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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Αριθμ. 83455 ΕΞ 2020 
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη 

διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέρ-

γα του Ε.Π. Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020/ΕΤΘΑ, 

στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ 2014-2020. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κατ' εξουδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 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 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 
το άρθρο 27 παρ. 3.

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), 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 δι-
άσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α΄ 201), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

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), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

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

7. 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 διάδοσης του» (Α΄ 55) και γ) της από 14-3-2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης πε-
ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» (Α΄76) και ειδικότερα το 
άρθρο 5 παρ. 6, της από 11-3-2020 Π.Ν.Π., όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την απόφαση 2/91637/0004/18-12-2017 του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Δη-
μοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομι-
κών» (Β΄4510), όπως ισχύει, καθώς και την απόφαση 
2/93222/004/22-12-2017 του Υπουργού Οικονομικών 
«Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ-
χου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ 706), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 2/26442/0004/
27-3-2018 (ΥΟΔΔ 177), 2/52879/0004/6-7-2018 (ΥΟΔΔ 
392), 2/62581/0004/30-8-2018 (ΥΟΔΔ 502), 2/78433/
0004/29-10-2018 (ΥΟΔΔ 637), 2/3809/0004/14-1-2019 
(ΥΟΔΔ 23) και 113716/ΕΞ 2019/14-10-2019 (ΥΟΔΔ 882) 
όμοιες αποφάσεις.

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

10. 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), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Την υπό στοιχεία 2/68332/ΔΕΠ/16-9-2016 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).

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 720.00€ για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων.

15. 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 2020, (β) το ποσό της εκτιμώμενης 
δαπάνης για την εκτός έδρας μετακίνηση ανέρχεται σε 
950.00€.

16. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αρ. 840/2-6-2020 συνε-
δρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμέ-
νο στην υπ’ αρ. 840/2-6-2020 συνεδρίαση Πρόγραμμα 
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο από 1-7-2019 έως 
31-12-2020, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
- στο υποέργο «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 

ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ) ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ «ΌΡ-
ΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» ΑΣΤΑΚΟΥ» (κωδ. 1) της 
Πράξης «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ) ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣ-
ΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΑΤ [ΑΘ1Υ-0027200]» (κωδ. 
5038523) (Δικαιούχος: «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») (αρ. ελέγχου 0219203002) στο 
πλαίσιο του Ε.Π. Αλιεία και θάλασσα 2014-2020/ΕΤΘΑ, 
του ΕΤΘΑ 2014-2020.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
- ΣΑΡΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ , με Α.Δ.Τ. 

ΑΚ 199252, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνση Β΄ Ελέγχου 
Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» 
του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ , ως συντονιστής.

- ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με 
Α.Δ.Τ. Χ679823, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνση Β΄ Ελέγχου 
Διαχείρισης 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 στο ν.3213/2003 (Α΄ 309), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Ο έλεγχος διάρκειας έξι (6) ημερών από 24-8-2020 
έως 1-9-2020,θα διενεργηθεί ως εξής: α) Έλεγχος γραφεί-
ου, το διάστημα από 24-8-2020 έως 28-8-2020. Ο έλεγχος 
γραφείου από την έδρα του κάθε ελεγκτή, θα περιλαμ-
βάνει έλεγχο 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 τεχνο-
λογιών πληροφορικής απομακρυσμένης πρόσβασης 
για την παροχή διευκρινίσεων ή/και πρόσθετων στοι-
χείων που απαιτούνται από το φορέα για τη συμπλή-
ρωση του ερωτηματολογίου ελέγχου και τη σύνταξη 
της προσωρινής έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου, 
β) Επιτόπιος έλεγχος μιας (1) ημέρας στις 1-9-2020 για 
τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου, που βρίσκεται 
στη θέση Όρμος Αγίου Παντελεήμονα Αστακού, Δήμου 
Ξηρομέρου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας, ως εξής:

- Η ημερομηνία αναχώρησης, 31-8-2020: 1) Το μέλος 
Κ. Σάρρου μετακινείται από την ΠΕ Άρτας μετά την λήξη 
εργασιών προηγούμενου ελέγχου φυσικού αντικειμένου 
(αρ. ελέγχου 0719203002) και β) το μέλος Π. Ρεμπούτσι-
κας μετακινείται από την Αθήνα.

