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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομικών

2 Υπουργείο Υγείας

3 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

4 Περιφέρειες

5 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Αριθμ. 105227 ΕΞ 2020 ΠΔ 
Σύσταση και συγκρότηση ομάδας ελέγχου για τη 

διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέρ-

γα του Ε.Π. Αττική 2014-2020/ΕΚΤ, 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 Συμ-
βουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπα-
ϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό 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 Αλιείας» 
και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 27.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 4314/2014 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» 
(Α’ 265), 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 αναπτυξι-
ακή διάσταση 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 της 
παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την υπ’ αρ. 2/91637/0004/18.12.2017 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Β’ 4510), όπως ισχύει, καθώς και την υπ’ αρ. 
2/93222/004/22.12.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομι-
κών «Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ-
χου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πο-
λιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 706), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 2/26442/0004/27.03.2018 
(ΥΟΔΔ 177), 2/52879/0004/06.07.2018 (ΥΟΔΔ 392), 
2/62581/0004/30.08.2018 (ΥΟΔΔ 502), 2/78433/0004/ 
29.10.2018 (ΥΟΔΔ 637), 2/3809/0004/14.01.2019 (ΥΟΔΔ 
23) και 113716/ΕΞ 2019/14.10.2019 (ΥΟΔΔ 882) όμοιες 
αποφάσεις.

9. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22-4-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
326) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών περί κα-
θορισμού 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 υπουργική 
απόφαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονο-
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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.

11. Την υπό στοιχεία 2/68332/ΔΕΠ/16.09.2016 από-
φαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις 
στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συ-
μπεριλαμβανομένων 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/04.01.2016 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογη-
τικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινου-
μένων 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. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αρ. 841/01-07-2020 συνε-
δρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο 
στην υπ’ αρ. 841/01-07-2020 συνεδρίαση Πρόγραμμα 
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01-07-2019 έως 
31-12-2020, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
- στο υποέργο «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-
2020» (κωδ. 1) της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-
ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 
2019-2020» (κωδ. 5047191) (Δικαιούχος: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Α. Ε.») (αρ. ελέγχου 0119203048) στο πλαίσιο του Ε.Π. 
Αττική 2014-2020/ΕΚΤ, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
- ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ, με Α.Δ.Τ. 

ΑΖ545132, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνση Β’ Ελέγχου Δια-
χείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως συντονιστής.

- ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΝ525226, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνση Γ’ Πιστοποί-
ησης δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυ-
ήσεων και Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης» του ΓΛΚ, κλάδου TE 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 θα είναι συνολικής διάρκειας έξι (6) ημε-
ρών και θα διενεργηθεί ως εξής:

α) Έλεγχος γραφείου τριών (3) ημερών στην Αθήνα, 
για το διάστημα από 09.10.2020 έως και 13.10.2020. Ο 
έλεγχος γραφείου θα περιλαμβάνει έλεγχο όλων των 
στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί/αναρτηθεί στο ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ και των συμπληρωματικών στοιχείων που θα απο-
στείλει ο ελεγχόμενος φορέας ΕΕΤΑΑ Α.Ε και η ΕΥΔ ΕΠ 
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», με τη χρήση και τεχνολογιών 
πληροφορικής απομακρυσμένης πρόσβασης για την 
παροχή διευκρινίσεων ή/και πρόσθετων στοιχείων που 
απαιτούνται από το φορέα για τη συμπλήρωση του ερω-
τηματολογίου ελέγχου και τη σύνταξη της προσωρινής 
έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου.

β) Επιτόπιος έλεγχος από 14.10.2020 έως και 16.10.2020 
τρις (3) ημέρες συγκεκριμένα:-στις 14 έως και 15.10.2020 
έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου στις Δομές 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 παρόχου με την επωνυμία: «ΟΡΓΑ-
ΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» στο Γαλάτσι και

- στις 16.10.2020 στην έδρα του δικαιούχου: «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗΣ Α. Ε.»’(ΕΕΤΑΑ ΑΕ) στην Αθήνα, προκειμένου να 
ελεγχθούν, αφενός, τα παραστατικά των ωφελουμένων 
του Δείγματος και αφετέρου, ο φάκελος του δικαιούχου, 
που περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και οικονομικά στοι-
χεία του υποέργου.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020

  Η Πρόεδρος κ.α.α 
Ο Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Δημ/κων Ελέγχων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αριθμ.     A1β/Γ.Π.οικ:57797 
Καθορισμός αμοιβής των Εξωτερικών Αξιολογη-

τών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίω-

σης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπής 

Αξιολόγησης) και των Μελών αυτής όταν ορίζο-

νται ως Εισηγητές, κατά παρέκκλιση των διατά-

ξεων του ν. 4354/2015 (Α’ 176) 

 OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 86 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός 

και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινι-
κών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, 
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 43).

