
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομικών

2 Υπουργείο Εσωτερικών

1    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Αριθμ. οικ.966  
Σύσταση- συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για 

τη διενέργεια προγραμματισμένου τακτικού 

διαχειριστικού ελέγχου στον φορέα «ΔΗΜΟΣ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ». 

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

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 2, 10, 13, 14 και 15 του ν.3492/2006 

«Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού 
προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολο-
γισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 210), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

β) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143).

γ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ Α’ 181).

δ) Την 2/40366/ΔΥΕΠ/19.04.2013 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) 
(παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3492/2006)» (ΦΕΚ Β’ 1075).

ε) Την 2/79353/ΔΥΕΠ/05.09.2013 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανονισμού 
Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυν-
σης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)» (ΦΕΚ Β’ 2197).

στ) Την 2/40371/ΔΥΕΠ/19.04.2013 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κώδικα Δε-
οντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών της Γ.Δ.Δ.Ε.» 
(ΦΕΚ Β’ 1075).

ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4613/2019 (ΦΕΚ 
78/Α’) περί καταβολής ελεγκτικής αποζημίωσης.

2. Την 2/42159/ΔΥΕΠ/25-4-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και του Υπουργού Εσωτερικών, «καθορισμός φορέων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, ελεγχόμενων από την Γε-
νική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)» (ΦΕΚ 
1083/Β’).

3. Την από 30-7-2019 απόφαση της Επιτροπής Συντο-
νισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ) (77η Συνεδρίαση) με την οποία 
εγκρίθηκε ο προγραμματισμός και η διενέργεια ογδόντα 
(80) τακτικών ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο από 
01.07.2019 έως 30.06.2020. 

4. Την οικ. 88517 ΕΞ 2019/08/08/2019 απόφαση Προϊ-
σταμένης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντο-
νισμού Ελέγχων της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών 
Ελέγχων «κατανομή στην Δημοσιονομική Υπηρεσία 
Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στο Νομό Πρέβεζας του 
τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στο Δήμο Πρέβεζας, με 
βάση την κατά τόπο αρμοδιότητά της, προκειμένου να 
διαπιστωθεί: α) η επάρκεια του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου του και β) η χρηστή διαχείριση του Προϋ-
πολογισμού του για την οικονομική χρήση έτους 2018.

5. Την ανάγκη διενέργειας τακτικού διαχειριστικού 
ελέγχου στη Δήμο Πρέβεζας.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 στον ΕΦ 1023-204-
03143-00, ΑΛΕ 2120207001 για την καταβολή ελεγκτικής 
αποζημίωσης των τριών μελών της ελεγκτικής ομάδας.

7. Την με 952/16-9-2019 ΑΔΑ: 6ΡΑΚΗ-Μ7Τ απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, με την οποία δεσμεύ-
θηκε πίστωση 750,00 ευρώ για την καταβολή ελεγκτικής 
αποζημίωσης στα τρία μέλη της ελεγκτικής ομάδας, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, του ν. 4613/2019 
(ΦΕΚ 78/Α’), αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε ελεγκτική ομάδα για τη διενέργεια 
προγραμματισμένου τακτικού διαχειριστικού ελέγχου 
στον φορέα «ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», που αποτελείται από 
τους παρακάτω υπαλλήλους:

α) Τζίμα Ανθούλα του Σπυρίδωνα, με αριθμό δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 248099, που υπηρετεί στη 
Δ.Υ.Ε.Ε. στο Νομό Πρέβεζας με βαθμό Β’, του κλάδου 
ΠΕ/Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

26 Σεπτεμβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 780

3559

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ3560 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 780/26.09.2019

β) Κούκια Νικόλαο του Ιωάννη, με αριθμό δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας AB 619826, που υπηρετεί στη 
Δ.Υ.Ε.Ε. στο Νομό Πρέβεζας με βαθμό Β’, του κλάδου ΠΕ/
Δημοσιονομικών, ως μέλος.

γ) Νάκου-Παπανικολάου Θεοδώρα του Αποστόλου, 
με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας AB 307719, 
που υπηρετεί στη Δ.Υ.Ε.Ε. στο Νομό Πρέβεζας με βαθμό 
Α’, του κλάδου ΔΕ/Δημοσιονομικών, ως μέλος.

Ο έλεγχος θα διεξαχθεί στην έδρα του φορέα και όπου 
αλλού απαιτηθεί, στις 11-12-13-28 και 29 Νοεμβρίου 
2019.

2. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι να διαπιστωθεί η 
επάρκεια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του 
φορέα καθώς και της χρηστής διαχείρισης του προϋ-
πολογισμού του για την οικονομική χρήση έτους 2018.

3. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί Έκθεση 
Αποτελεσμάτων Ελέγχου, η οποία θα υποβληθεί, σε φυ-
σική και ηλεκτρονική μορφή, στην αρμόδια υπηρεσία το 
αργότερο εντός μηνός από την περαίωση του ελέγχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πρέβεζα, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσιονομικών Ελέγχων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   

  

 Αριθμ. 101840 ΕΞ 2019 
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη 

διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέρ-

γα του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020/ΕΤΠΑ, στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 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 με το άρθρο 9 του 
ν.4332/2015 (ΦΕΚ Α’ 76), με το άρθρο 7 του ν. 4374/2016 
(ΦΕΚ Α’ 50) και με το άρθρο 41 του ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α’ 
179) και ισχύει.

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

3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 21 του 
ν.  4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α’ 
176), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμε-
νων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 

2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94) όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 57-63 του π.δ. 142/2017 
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α’ 
181).

6. 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» (ΦΕΚ Β’ 4510/2017), όπως ισχύει, καθώς και την 
απόφαση 2/93222/004/22.12.2017 του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιο-
νομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ706), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 
2/26442/0004/27.03.2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 177/ 28.03.2018), 
2/52879/ 0004/ 06.07.2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 392/ 09.07.2018), 
2/62581/ 0004/ 30.08.2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 502/06.09.2018), 
2/78433/0004/29.10.2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 637/01.11.2018) 
και 2/3809/0004/14.01.2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 23/23.01.2019) 
όμοιες αποφάσεις.

7. Την απόφαση 2/14924/ΔΕΠ/06.04.2016 του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της ημε-
ρήσιας ελεγκτικής αποζημίωσης για τους ελέγχους του 
άρθρου 12 του ν. 4314/2014» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 188).

8. Την 2/95230/0004/24.10.2013 υπουργική απόφαση 
«Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονομικών Ελε-
γκτών 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)» (ΦΕΚ Β’ 2730), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί με τη 2635/14.09.2018 (ΦΕΚ Β’ 4216) όμοια και 
ισχύει.

9. Την απόφαση 2/68332/ΔΕΠ/16.09.2016 των Υπουρ-
γών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομι-
κών «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργει-
ών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 
των ΠΑΑ και ΕΠΑΛΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού Δι-
ευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΦΕΚ 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 απόφασης δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τις διακόσιες (200).

10. Την 2/73/ΔΕΠ/04.01.2016 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογητικά αναγνώ-
ρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός 
και εκτός της Επικράτειας» (ΦΕΚ 20 Β’).

11. Την εγκεκριμένη ΣΑ 051/2 του Υπουργού Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

12. 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 2019, (β) το ποσό της εκτιμώμενης 
δαπάνης για την εκτός έδρας μετακίνηση ανέρχεται σε 
728.70 €.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης προκαλείται, δαπάνη 2,500.00 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων.
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14. Την εγκεκριμένη στην αρ. 805/10-9-2019 συνε-
δρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι-
μένο στην αρ. 805/10-9-2019 συνεδρίαση Πρόγραμμα 
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2018 έως 
31/12/2019, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
- στο υποέργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (κωδ. 1)
της πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» 
(κωδ. 5002194) (Δικαιούχος: «ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ») 
(αρ. ελέγχου 0118193063) στο πλαίσιο του Ε.Π. Δυτική 
Ελλάδα 2014-2020/ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
- ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. 

ΑΚ623705, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνση Α’ Ελέγχου Δι-
αχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως συντονιστής.

- ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΒ219298, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνση Α’ Ελέγχου Δι-
αχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως μέλος.

- ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με 
Α.Δ.Τ. ΑΚ 510782, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνση Α’ Ελέγ-
χου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμά-
των» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος.

Όλα τα μέλη της ομάδας ελέγχου υποχρεούνται να 
υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα στο ν.3213/ 2003 (ΦΕΚ Α’ 309), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 6/10/2019 έως 
11/10/2019 στην Πάτρα και στον Δήμο Ξηρόμερου με 
έδρα τον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας ως εξής:

- 6/10/2019: Μετακίνηση της Ομάδας Ελέγχου από 
την Αθήνα στην Πάτρα οδικώς με χρήση μισθωμένου IX.

- 7/10/2019: Έλεγχος στα γραφεία της ΕΥΔ Περιφέρει-
ας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα και μετά το πέρας του 
ελέγχου μετάβαση της Ομάδας Ελέγχου στο Δήμο Ξηρό-
μερου με έδρα τον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.

- 8/10/2019: Έλεγχος του Τεχνικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου του έργου στην έδρα του δικαιούχου.

- 9/10/2019: Έλεγχος του Τεχνικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου του έργου στην έδρα του δικαιούχου.

- 10/10/2019: Έλεγχος του Τεχνικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου του έργου στην έδρα του δικαιούχου και 
έλεγχος του Φυσικού αντικειμένου στο Μύτικα Αιτωλο-
ακαρνανίας.