-Η ημερομηνία επιτόπιου ελέγχου φυσικού αντικει-
μένου, 1-9-2020.

- Η ημερομηνία επιστροφής των μελών στην Αθήνα 
(έδρα) στις 2-9-2020.

- Για το μέλος της ελεγκτικής ομάδας Π. Ρεμπούτσικας, 
ο αριθμός των ημερών μετακίνησης είναι δύο (2) και ο 
αριθμός των διανυκτερεύσεων δύο (2).

- Για το μέλος της ελεγκτικής ομάδας Κ. Σάρρου, ο αριθ-
μός των ημερών μετακίνησης είναι μια (1) και ο αριθμός 
των διανυκτερεύσεων δύο (2).

- Ο τόπος και το μέσο της μετακίνησης προς και από 
την ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, οδικώς με μισθωμένο IX αυ-
τοκίνητο.

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

5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη-
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με τα στοιχ. 
5, 11, 12 και 15 του προοιμίου. Ανά μετακινούμενο υπάλ-
ληλο που συμμετέχει στην ομάδα ελέγχου ισχύουν τα 
εξής:

- ΣΑΡΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (Δικαιούμενες ημέρες με-
τακινήσεων κατ' έτος εκτός έδρας 200, χρήση ημερών 
συμπεριλαμβανομένων της παρούσας μετακίνησης 08).

- ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Δικαιούμενες ημέρες 
μετακινήσεων κατ' έτος εκτός έδρας 200, χρήση ημερών 
συμπεριλαμβανομένων της παρούσας μετακίνησης 02).
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6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συ-
μπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ. λόγω 
ανάγκης διαδοχικών μετακινήσεων και μεταφοράς ογκώ-
δους τεκμηριωτικού υλικού στο πλαίσιο του ελέγχου).

7. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έως και 80% 
της σχετικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την εκτός 
έδρας μετακίνηση, σύμφωνα με το άρθρο 6 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 134453/23-12-2015 (Β΄ 2857), 
όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Αυγούστου 2020

Η Πρόεδρος

ΑΘΗΝΑΪΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ

Ι

Αριθμ. 84734 ΕΞ 2020  
    Σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για 

τη διενέργεια ελέγχου στην Αθλοθεσία Νικολά-

ου και Αικατερίνης Κέπετζη, υπέρ της Ακαδημί-

ας Αθηνών.

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

  Έχοντας υπόψη:
1. Το 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), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 13, παρ. 1, εδά-
φιο πρώτο, και το άρθρο 14, παρ. 1 και 2, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της περ. ιδ’, του άρθρου 21 του ν. 4270/
2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις», (Α’ 143).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 54, 55 και 56 του π.δ. 
142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», 
(Α’ 181).

4. Το ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσι-
ών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 185).

5. Την υπό στοιχεία 2/40366/ΔΥΕΠ/19-4-2013 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημο-
σιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) (παρ. 1 του άρθρου 6 του 
ν.3492/2006»), (Β’ 1075).

6. Την υπό στοιχεία 2/40371/ΔΥΕΠ/19-4-2013 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κανονισμού Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών 
Ελεγκτών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγ-
χων (ΓΔΔΕ) (παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3492/2006»), (Β’ 
1075).

7. Την υπ’ αρ. 36867/22-4-2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανονισμού Διενέρ-

γειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Δη-
μοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)», (Β’ 1519).

8. Την υπ’ αρ. 2/95230/0004/24-10-2013 απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώ-
ου 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), όπως ισχύει.