2. Τα άρθρα 247-250 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 5 και Α’ 8), όπως ισχύουν.

kallia.mortaki
Highlight
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3. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινή-
τρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομι-
κής αναπτύξεως της Χώρας» (Α’ 232), όπως τροποποιή-
θηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 
«Αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 57).

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της 
παραγράφου 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148), όπως ισχύει.

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

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών (Α’ 181).

10. Την υπό στοιχεία Υ44/05.08.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 3299).

11. Την παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 84/2019 «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α’ 123).

12. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ.48052/21.06.2018 
(ΥΟΔΔ 365, ΑΔΑ:Ψ06Δ465ΦΥΟ-ΘΝ8) απόφαση, με 
θέμα «Συγκρότηση και Ορισμός μελών της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπι-
νης Χρήσης» (Επιτροπή Αξιολόγησης)», όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις υπ’ αρ. Α1β/Γ.Π.οικ.80344/19.10.2018 
(ΥΟΔΔ 661, ΑΔΑ:6ΝΧΚ465ΦΥΟ-Ω68) και Α1β/Γ.Π.οικ: 
16771/10.03.2020 (ΥΟΔΔ 196, ΑΔΑ:ΩΕΚΙ465ΦΥΟ-9ΩΩ) 
αποφάσεις.

13. Την υπ’ αρ. οικ.52029/05.07.2018 απόφαση «Έγκρι-
ση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της επιτρο-
πής αξιολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκων ανθρώπι-
νης χρήσης του ν. 4512/2018 (Α’ 5)» (Β’ 2768).

14. Την υπ’ αρ. οικ.58584/27.07.2018 απόφαση «Κα-
θορισμός εφάπαξ τέλους για την αξιολόγηση φαρμά-
κων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης 
Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης» (Β’ 3189), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

15. Το από 13.12.2019 υπηρεσιακό σημείωμα της 
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνι-
κής Υποστήριξης, με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ’ αρ. 
1524/10.10.2019 έγγραφο, με θέμα: «Εισήγηση περί 
ύψους αμοιβής εξωτερικών αξιολογητών και μελών 
της Επιτροπής Αξιολόγησης» και το επισυναπτόμενο 
απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 61 συνεδρίασης της 
Επιτροπής Αξιολόγησης.

16. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.54879/07.09.2020 ει-
σήγηση του Τμήματος Α’ της Διεύθυνσης Προϋπολο-
γισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Υγείας, σύμφωνα με την οποία η δαπάνη η οποία ανέρ-
χεται στο ποσό των 99.700,00 € για το τρέχον έτος θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2420989001 του 
Φ/Ε.Φ.1015-501-00000000 ο οποίος ενισχύθηκε με την 
υπ’ αρ. πρωτ. 2/10556/04.03.2020 απόφαση του Γ.Λ.Κ. 
και αποτελεί μέρος της συνολικής ανάληψης που έγινε 
με την υπό στοιχεία Β3γ.οικ.19731/19.03.2020 απόφαση 
ανάληψης (Α.Δ.Α.:Ψ4Ω465ΦΥΟ-ΦΥ6).

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Υγείας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
99.700,00 € και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το έσοδο 
που προκύπτει από την καταβολή του τέλους αξιολό-
γησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α’ 5) 
και αποδίδεται στο Υπουργείο Υγείας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε αμοιβή για τους Εξωτερικούς Αξιολο-
γητές της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης 
Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπής Αξιολόγη-
σης) καθώς και για τα Μέλη αυτής όταν ορίζονται ως 
Εισηγητές, για το χρονικό διάστημα ένα έτος πριν από 
τη δημοσίευση της παρούσας και έως 23/12/2019, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α’ 176), 
όπως αυτή αποφασίστηκε στην υπ’ αρ. 61 συνεδρίαση 
της εν λόγω Επιτροπής, ως ακολούθως:

Α. Αμοιβή ανά αίτηση για την αξιολόγηση φακέλου 
φαρμάκων πρωτοτύπων, ορφανών και βιοομοειδών: 
χίλια διακόσια ευρώ μεικτά (1.200,00 €).

