ έλη-
ξε την 27-03-2020.

7. Το υπό στοιχεία Δ1/35489/11068/21-09-2020 έγγρα-
φο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διεύθυνση Υποστήριξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας, και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, περί ορισμού εκπροσώπων για 
την ΤΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης μη Μισθωτών 
του e-ΕΦΚΑ με έδρα την Κομοτηνή.

8. Το υπό στοιχεία ΦΑ 02/1396/01-09-2020 της Ελληνι-
κής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας,  
περί ορισμού εκπροσώπων στην εν λόγω Επιτροπή.

9. Το υπ΄ αρ. 284/16-12-2016 έγγραφο της Γενικής Συ-
νομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος 
περί διορισμού μελών στην εν λόγω Επιτροπή.

10. Το υπ΄ αρ. 44331/28-08-2020 έγγραφο της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων 
Ελλάδος σχετικά με την υπόδειξη εκπροσώπων στην εν 
λόγω Επιτροπή, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε την Τοπική Διοικητική Επιτροπή Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών του e- ΕΦΚΑ 
με έδρα την Κομοτηνή και ορίζουμε τα μέλη της ως 
ακολούθως:

1. Φωτιάδου Μαρία του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΕ 391946), 
υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Α΄ βαθμό Επι-
θεωρήτρια Εργασιακών Σχέσεων του Τμήματος Επιθεώ-
ρησης Εργασιακών Σχέσεων Ροδόπης, ως Πρόεδρο ,με 
αναπληρώτρια την Βεζυργιαννίδου Αθηνά του Μιχαήλ 
(ΑΔΤ ΑΕ 389922), υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού Οικονομι-
κού με Α΄ βαθμό, Επιθεωρήτρια Εργασιακών Σχέσεων 
του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

2. Μιντίδου Χρυσούλα του Δημητρίου (ΑΔΤ 
ΑΑ 466509) υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με 
Α΄ βαθμό Επιθεωρήτρια Εργασιακών Σχέσεων, του Τμή-
ματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ροδόπης, ως 
τακτικό μέλος ,με αναπληρωτή τον Κολιδάκη Στυλιανό 
του Ζαφειρίου (ΑΔΤ Φ 323214), υπάλληλο ΠΕ Πληροφο-
ρικής με Α΄ βαθμό, Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων 
του Τμήματος Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

3. Κωνσταντινίδου Κυριακή του Μαρίνου (ΑΔΤ 
ΑΗ 863768), έμπορο εκπρόσωπο της Ελληνικής Συνομο-
σπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ως τακτικό 
μέλος , με αναπληρωτή τον Σίσκο Βασίλειο του Παναγιώ-
τη (ΑΔΤ ΑΗ 369331), έμπορο.

4. Χουσεΐν Ερτζάν του Αμέτ (ΑΔΤ ΑΒ 456961), εκπρό-
σωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτο-
κινητιστών Ελλάδος, ως τακτικό μέλος ,με αναπληρωτή 
του τον Μαστροθεοδωράκη Παντελή του Δημητρίου 
(ΑΔΤ ΑΕ883678).

5. Βαφειάδη Ανέστη του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΒ 740489) επαγ-
γελματία - Πρόεδρο ΟΕΒΕΣ Ροδόπης , ως τακτικό μέλος, 
με αναπληρωτή τον Τζενετίδη Γρηγόριο του Δημητρίου 
(ΑΔΤ ΑΖ 370266) επαγγελματία- μέλος του ΔΣ της ΟΕΒΕΣ 
Ροδόπης.

Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Βαχανελίδου 
Ιουλία του Στυλιανού (ΑΔΤ ΑΗ 366943), υπάλληλο της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Μή Μισθωτών Ροδόπης, ΠΕ 
Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄, ως τακτική και 
αναπληρώτρια την Κουρούπη Ελένη του Σταματίου, (ΑΔΤ 
ΑΖ 374830), υπάλληλο της Περιφερειακής Δ/νσης Μή 
Μισθωτών Ροδόπης του ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού 
με βαθμό Γ΄.

Σε όλες τις συνεδριάσεις της Τοπικής Διοικητικής Επι-
τροπής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών 
Ροδόπης, μετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου: 
α) ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Περιφερειακής 
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Διεύθυνσης Μη Μισθωτών του e- ΕΦΚΑ Ροδόπης και
β) επειδή εισάγονται στην Επιτροπή θέματα που αφο-
ρούν στο Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων, ο Προϊστάμε-
νος του Τμήματος Συντάξεων της Διεύθυνσης.

Η θητεία των διοριζόμενων είναι για τρία (3) έτη, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2β του άρθρου 
52 του ν. 4387/2016 (Α΄85).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 22 Οκτωβρίου 2020

Ο Περιφερειάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

Ι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αριθμ.     οικ. 84730/21235 
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 59945/14171/10.7.2019 

απόφασης περί Συγκρότησης της Τοπικής Διοι-

κητικής Επιτροπής Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Μι-

σθωτών Κεφαλληνίας - Ιθάκης (Υ.Ο.Δ.Δ. 461). 