9. Το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Συντονισμού 
Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ) πρόγραμμα ελέγχων της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για την ελεγκτική πε-
ρίοδο από 1-7-2020 έως 30-6-2021 (απόφαση της υπ’ αρ. 
91/30-6-2020 Συνεδρίασης της Ε.Σ.ΕΛ).

10. Την υπ’ αρ. 75747 ΕΞ2020/16-7-2020 απόφαση 
κατανομής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συ-
ντονισμού Ελέγχων, στη Δ΄ΔΥΕΕ.

11. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 65 του 
ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξι-
ακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» ( Α’ 201).

12. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22-4-2020 απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό 
της αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 65 του 
ν. 4646/2019», (Υ.Ο.Δ.Δ. 326 και Υ.Ο.Δ.Δ. 362).

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα-
πάνη ποσού εννιακοσίων ευρώ (900 €), η οποία βαρύνει 
τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού οικονομι-
κού έτους 2020, Ειδικός Φορέας 1023-204-0000000 
και Λογαριασμός 2120207001 για την καταβολή της 
προβλεπόμενης ελεγκτικής αποζημίωσης στα μέλη της 
ελεγκτικής ομάδας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 62156 ΕΞ 
2020/19-6-2020 απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: 
ΩΤΓΜΗ-ΔΣΘ), αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε και συγκροτούμε ελεγκτική ομάδα 
για τη διενέργεια ειδικού διαχειριστικού ελέγχου στην 
Αθλοθεσία Νικολάου και Αικατερίνης Κέπετζη, υπέρ της 
Ακαδημίας Αθηνών.

2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής:
α. Μητροπούλου Παναγιώτα του Ευσταθίου, με Αριθ-

μό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ 000408, υπάλληλος της 
Δ΄ Δ.Υ.Ε.Ε., με βαθμό Α’, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως 
συντονίστρια.

β. Δρίβα Μάρθα του Παναγιώτη, με Αριθμό Δελτίου 
Ταυτότητας Χ 603575, υπάλληλος της Δ΄Δ.Υ.Ε.Ε., με βαθ-
μό Β’, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

γ. Καράκελλες Χαράλαμπος του Αγαπίου, με Αριθ-
μό Δελτίου Ταυτότητας ΑΖ 397588, υπάλληλος της 
Δ΄Δ.Υ.Ε.Ε., με βαθμό Α’, κλάδου ΔΕ Δημοσιονομικών, ως 
μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυν-
σης Διαχείρισης Κληροδοτημάτων της Ακαδημίας Αθη-
νών, στην οδό Σόλωνος 84, 106 80 Αθήνα ή όπου αλλού 
απαιτηθεί, από 12-10-2020 έως 16-10-2020 (5 ημέρες).

4. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι να διαπιστωθεί η 
επάρκεια της οικονομικής διαχείρισης της Αθλοθεσίας 
Νικολάου και Αικατερίνης Κέπετζη, υπέρ της Ακαδημί-
ας Αθηνών, για τις οικονομικές χρήσεις της τελευταίας 
10ετίας, οικ. έτη 2010 έως 2019, με δυνατότητα επέκτα-
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σης του ελέγχου και σε προγενέστερα οικονομικά έτη, 
εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση 
ελέγχου, που θα υποβληθεί, σε φυσική ή/και ηλεκτρο-
νική μορφή, στην Δ’ Δ.Υ.Ε.Ε., το αργότερο εντός μηνός 
από την περάτωση του ελέγχου.

6. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προ-
βλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 11, 12 
και 13 του προοιμίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 4 Αυγούστου 2020

 Ο Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι

2     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αριθμ. Φ. 932/11/233474/Σ.4630 
Διοικούσα Επιτροπή Ειδικού Λογαριασμού Αλ-

ληλοβοήθειας Ναυτικού (ΕΛΟΑΝ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3648/2008 «Ρυθ-

μίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

β. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας με στοιχεία Φ.952/02/ 
127489 από 26-2-2009 (Β΄ 472).