Β. Αμοιβή ανά αίτηση για την αξιολόγηση φακέλου 
γενοσήμων φαρμάκων και φαρμάκων Καλώς Καθιερω-
μένης Χρήσης (Κ.Κ.Χ.): πεντακόσια πενήντα ευρώ μεικτά 
(550,00 €).

Γ. Αμοιβή ανά αίτηση για την επαναξιολόγηση φακέλων 
φαρμάκων: τριακόσια πενήντα ευρώ μεικτά (350,00 €).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολόγησε πενήντα έξι φα-
κέλους (56) φακέλους της ως άνω (Α) κατηγορίας, πενή-
ντα τέσσερις (54) φακέλους της ως άνω (Β) κατηγορίας 
και οκτώ (8) φακέλους της ως άνω (Γ) κατηγορίας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται ένα έτος 
πριν από την ημερομηνία δημοσίευσής της και μέχρι τις 
23.12.2019, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατά-
ξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Α’ 57), όπως ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

    Στην υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ.οίκ.:44701/14-7-2020 από-
φαση του Υπουργού Υγείας στο αποφασιστικό σημείο 
Α4., διορθώνεται το επώνυμο του ορισθέντος αναπλη-
ρωματικού μέλους 
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από το εσφαλμένο: «ΒΡΕΤΑ», 
στο ορθό: «ΒΡΕΤΤΑ».

  (Από το Υπουργείο Υγείας )

Ι

3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Αριθμ. εξερχ: 114690 
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής της παρ. 4 του 

άρθρου 4 του π.δ. 236/1984 (Α΄ 95) «Για τις πε-

ριφράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη πλάτους 500 

μέτρων από την ακτή ή την όχθη δημοσίων λι-

μνών σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 23, του 

ν. 1337/1983», στον Δήμο Ιωαννιτών της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεο-

δομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμί-
σεις» (Α΄ 33) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 23 αυτού.

2) Τον ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοι-
κητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα 
το άρθρο 13 αυτού.

3) Τον ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 6 
και 280 αυτού.

4) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτησης νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις».

5) Τον ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
(Α’  47) και ειδικότερα τη παρ. 1 του άρθρου 28 αυτού.

6) Το π.δ. 236/1984 (Α΄ 95) «Για τις περιφράξεις γηπέ-
δων μέσα σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων από την ακτή ή 
την όχθη δημοσίων λιμνών σύμφωνα με το άρθρο 23, 
παρ. 1 του ν. 1337/1983» και ειδικότερα την παρ. 4 του 
άρθρου 4 αυτού.

7) Το π.δ. 141/2010 (Α΄ 234) «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας».

8) Την υπ’ αρ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών με την οποία διορίστηκε Συντονιστής 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας ο Μιχελάκης Βασίλειος του Πολύκαρπου 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250, ΑΔΑ: ΩΩΓΦ465ΧΘ7-Κ4Ω).

1) Την με αρ. πρωτ. οικ.121885/06-08-2018 (Β’ 4107) 
απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου - Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών 
πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας” 
στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής και στους Προϊσταμένους 
των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής 
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».

9) Το υπ΄αρ. 54813/22-05-2020 έγγραφο του Τμήματος 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Διεύθυν-
σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μα-
κεδονίας, με το οποίο ζητήθηκε ο ορισμός εκπροσώ-
πων για τη συγκρότηση της εν θέματι αναφερόμενης 
Επιτροπής.

10) Το υπ’ αρ. 60688/03-06-2020 (αριθμ. πρωτ. ΠΕΧΩΣ 
Ηπείρου 62507/09-06-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Δασών Πρέβεζας της Α.Δ.Η.-Δ.Μ.

11) Το υπ’ αρ. 26522/2865/10-8-2020 έγγραφο της Δ/
νσης Περ/ντος και Πολ/μίας του Δήμου Ιωαννιτών.

12) Το υπ’ αρ. 59470/02-06-2020 (αριθμ. πρωτ. ΠΕΧΩΣ 
Ηπείρου 62386/09-06-2020) έγγραφο της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δασών και αγροτικών Υποθέσεων.