- 11/10/2019: Έλεγχος του Φυσικού αντικειμένου του 
έργου στο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας μετά το πέρας του 
ελέγχου επιστροφή της Ομάδας Ελέγχου στην Αθήνα 
οδικώς με χρήση μισθωμένου IX.

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προ-
βλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχ. 7 και 13 
του προοιμίου.

5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη-
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με τα στοιχ. 
4, 9 και 12 του προοιμίου. Ανά μετακινούμενο υπάλληλο 
που συμμετέχει στην ομάδα ελέγχου ισχύουν τα εξής:

- ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Δικαιούμενες ημέρες μετακινή-
σεων κατ’ έτος εκτός έδρας 200, χρήση ημερών συμπε-
ριλαμβανομένων της παρούσας μετακίνησης 36)

- ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (Δικαιούμενες ημέρες με-
τακινήσεων κατ’ έτος εκτός έδρας 200, χρήση ημερών 
συμπεριλαμβανομένων της παρούσας μετακίνησης 24).

- ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Δικαιούμενες ημέρες με-
τακινήσεων κατ’ έτος εκτός έδρας 200, χρήση ημερών 
συμπεριλαμβανομένων της παρούσας μετακίνησης 22)

6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συ-
μπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).

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 (ΦΕΚ 2857 
Β’/28-12-2015), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Η Πρόεδρος

ΑΘΗΝΑΪΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ   

 Ι 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Αριθμ. 65101  
Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών - με-

λών συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται 

με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση 

των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’176),

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98), 

γ) των π.δ. 141/2017 (Α’180), 135/2010 (Α’228), 
141/2010 (Α’234), 139/2010 (Α’232) που αφορούν στους 
Οργανισμούς του Υπουργείου Εσωτερικών και των Απο-
κεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής, Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας, Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιο-
νίου αντίστοιχα, όπως ισχύουν, 

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Α’119),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’210),
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στ) την 1095Α’/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο», 
(Β’3180).

2. Τις 2562/2019/17.07.2019 (ΑΔΑ: ΨΘ6ΒΟΡ1Γ-ΝΑ2), 
2564/2019/17.07.2019 (ΑΔΑ: Ψ4Σ80Ρ1Γ-ΥΚΘ) και 
2563/2019/17.07.2019 (ΑΔΑ: ΨΡΘΖΟΡ1Γ-9Ρ4) αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

3. Τις 63610/6238/25.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΙΒ30Ρ1Κ-ΚΘΚ) 
και 65603/6448/04.07.2019 (ΑΔΑ: ΨΧΚΛΟΡ1Κ-ΣΓΡ) απο-
φάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής,

4. Τις 166714/30.07.2019 (ΑΔΑ: ΨΟΕΑΟΡ1Φ-ΑΞΟ), 
166721/30.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΧΠ70Ρ1Φ-ΣΛΡ) και 
166705/30.07.2019 (ΑΔΑ: 96Χ50Ρ1Φ-ΟΔΜ) αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη:

α) ύψους δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι 
ευρώ (15.420€) που θα Βαρύνει τις πιστώσεις του προ-
ϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2019 
(Ειδικός Φορέας 999-01, Α.Λ.Ε. 2420902001), ύψους δώ-
δεκα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (12.300€) που θα Βα-
ρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακε-
δονίας οικονομικού έτους 2019 (Ειδικός Φορέας 999-03, 
Α.Λ.Ε. 2420901001) και ύψους τριών χιλιάδων εξακοσίων 
ευρώ (3.600€) που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προ-
ϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2019 
(Ειδικός Φορέας 999-03, Α.Λ.Ε. 2420902001),

Β) ύψους δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700€) που 
θα Βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικονομικού 
έτους 2019 (Φορέας 1901, Ειδικός Φορέας 999-03, Α.Λ.Ε. 
2420901001) και ύψους σαράντα έξι χιλιάδων πεντα-
κοσίων ευρώ (46.500€) που θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής οικονομικού έτους 2019 (Φορέας 1901, 
Ειδικός Φορέας 999-01, Α.Λ.Ε. 2420902001),

γ) ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) που θα 
Βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου οικονομικού έτους 2019 (Ειδικός 
Φορέας 999-01, Α.Λ.Ε. 2420901001), ύψους είκοσι δύο 
χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320€) που θα Βα-
ρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου οικονομικού έτους 2019 (Ειδικός Φο-
ρέας 999-01, Α.Λ.Ε. 2420902001) και ύψους τεσσάρων 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500€) που θα Βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου οικονομικού έτους 2019 (Ειδικός Φορέας 999-03, 
Α.Λ.Ε. 2420901001), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την αποζημίωση έκαστου ιδιώτη - μέ-
λους των συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται με 
απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε 
τριάντα ευρώ (30€) ανά συνεδρίαση και για έως είκοσι 
(20) συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν από τη δη-
μοσίευση της παρούσας απόφασης μέχρι τις 31.12.2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ   

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