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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομικών

2 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Αριθμ. 11429 ΕΞ 2022 
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη 

διενέργεια τακτικού ελέγχου της ΕΔΕΛ σε πράξη/

υποέργο Χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από 

το ΤΑΕΕ με σκοπό τη χρηματοδότηση ενεργειών 

έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης μετά την κα-

κοκαιρία που έπληξε την περιφέρεια της Κρήτης, 

το 2019/ΤΑΕΕ, στο πλαίσιο του ΤΑΕΕ. 

 H 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 Συμβουλίου 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας 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 την 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).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 «Ρυθ-
μίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συνταξιο-
δοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών δια-
τάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 103).

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 65, της παρ. 43 
του άρθρου 66 και της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 
4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή 
διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α’ 201).

5. Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμε-
νων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 
2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

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

7. Την υπ’  αρ. 2/91637/0004/18.12.2017 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Επι-
τροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Β’ 4510), 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 με τις 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), 113716/ΕΞ 2019/14.10.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 882), 
1639/ΕΞ 2021/07.01.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 4) και 121014/ΕΞ 
2021/01.10.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 831) όμοιες αποφάσεις.

8. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22-4-2020 απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της 
αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 64 του 
ν. 4646/2019» (Υ.Ο.Δ.Δ. 326, όπως διορθώθηκε με το 
Υ.Ο.Δ.Δ. 362).

9. Την υπ’ αρ. 2/95230/0004/24.10.2013 υπουργική 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «1) Κατάρτιση 
και τήρηση Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και 
Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013), 2. Κατάρτιση και 
τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων (ν. 4151/2013), 
3) Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της 
Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013)» (Β’ 2730).

10. Την υπό στοιχεία 2/68332/ΔΕΠ/16.09.2016 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις μετακινή-
σεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και 
του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(Β’ 2943), στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι ο 
αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός 
έδρας των μετακινούμενων προσώπων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της εν λόγω απόφα-
σης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις διακόσιες (200).
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11. Την υπό στοιχεία 2/73/ΔΕΠ/04.01.2016 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογη-
τικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινου-
μένων εντός και εκτός της Επικράτειας» (Β’ 20).

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

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης προκαλείται, δαπάνη 1.200.00€ για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων.

14. Το γεγονός ότι: (α) η δαπάνη για τα έξοδα μετακίνη-
σης, διαμονής και η ημερήσια αποζημίωση θα καλυφθεί 
από το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της ΕΔΕΛ για το οι-
κονομικό έτος 2022, (β) το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης 
για την εκτός έδρας μετακίνηση ανέρχεται σε 1.150,00 €.

15. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αρ. 879/28-01-2022 Συ-
νεδρίαση της Ε.Δ.ΕΛ., Στρατηγική Ελέγχων και το εγκε-
κριμένο στην υπ’ αρ. 879/28-01-2022 Συνεδρίαση της 
Ε.Δ.ΕΛ., Πρόγραμμα Ελέγχων, για την ελεγκτική περίοδο 
από 01/01/2021 έως 31/12/2021, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
- στο υποέργο «ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ» (κωδ. 0) της πρά-

ξης «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 
ΔΡΟΜΟ ΜΑΛΕΜΕ-ΝΤΕΡΕΣ-ΝΕΑ ΡΟΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕ-
ΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ» (κωδ. ΟΠΣ 0000012) (Δικαιούχος: 
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ») (αρ. ελέγχου 1421213003) στο 
πλαίσιο του Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από το 
ΤΑΕΕ με σκοπό τη χρηματοδότηση ενεργειών έκτακτης 
ανάγκης και ανάκαμψης μετά την κακοκαιρία που έπληξε 
την περιφέρεια της Κρήτης, το 2019/ΤΑΕΕ, του ΤΑΕΕ.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
- ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με Α.Δ.Τ. 

ΑΝ000943, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνση Β’ Ελέγχου Δια-
χείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως συντονιστής.

- ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 
657644, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνση Α’ Ελέγχου Δια-
χείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως μέλος.

- ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΕ055405, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνση Α’ Ελέγχου Δι-
αχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως μέλος.

- ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, με 
Α.Δ.Τ. ΑΚ 000408, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Δ ΔΥΕΕ» 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).

3. Ο έλεγχος θα είναι διάρκειας πέντε (5) ημερών και 
θα διενεργηθεί από 03/02/2022 έως 09/02/2022 στην 
Αθήνα και στα Χανιά, ως εξής:

i) Διοικητικός έλεγχος γραφείου, στην έδρα της ΓΔΕΣΠ, 
στην Αθήνα: από 03/02 έως και 04/02/2022 και από 
07/02 έως και 09/02/2022, ήτοι πέντε (5) ημέρες, για το 
μέλος Σ. Κοντογεώργο και από 07/02 έως και 09/02/2022, 
ήτοι τρεις (3) ημέρες, για τα μέλη Σ. Δρόσο, Α. Ζέρβα 
και Π. Μητροπούλου. Εντός αυτού του διαστήματος 
θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχείων που έχουν 
συγκεντρωθεί κατά το προπαρασκευαστικό Στάδιο του 