γ. Την εισήγηση του Αρχηγού ΓΕΝ προς τον Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας από 15-7-2020.

δ. Την πρόταση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος και 
Ελληνικής Ακτοφυλακής από 15-7-2020.

ε. Την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με 
στοιχεία Φ.932/10/214692/Σ.4692 από 30-6-2017 (ΥΟΔΔ 
473).

στ. Την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με 
στοιχεία Φ.932/5/215280/Σ.5280 από 5-7-2018 (ΥΟΔΔ 
422).

ζ. Την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με 
στοιχεία Φ.932/6/224336/Σ.3739/28-5-2019 (ΥΟΔΔ 323).

η. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 131), αποφασίζουμε:

Α. Τη συγκρότηση νέας Διοικούσας Επιτροπής στον 
Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (ΕΛΟΑΝ), 
η οποία αποτελείται από τους κάτωθι Αξιωματικούς:

α. Τον Αρχιπλοίαρχο Χαράλαμπο Πεγκλίδη ΠΝ του 
Χρήστου, (ΑΜ: 1884), ως Πρόεδρο.

β. Τον Αρχιπλοίαρχο (Ο) Μιχαήλ Σούκα ΠΝ του Κων-
σταντίνου, (ΑΜ: 0-615), ως Αντιπρόεδρο.

γ. Τον Αρχιπλοίαρχο (Ο) Γεώργιο Σκρέκα ΠΝ του Βασι-
λείου, (ΑΜ: 0-616), ως μέλος.

δ. Τον Πλοίαρχο ΛΣ Ιωάννη Μπαγδατόπουλο του Δη-
μητρίου, (ΑΜ: 932), ως μέλος με αναπληρωτή τον Πλοί-
αρχο ΛΣ Κωνσταντίνο Παϊσιο του Δημητρίου (ΑΜ: 931), 
ως μέλος.

ε. Την Πλοίαρχο ΛΣ Βασιλεία Γιαννάκη του Διαμα-
ντή,(ΑΜ: 951), ως μέλος.

στ. Τον Πλοίαρχο (Ο) Κωνσταντίνο Κουτσογιάννη ΠΝ 
του Παναγιώτη, (ΑΜ: 0-667), ως μέλος.

Β. Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής είναι τριετής.
Γ. Οι αποφάσεις των στοιχείων (ε), (στ) και (ζ) του προ-

οιμίου καταργούνται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

    Αριθμ. Α1β/Γ.Π.48212 

Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Ειδική Επι-

τροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινο-

βολιών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 23 του ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης» (Α΄ 129), όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 19 του ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυ-
μπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 231), όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 4 του ν.δ. 181/1974 «Περί προστασίας εξ 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών» (Α΄ 347), όπως ισχύει.

4. Τα άρθρα 35 και 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

5. Την υπ’ αρ. 59/7-2-2020 Εγκύκλιο του Υπουργού Επι-
κρατείας, με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα 
των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουρ-
γείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών 
πράξεων» (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε).

6. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45), όπως ισχύουν.

7. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» 
(Α΄ 148), όπως ισχύει.

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



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2943Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 639/14.08.2020

9. Την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α΄ 123).

10. Τα από 13-2-2020 και 29-4-2020 Υπηρεσιακά Ση-
μειώματα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής 
Περιβάλλοντος, τα οποία αφορούν στη συγκρότηση της 
εν θέματι αναφερομένης Ειδικής Επιτροπής.