 O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚAI AΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), περ. 6 
του τομέα Δ της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 και παρ. 1β του 
άρθρου 282.

2. Τις διατάξεις του Οργανισμού της Περιφέρειας Ιονί-
ων Νήσων (π.δ. 147/2010), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ΄ αρ. 276433/2017 απόφαση, (Β΄4083).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του α.ν. 1846/1951 όπως 
τροποποιήθηκαν με το ν.δ. 3710/1957 και του άρθρου 
13 του ν. 825/1978 «Περί αντικατάστασης τροποποίησης 
και συμπλήρωσης διατάξεων της διεύθυνσης του ΙΚΑ 
Νομοθεσίας και ρύθμισης συναφών θεμάτων».

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του 
ν. 2556/1997 «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, δια-
σφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα θέματα» (Α΄270).

5. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Περί Διοίκησης, Ορ-
γάνωσης, Στελέχωσης της Περιφέρειας ρύθμιση θεμά-
των για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν. 825/1978 «Περί αντικατάστα-
σης, τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων της 
διεπούσης το ΙΚΑ νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων» (Α΄189) παρ. 1 του άρθρου 13.

7. Τις διατάξεις του ν. 2676/1999 «Οργανωτική και 
λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄1) της περ. α΄ του 
εδαφίου Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 48, όπως αντικα-
ταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 37 
του ν. 3518/2006.

8. Τις διατάξεις της παρ. ΙΑ του άρθρου 138 του 
ν. 4052/2012 «Ρυθμίσεις Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουρ-

γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4075/2012.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.  4331/2015 
«Μέτρα για την ανακούφιση των ατόμων με αναπη-
ρία (ΑμεΑ), απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), καταπολέμηση της 
εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα 
και άλλες διατάξεις».

10. Το υπ΄ αρ. 81/18-2-2019 έγγραφο του Εργατοϋπαλ-
ληλικού Κέντρου Κεφαλληνίας - Ιθάκης.

11. Το υπ αρ. 41123/7.6.2019 έγγραφο της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδος.

12. Το υπ΄ αρ. 407/14.1.2019 έγγραφο του ΕΦΚΑ Μι-
σθωτών Υποκαταστήματος Κεφαλληνίας - Ιθάκης με 
θέμα «Ανασυγκρότηση ΤΔΕ Υποκ/τος ΕΦΚΑ Μισθωτών 
Κεφαλληνίας - Ιθάκης».

13. Την υπ΄ αρ. 5209/1280/21.1.2019 αίτηση του Γεώ-
ργιου Βλαχόπουλου του Δημητρίου, συνταξιούχου Δι-
καστικού Λειτουργού.

14. Το υπό στοιχεία 5989/Δ1/2135/27-2-2019 έγγραφο 
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

15. Το υπ΄αρ. 7809/11.9.2020 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ 
υποκαταστήματος μισθωτών Κεφαλληνίας με θέμα «ανα-
συγκρότηση της Τ.Δ.Ε του υποκαταστήματός μας».

16. Το υπό στοιχεία Δ1/39695/11873/15.10.2020 έγ-
γραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων με θέμα «Υπόδειξη εκπροσώπων για την Τ.Δ.Ε του 
Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών e-ΕΦΚΑ 
Κεφαλληνίας - Ιθάκης».

17. Την υπ΄αρ. 2379/1130/2020 απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης 
αρμοδιοτήτων στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Β΄34), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄αρ. 59945/14171/10.7.2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 461) απόφασης περί Συγκρότησης της Τοπικής 
Διοικητικής Επιτροπής Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Μισθω-
τών Κεφαλληνίας - Ιθάκης» λόγω συνταξιοδότησης από 
την υπηρεσία του τακτικού μέλους μέλους της επιτροπής 
κου Φιλίππου Δημητρίου του Μηνά, στο σημείο 2 ως εξής:

2. Τον Λυρή Γεώργιο του Ελευθερίου, με ΑΔΤ: 
ΑΜ 739206, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με 
βαθμό Β΄Επιθεωρητή εργασιακών, υπάλληλου του Τμή-
ματος Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών σχέσεων 
Δυτ.Ελλάδος και Ιονίων Νήσων, με αναπληρωτή του τον 
Λόξα Σπυρίδωνα του Παναγιώτη με ΑΔΤ: Ξ 615015 υπάλ-
ληλο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄Επιθεω-
ρητή εργασιακών σχέσεων του ιδίου τμήματος.

Κατά τα άλλα ισχύει η υπ΄αρ. 59945/14171/10.7.2019 
απόφαση Συγκρότησης της Τοπικής Διοικητικής Επι-
τροπής του Υποκαταστήματος e-ΕΦΚΑ Περιφερειάρχη 
Ιονίων Νήσων (Υ.Ο.Δ.Δ. 461).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αργοστόλι, 30 Οκτωβρίου 2020

Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ   
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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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