13) Την ανάγκη συγκρότησης και λειτουργίας της 
Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 
236/1984 (Α΄ 95) «Για τις περιφράξεις γηπέδων μέσα σε 
ζώνη πλάτους 500 μέτρων από την ακτή ή την όχθη δη-
μοσίων λιμνών σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1 του 
ν. 1337/1983», στον Δήμο Ιωαννιτών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, αποφασίζει:

Τη συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 4 
του άρθρου 4 του π.δ. 236/1984 (Α΄ 95) «Για τις περι-
φράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων 
από την ακτή ή την όχθη δημοσίων λιμνών σύμφωνα με 
τη παρ. 1 του άρθρου 23, του ν. 1337/1983», στον Δήμο 
Ιωαννιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με 
την παρακάτω σύνθεση:

1. Τη Μαργαρίτα Μαρκοπούλου του Σπυρίδωνα (Α.Δ.Τ. 
ΑΙ 254567) Διπλ. Τοπογράφο Μηχανικό με Α’ βαθμό, Ανα-
πληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Έκδοσης Οικο-
δομικών Αδειών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πο-
λεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρώτριά της την Μαρία Δούλη του Ανδρέα (Α.Δ.Τ. 
ΑΙ 254205) Διπλ. Μηχανικό Συγκοινωνιακών και Υδραυ-
λικών Έργων ΤΕ με Α’ βαθμό Προϊσταμένη του Τμήματος 
Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών.

2. Τον Αριστείδη Παππά του Βύρωνα (Α.Δ.Τ. ΑΙ 250616) 
Αντιδήμαρχο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον 
Βασίλειο Βλέτσα του Ηρακλή (Α.Δ.Τ. 257504020) Αντιδή-
μαρχο του Δήμου Ιωαννιτών.

3. Την Μαργαρίτα Καρβούνη του Χρήστου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 
237072) Δασολόγο με Α’ βαθμό, Αναπληρώτρια Προϊστα-
μένη του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης Δασών 
Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων ως τακτικό μέλος, με ανα-
πληρώτριά του την Βασιλική Τσακανίκα του Παναγιώτη 
(Α.Δ.Τ ΑΒ 807247) Δασολόγο με Α’ βαθμό Προϊσταμένη 
του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών της Δ/
νσης Δασών Ιωαννίνων.
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Έργο της επιτροπής είναι η γνωμοδότηση μετά από 
αυτοψία σχετικά με την περίφραξη ειδικών καλλιεργειών 
μέσα σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων από την ακτή ή την 
όχθη δημοσίων λιμνών σύμφωνα με τις προαναφερόμε-
νες διατάξεις. Η θητεία των μελών της επιτροπής λήγει 
σε τρία έτη.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 17 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Ι

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

    Αριθμ. 160255 
Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μετα-

νάστευσης Νομού Τρικάλων, άρθρου 134 του 

ν. 4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-

θρο 31 του ν. 4540/2018 και ισχύει.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

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

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

2. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

3. Το άρθρο 134 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετα-
νάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατά-
ξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του 
ν. 4540/2018 και ισχύει (Α’ 91).

4. Τις διατάξεις του ν. 3833/2010 (Α’ 40) «Προστασία 
της Εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντι-
μετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», τις διατάξεις 
του ν. 3845/2010 (Α’ 65) «Μέτρα για την εφαρμογή του 
μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής οικονομίας από τα 
κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του 
ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας και άλλες διατάξεις».

6. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’  131).

7. Το π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47) καθώς και του άρ-
θρου 28Α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 24 του 
ν. 4368/2016 (Α’ 21).

9. Την υπ’ αρ. 13917/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

10. Την υπ’ αρ. 471/4065/20-1-2011 απόφαση της Γενι-
κής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας περί τοποθέτησης Προϊσταμένων στα 
Τμήματα.

11. Την υπ’ αρ. οικ.870/10154/26-1-2017 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας περί μετακίνησης Προϊσταμένων 
σε Τμήματα.

12. Το υπ’ αρ. 1016/20/75-ε/05-09-2020 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων περί ορισμού μελών 
για την συγκρότηση της Επιτροπής Μετανάστευσης του 
άρθρου 134 του ν. 4251/2014.

13. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Αδειών 
Διαμονής (Τ.Α.Δ) Ν. Τρικάλων της Διεύθυνσης Αλλοδα-
πών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.-Σ.Ε.) 