11. Το υπ’ αρ. Α1β/Γ.Π.οικ.15720/5-3-2020 έγγραφο 
του Τμήματος Σύστασης και Συγκρότησης Συλλογικών 
Οργάνων, με το οποίο ζητείται η υπόδειξη εκπροσώ-
πων από τους κατά νόμο προβλεπόμενους Φορείς και 
τα σχετικά απαντητικά έγγραφα υπ’ αρ. 18/13-3-2020 και 
30/12.06.2020 της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, 
από 06.04.2020 της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρι-
κής και Μοριακής Απεικόνισης, 477/30-3-2020 της Ελλη-
νικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, 20-011/
27-4-2020 της Ένωσης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος, 
Π/204/3689/2020/17-3-2020 της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας, ΚΕΣΥ(β)/Γ.Π.οικ.33379/28-5-2020 
και ΚΕΣΥ(β)/Γ.Π.οικ.47311/24-7-2020 του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.) και 86/2020/15-4-2020 και 
96/2020/16-7-2020 της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτι-
νολόγων Ελλάδος.

12. Τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις των οριζομένων με-
λών, με τις οποίες δηλώνεται η μη ύπαρξη κωλυμάτων ορι-
σμού τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19
του ν. 3293/2014 (Α΄ 231), όπως ισχύει.

13. Το από 6-5-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα προς το 
Γραφείο Υπουργού Υγείας, για την υπόδειξη των προ-
βλεπομένων μελών στην εν θέματι αναφερομένη Ειδική 
Επιτροπή και την από 29-7-2020 σχετική απάντηση του 
Υπουργού Υγείας.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε Ειδική Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιο-
ντιζουσών Ακτινοβολιών και ορίζουμε τα μέλη αυτής 
ως ακολούθως:

1. ΚΕΛΕΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του Δημητρίου, 
(Α.Δ.Τ. ΑΕ 091781), Καθηγητής Ακτινολογίας-Επεμβατι-
κής Ακτινολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή 
τον ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΔΑΜ του Αριστείδη (Α.Δ.Τ. ΑΒ 477008), 
Επεμβατικός-Ακτινολόγος, Καθηγητής Ακτινολογίας στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

2. ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Βιργιλίου, (Α.Δ.Τ. ΑΒ 
017119), Ιατρός Ακτινολόγος, Διευθυντής στο Γ.Ν.Α. «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», με αναπληρωτή τον ΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟ 
του Αθανασίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 551259), Ιατρό Ακτινολόγο, Δι-
ευθυντή στο Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.», 
ως εκπρόσωποι της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας.

3. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοχάρη, (Α.Δ.Τ. 
1057465/ΓΕΣ), MD, PhD, Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής 
Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής 401 Γ.Σ.Ν.Α. και Ερρίκος 
Ντυνάν Hospital Center, με αναπληρωτή τον ΓΕΩΡΓΟΥ-

ΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Αναστασίου, (Α.Δ.Τ. ΑΕ 562351), 
Καθηγητή Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Εργα-
στήριο Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ως εκπρό-
σωποι της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής και 
Μοριακής Απεικόνισης.

4. ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ειρηναίου, (Α.Δ.Τ. 
ΑΚ 763369), Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Καθηγητής 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(Ε.Κ.Π.Α.), Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθε-
ραπευτικής Ογκολογίας, με αναπληρωτή τον ΓΕΩΡΓΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. ΑΒ 272182), 
Ακτινοθεραπευτή-Ογκολόγο, Διευθυντή Κ.Η.Ν. Νίκος 
Κούρκουλος, Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο 
Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Γενικό Γραμματέα της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, ως 
εκπρόσωποι της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτι-
κής Ογκολογίας.

5. ΣΕΪΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ. 
ΑΒ 248068), Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρι-
κής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με 
αναπληρώτρια την ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου 
(Α.Δ.Τ. ΑΝ 231534), Ακτινοφυσικό, Αντικαρκινικό Νοσο-
κομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», ως εκπρόσωποι της 
Ένωσης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος.

6. ΚΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Αναστασίου (Α.Δ.Τ. 
ΑΝ 144811), Ειδική Λειτουργική Επιστήμων, Αναπληρώ-
τρια Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Αδειών και Ελέγχων 
της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, με ανα-
πληρώτρια την ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. 
ΑΙ 003820), Ακτινοφυσικό, Ειδικό Τεχνικό Επιστήμονα 
του Τμήματος Αδειών και Ελέγχων της Ελληνικής Επιτρο-
πής Ατομικής Ενέργειας, ως εκπρόσωποι της Ελληνικής 
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

7. ΜΑΛΑΓΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σταύρου (Α.Δ.Τ. 
ΑΙ 659445), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινολογίας 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
με αναπληρωτή τον ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
του Λεωνίδα (Α.Δ.Τ. ΑΚ 112464), Διευθυντή Ακτινοδια-
γνωστικής στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗ-
ΜΑΤΑΣ», ως εκπρόσωποι του Κεντρικού Συμβουλίου 
Υγείας (Κε.Σ.Υ.).

8. ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χαραλάμπους (Α.Δ.Τ. 
ΑΖ 076129), Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Τεχνο-
λόγων Ακτινολόγων Ελλάδος Δημοσίου, με αναπληρωτή 
τον ΓΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟ του Αθανασίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 245183), 
Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολό-
γων Ελλάδος Δημοσίου, ως εκπρόσωποι της Ομοσπον-
δίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος.

9. ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιακώβου (Α.Δ.Τ. 
ΑΗ 564142), του κλάδου ΤΕ Ραδιολόγων Ακτινολόγων, με 
αναπληρώτρια την ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Δημητρίου 
(Α.Δ.Τ. ΑΚ 159507), του κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας 
Υγιεινής, οι οποίοι αμφότεροι υπηρετούν στη Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουρ-
γείου Υγείας, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας.
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Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής ορίζεται η ΧΑΪΚΑ-
ΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΜ 014761), του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού, η οποία υπηρετεί στη Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Έργο της Επιτροπής είναι το προβλεπόμενο στην κεί-
μενη νομοθεσία και ιδίως στις διατάξεις του άρθρου 4 
του ν.δ. 181/1974 (Α΄ 347) και της παραγράφου 3 του 
άρθρου 23 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129), όπως ισχύουν.

Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής είναι τριε-
τής, αρχομένη από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Αυγούστου 2020

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ι

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

    Με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/76167/6893/4-8-2020 πράξη 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 - 48 και 
του άρθρου 110 του ν. 4622/2019 (Α΄133), όπως ισχύει, 
και του π. δ. 57/2020, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λήξη 
της θητείας, από 1-8-2020 των υπηρετούντων μετακλη-
τών συνεργατών και αποσπασμένων υπαλλήλων, στο 
ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Γ. Θωμά ως ακολούθως:

Α. Μετακλητοί συνεργάτες
1. ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. 

ΑΜ 641104, κατηγορίας ΠΕ, Διευθυντής του ιδιαίτερου 
Γραφείου Υφυπουργού.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7010350154/3-8-2020).

2. ΤΖΑΚΑ Μαρία του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΒ 645499, 
κατηγορίας ΠΕ.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9816273847/3-8-2020).

3. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, με 
ΑΔΤ ΑΚ 216394, κατηγορίας ΠΕ.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2515961282/3-8-2020).

4. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Δημήτριος του Ιωάννη, με ΑΔΤ 
ΑΗ 35897 κατηγορίας ΠΕ.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1243177781/3-8-2020).

Β. Αποσπασμένοι υπάλληλοι
1. ΤΣΕΜΠΕΡΑ Ρεβέκκα του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ 

Σ 171178, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας 
Γραμματέας, από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή του Αθανασίου, με ΑΔΤ 

ΑΚ 707909, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ειδικότητας 
ΠΕ Νομικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

3. ΚΩΤΣΑΚΗ Ευφροσύνη - Εύα του Βασιλείου με ΑΔΤ 
ΑΙ 626020, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ Περιβάλλοντος, από τη 
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.).