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Α.Δ.Θ.-Σ.Ε., αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μετανάστευ-
σης Νομού Τρικάλων, της παρ. 3 του άρθρου 134 του 
ν. 4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 
του ν. 4540/2018 και ισχύει, ως εξής:

Α. Μέλη
1. Γεώργιος Ζιούτος του Κων/νου (ΑΔΤ ΑΕ320019), 

Προϊστάμενος του Τ.Α.Δ Ν. Τρικάλων της Α.Δ.Θ.-Σ.Ε., ως 
Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Κωτούλα του 
Αναστασίου (ΑΔΤ ΑΕ801484), Προϊστάμενο του Τμήματος 
Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Τρικάλων της Α.Δ.Θ.-Σ.Ε.

2. Ιωάννης Σάρρης του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΗ273735), 
υπάλληλος του Τ.Α.Δ Ν. Τρικάλων της Α.Δ.Θ.-Σ.Ε., ως 
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σωτήριο Μπουρλή 
του Ιωάννου (ΑΔΤ Μ848977) υπάλληλο του Τμήματος 
Διοικητικού- Οικονομικού Τρικάλων της Α.Δ.Θ.-Σ.Ε.

3. Σουλτάνα Χαδιάρη του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΚ976931), 
υπάλληλος του Τ.Α.Δ Ν. Τρικάλων της Α.Δ.Θ.-Σ.Ε., ως τα-
κτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Παπασπύ-
ρου του Ευριπίδη (ΑΔΤ ΑΙ848373), υπάλληλο του Τμήμα-
τος Διοικητικού-Οικονομικού Τρικάλων της Α.Δ.Θ.-Σ.Ε.

4. Μπαλατσούκα Φωτεινή του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ 
Ρ175159), υπάλληλος του Τ.Α.Δ Ν. Τρικάλων της Α.Δ.Θ.-
Σ.Ε., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο 
Παπαναστασίου του Στεφάνου (ΑΔΤ ΑΚ780125), υπάλ-
ληλο της ίδιας υπηρεσίας.

5. Σταμουλάκη Ασημίνα του Αθανασίου (Αριθμό Μη-
τρώου 262873), Αστυνόμος Α’ Αξιωματικός του Τ.Α. Τρι-
κάλων, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενο από την Ευ-
φροσύνη Μεγαρχιώτη του Νικολάου (Αριθμό Μητρώου 
262825), Αστυνόμο Α’, Αξιωματικός του Τ.Α. Τρικάλων.

Β. Εισηγητής
Εισηγήτρια της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, 

ορίζεται η Άρτεμις Αναστασοπούλου του Ιωάννου (ΑΔΤ 
ΑΑ970110), υπάλληλος του Τ.Α.Δ Ν. Τρικάλων της Α.Δ.Θ.-
Σ.Ε., με αναπληρώτρια την Μαρία Τεντολούρη του Δη-
μητρίου (ΑΔΤ 1716693), υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας
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Γ. Γραμματέας
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Καλλιόπη Μη-

τσιάδη του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΖ768817), υπάλληλος του 
Τ.Α.Δ Ν. Τρικάλων της Α.Δ.Θ.-Σ.Ε., με αναπληρώτρια την 
Μαρία Μπαλαμίτσα του Ηλία (ΑΔΤ ΑΚ919151), υπάλληλο 
της ίδιας υπηρεσίας.

Έργο της Επιτροπής Μετανάστευσης σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 134 του ν. 4251/2014, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του ν. 4540/2018 και 
ισχύει, είναι:

α. Περιπτώσεις γάμων, καταχωρισμένης συμβίωσης, 
υιοθεσίας ή αναγνώρισης ανήλικου ημεδαπού τέκνου, 
που ενέχουν στοιχεία καταχρηστικότητας.

β. Συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο 
πρόσωπο ενδιαφερόμενου που αποδεικνύει δεσμούς 
με τη χώρα.

γ. Η διερεύνηση της ύπαρξης προσωρινής ή μόνιμης 
αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης διαβατηρίου. 
Κατά την εξέταση των στοιχείων του φακέλου η Επιτρο-
πή λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το βαθμό ένταξης του 
ενδιαφερόμενου στη χώρα.

δ. Άλλες ειδικές περιπτώσεις που χρήζουν εξατομικευ-
μένης προσέγγισης, οι οποίες παραπέμπονται με εισή-
γηση του αρμόδιου Προϊστάμενου Τμήματος.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί-
ται δαπάνη και δεν βαρύνεται ο προϋπολογισμός της 
Α.Δ.Θ.-Σ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του 
ν. 3833/2010.