4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δήμητρα του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. 
ΑΖ 080162, του κλάδου Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, από 
τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) Α.Ε.

  Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι

5     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

   Στην υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ 392230/
30942/29149/27981/904/23-7-2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών - Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
που δημοσιεύθηκε στο ΥΟΔΔ 555, στη σελίδα 2503, στη 
β΄ στήλη, διορθώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου από το 
εσφαλμένο:

«Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ»,
στο ορθο:
«Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/392230/

30942/29149/27981/904». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

Ι

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αριθμ. 35289οικ./Φ.343 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 18121/Φ.343/8-4-2020

(ΥΟΔΔ 271) απόφασης του Υπουργού Δικαιο-

σύνης με θέμα: «Σύσταση και συγκρότηση δι-

αρκούς επιστημονικής επιτροπής με αντικεί-

μενο την παρακολούθηση των επιστημονικών 

εξελίξεων και του νομικού πλαισίου προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 

υποβολή προτάσεων για την ανάληψη νομοθε-

τικής πρωτοβουλίας ενόψει των νέων τεχνολο-

γιών», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 

29488οικ./Φ.343/9-7-2020 (ΥΟΔΔ 536) όμοια - 

Ορισμός τακτικού μέλους.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 στοιχείο β΄ του ν. 2408/1996 

(Α΄ 104) «Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, 
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του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών 
Κανόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του 
ν. 3060/2002 (Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 2 υποπαρ. Δ9 του ν. 4336/2015 «Συντα-
ξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94),

γ) του άρθρου 7 παρ. 6 περ. δ΄ του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 131), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 20 
παρ. 3 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21),

δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
«για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ,

ε) του ν. 4624/2019 (Α΄137) «Αρχή Προστασίας Δε-
δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου2016 και άλλες διατάξεις».

ζ) του π.δ. 81/2019 (Α’ 119), «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 28 έως 41 του 
ν. 4623/2019 (Α' 134) και τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
ν. 4625/2019 (Α΄ 139),

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

θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2) Την υπό στοιχεία 18121/Φ.343/8-4-2020 (ΥΟΔΔ 271) 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία συ-
στήθηκε και συγκροτήθηκε η αναφερομένη στο θέμα δι-
αρκής επιτροπή, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία 29488οικ./Φ.343/9-7-2020 (ΥΟΔΔ 536) όμοια.

3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού. Μεταγενέστερες ενδεχομένως δαπάνες μετα-
κίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης 
θα καλυφθούν με την έκδοση μεταγενέστερης σχετικής 
υπουργικής απόφασης, από τις εγγεγραμμένες πιστώ-
σεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης (Ειδικός Φορέας 17-10172010000000 και Αναλυτι-
κοί Λογαριασμοί Εξόδων: 2420404001, 2420403001 και 
2420405001), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 18121/Φ.343/
8-4-2020 (ΥΟΔΔ 271) απόφαση του Υπουργού Δικαιο-
σύνης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
29488οικ./Φ.343/9-7-2020 (ΥΟΔΔ 536) όμοια, ως εξής:

Ορίζεται η Μαργαρίτα Ακριτίδου του Σάββα, (ΑΔΤ: 
ΑΜ 882567), δικηγόρος Βέροιας, νέο τακτικό μέλος 
στην διαρκή επιστημονική επιτροπή με αντικείμενο την 
παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων και του 
νομικού πλαισίου προστασίας των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα και την υποβολή προτάσεων για την 
ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ενόψει των νέων 
τεχνολογιών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 18121/Φ.343/ 
8-4-2020 (ΥΟΔΔ 271) απόφαση του Υπουργού Δικαιο-
σύνης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
29488οικ./Φ.343/9-7-2020 (ΥΟΔΔ 536) όμοια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   
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*14006391408200008*

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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