Με την παρούσα καταργείται κάθε σχετική με το θέμα 
προηγούμενη απόφαση.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, η δε ισχύς της αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της.

  Τρίκαλα, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

    Στην υπ’ αρ. 184347/3839/23-07-2020 απόφαση του 
Αντιπεριφερειαρχη Π.Ε. Αχαΐας που δημοσιεύθηκε στο 
Υ.Ο.Δ.Δ. 581/2020 στην σελίδα 2646 στην Β’ στήλη, στο 
στίχο 3 εκ των άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Α.Δ.Τ: ΑΖ 712453»,
στο ορθό: «Α.Δ.Τ.: ΑΙ 752285».
Επίσης στην σελίδα 2646 στην Β’ στήλη στους στίχους 

10 και 11 εκ των άνω , διορθώνονται:
το εσφαλμένο: «Παναγοπούλου-Σταυρούλα Παναγιώ-

τα (Α.Δ.Τ:ΑΕ 226609)»,
στο ορθό: «Παναγοπούλου-Σταυρούλια Παναγιώτα 

του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: ΑΖ 707868)».

  (Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος )

5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   Αριθμ. 31692 
Τοποθέτηση Διευθυντή Β’ Νευροχειρουργικής 

Κλινικής του Τομέα Νευροεπιστημών του Τμή-

ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 διαπι-

στωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 432, διόρθωση Υ.Ο.Δ.Δ. 
809) με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης» και την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/
12-8-2020 Διαπιστωτική Πράξη της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 650) με θέμα «Παράταση 
της θητείας του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντι-
πρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης».

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του 
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 115 και 117 του 
ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 111).

5. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 77561/Ζ1/19-6-2020 
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διαδικασία ηλε-
κτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη 
και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών ορ-
γάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και 
των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων 
που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων 
των Α.Ε.Ι.» (Β’ 2481).

6. Την υπ’ αρ. 2022/2019 Γνωμοδότηση της Νομικής 
Επιτροπής του ΑΠΘ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον 
Πρύτανη του ΑΠΘ (αριθμ. 19420/27-2-2019 έγγραφο 
του Γραφείου Πρυτανείας).

7. Την υπ’ αρ. 297/26-5-2020 αίτηση παραίτησης του 
καθηγητή α’ βαθμίδας Χρήστου Τσονίδη του Αθανασίου 
από τη θέση του Διευθυντή της Β’ Νευροχειρουργικής 
Κλινικής του Τομέα Νευροεπιστημών του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.

8. Την από 26-6-2020 Πρόσκληση του Διευθυντή του 
Τομέα Νευροεπιστημών για την Προκήρυξη Εκλογών/
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων 
για την ανάδειξη Διευθυντή της Β’ Νευροχειρουργικής 
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Κλινικής του οικείου Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.

9. Το υπ’ αρ. 373/17-8-2020 έγγραφο του Διευθυντή 
του Τομέα Νευροεπιστημών σχετικά με την ανάθεση κα-
θηκόντων προσωρινού Διευθυντή Β’ Νευροχειρουργικής 
Κλινικής του οικείου Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ στο Σάββα Γρηγοριά-
δη του Χρήστου, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος 
Ιατρικής ΑΠΘ.

10. Το υπ’ αρ. 7254/29-7-2020 (αριθμ. ηλεκτρ. εισερ.
πρωτ. 31692/29-7-2020) έγγραφο του Προέδρου του 
Τμήματος Ιατρικής με συνημμένο το υπ’ αρ. 366/24-7-
2020 έγγραφο του Διευθυντή του Τομέα Νευροεπιστη-
μών σχετικά με την τοποθέτηση στη θέση του Διευθυντή 
της Β’ Νευροχειρουργικής Κλινικής του οικείου Τομέα του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
ΑΠΘ, λόγω μη υποβολής υποψηφιοτήτων, του Χρήστου 
Τσονίδη του Αθανασίου, μοναδικού καθηγητή α’ βαθμί-
δας που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

11. Το γεγονός ότι ο Χρήστος Τσονίδης του Αθανασίου, 
καθηγητής α’ βαθμίδας του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, αποχωρεί αυτοδίκαια 
από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας 
στις 31-8-2022.

12. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διαπι-
στώνει:

Ότι ως Διευθυντής της Β’ Νευροχειρουργικής Κλινικής 
του Τομέα Νευροεπιστημών του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης τοποθετήθηκε ο Χρήστος Τσονίδης 
του Αθανασίου με ΑΔΤ: Φ 151956, καθηγητής α’ βαθμί-
δας του οικείου Τμήματος, με θητεία έως την αυτοδίκαιη 
αποχώρησή του από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης 
ορίου ηλικίας, ήτοι έως 31-8-2022.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

    Αριθμ. 4638 
Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και 

Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπι-

στημίου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως σήμερα ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’  114) και ειδικότερα 

του άρθρου 19, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 96 

του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 111).

3. Την υπό στοιχεία 77561/Ζ1/19.6.2020 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων 
των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών 
μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, 
Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαί-
σιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι. (Β’ 2481)».

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του 
ν. 4559/2018 (Α’  142).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (Α΄ 31), όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 79/2013 «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμή-
ματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων 
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιo» (Α΄ 119).

7. Την υπό στοιχεία 108151/Ζ1/21.8.2020 διαπιστωτική 
πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί 
εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιό-
νιο Πανεπιστήμιο (Υ.Ο.Δ.Δ. 677).

8. Την υπ’ αρ. 4317/3-9-2020 πράξη Πρύτανη περί ορι-
σμού του καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, 
Μιλτιάδη Λογιάδη του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 040619, ως 
κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών 
Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου με θητεία που αρχίζει 
από την δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ. έως ότου αναλάβει 
καθήκοντα ο νέος κοσμήτορας (ΥΟΔΔ 731)

9. Την υπό στοιχεία Ι.Π. 4260/01-09-2020 προκήρυξη 
των εκλογών και ταυτόχρονη πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής 
Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πα-
νεπιστημίου, με θητεία έως την 31-08-2021, σύμφωνα με 
την παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017.

10. Το υπό στοιχεία Ι.Π.: 4629/17-09-2020 πρακτικό 
της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που αφορά στην 
εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτικο-
ακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, βάσει 
του οποίου ο υποψήφιος Καθηγητής Δήμος Δημητριά-
δης του Αρχοντή συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψη-
φία των έγκυρων ψήφων των εκλεκτόρων σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παρ. 2,6 και 7 του άρθρου 19 του ν. 
4485/2017, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 96 του 
ν. 4692/2020, διαπιστώνει:

την εκλογή του Καθηγητή, του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών Δήμου Δημητριάδη του Αρχοντή, με ΑΔΤ: ΑΒ 
415673, ως Κοσμήτορα της Σχολής Μουσικής και Οπτι-
κοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου με 
θητεία που αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης σε ΦΕΚ και λήγει την 31η Αυγούστου 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

    Αριθμ. 8148 
Ορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 

του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνι-

ών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 13/2000 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Πελοποννήσου» (Α΄ 12), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 118/2003 «Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Α΄ 102).
3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 9 «Σχολές, Τμήματα, Το-
μείς», 10 «Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και 
Τομέα», 11 «Αυτοδυναμία Τμημάτων και Σχολών», 12 
«Όργανα του Ιδρύματος», 13 «Σύγκλητος», 14 «Πρυ-
τανικό Συμβούλιο», 15 «Πρύτανης- Αντιπρυτάνεις», 19 
«Κοσμήτορας», 23 «Πρόεδρος Τμήματος», 24 «Όργανα 
μη αυτοδύναμων Τμημάτων», 84 «Τελικές και μεταβα-
τικές διατάξεις Κεφαλαίων Α’ έως Ε’» του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

5. Την υπ’ αρ. 84/29-06-2020 Προκήρυξη εκλογών για 
την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

6. Το υπ’ αρ. 89/15-07-2020 Πρακτικό Ανακήρυξης 
Υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων 
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

7. Την υπ’ αρ. 15/10-09-2020 απόφαση της 178ης συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου (ΑΔΑ: ΨΠΥΑ469Β7Δ-ΠΑΥ)

8. Τα στοιχεία υπηρεσιακού μητρώου του παρακάτω 
μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπως 
τηρούνται στο αρχείο του Ιδρύματος, ορίζει:

Πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου, τον Αναπληρωτή Καθηγητή 
Μπλιώνα Σπυρίδωνα του Βασιλείου (ΑΔΤ: ΑΗ 002251) και 
Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας 
τον Αναπληρωτή Καθηγητή Τρυφωνόπουλο Χρήστο του 
Πάνου (ΑΔΤ: Χ 859475) με θητεία από την 21η Σεπτεμ-
βρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   

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