ελέγχου και των πρόσθετων στοιχείων που θα αποστείλει 
ο Φορέας ή/και οι άλλοι εμπλεκόμενοι Φορείς. Επιση-
μαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα Ελέγχου μπορεί 
να αξιοποιήσει τεχνολογίες πληροφορικής απομακρυ-
σμένης πρόσβασης (π.χ. Skype, e-presence, webex κα) 
για την παροχή διευκρινίσεων ή/και για την αναζήτηση 
πρόσθετων στοιχείων που απαιτούνται, από τον ελεγχό-
μενο Φορέα ή/και τους άλλους εμπλεκόμενους Φορείς.

ii) Επιτόπιος έλεγχος δύο (2) ημερών από τα μέλη Σ. 
Δρόσο, Α. Ζέρβα και Π. Μητροπούλου ως εξής:

- 31.01.2022: Αναχώρηση της ελεγκτικής ομάδας αερο-
πορικώς από Αθήνα για Χανιά και διανυκτέρευση.

- 03.02.2022: Επιτόπιος έλεγχος στα Γραφεία του Δι-
καιούχου της Πράξης, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Π.Ε. Χανίων, στα Χανιά

- 04.02.2022: Επιτόπιος έλεγχος στο φυσικό αντικείμε-
νο του έργου στο Δήμο Πλατανιά της Π.Ε. Χανίων. Μετά 
τη λήξη του ελέγχου στις 04.02.2022, επιστροφή οδικώς 
στην Αθήνα.

Οι συνολικές ημέρες εκτός έδρας μετακίνησης ανέρχο-
νται σε δύο (2) και οι διανυκτερεύσεις επίσης σε δύο (2), 
ήτοι 02.02.2022 και 03.02.2022. Σημειώνεται ότι, επειδή 
κατά το διάστημα από 31.01.2022 έως και 02.02.2022, η 
ανωτέρω 3-μελής ομάδα θα παραβρίσκεται στα Χανιά 
για έλεγχο και σε άλλο έργο της ΕΔΕΛ, στην εν λόγω από-
φαση, ως προς τη δαπάνη των οδοιπορικών, θα χρεωθεί 
η δαπάνη της επιστροφής των αεροπορικών εισιτηρίων 
από Χανιά στην Αθήνα, καθώς η μετάβαση θα χρεωθεί 
στον άλλο έλεγχο, οι δύο διανυκτερεύσεις, 02.02.2022 και 
03.02.2022, οι δύο (2) ημερήσιες αποζημιώσεις, 03.02.2022 
και 04.02.2022 καθώς και η δαπάνη μίσθωσης του οχήμα-
τος δύο (2) ημερών, ήτοι των 03.02.2022 και 04.02.2022.

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

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

- ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Δικαιούμενες ημέρες μετακινή-
σεων κατ’ έτος εκτός έδρας 200, χρήση ημερών συμπε-
ριλαμβανομένων της παρούσας μετακίνησης 5)

- ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Δικαιούμενες ημέρες μετακινή-
σεων κατ’ έτος εκτός έδρας 200, χρήση ημερών συμπε-
ριλαμβανομένων της παρούσας μετακίνησης 5)

- ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Δικαιούμενες ημέρες 
μετακινήσεων κατ’ έτος εκτός έδρας 200, χρήση ημερών 
συμπεριλαμβανομένων της παρούσας μετακίνησης 5)

6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συ-
μπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ., σύμ-
φωνα με την παρ. 3, του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2/68332/
ΔΕΠ/16.09.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2943). 
Ειδικότερα, η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με μι-
σθωμένο Ι.Χ., ενόψει των απαραίτητων μετακινήσεων 
για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου καθώς 
και της μεταφοράς ογκώδους τεκμηριωτικού υλικού για 
τις ανάγκες του ελέγχου.

7. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έως και 80% της 
σχετικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την εκτός έδρας 
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μετακίνηση, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 1344
53/23-12-2015 (Β΄2857) κοινής υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2022

Η Πρόεδρος

ΑΘΗΝΑΪΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/10032/725 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/
88395/11229/4-12-2018 κοινής απόφασης του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ελ ληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 729).

  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο 

πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων Ενσωμάτω-
ση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 
2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί 
αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών 
και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης 
του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για 
τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές 
και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 129), και ειδικό-
τερα του άρθρου 97.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4843/2021 «Εν-
σωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμ-
βρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 
2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή 
στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 
σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και 
της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 
2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και 
IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των 
περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής 
θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την 
ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και 
την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 193).

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενι-
κής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/
4-12-2018 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συ-
γκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 729), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/
97893/11210/25-10-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 922), ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/
109140/12335/25-11-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1007), ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/
40016/4112/29-04-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 331), ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/
65706/4190/12-07-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 551) και ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/
4883/369/18-01-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 23) αποφάσεις του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

9. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/5642/428/20-01-2022 
εισερχόμενο έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητή-
ριων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), περί υπόδειξης εκπροσώπων του 
ΚΕΕΕ στο Δ.Σ. του ΕΟΑΝ, λόγω θανάτου του τακτικού 
μέλους, αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/
88395/11229/4-12-2018 απόφασης «Συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 729), αντικαθιστώντας 
την παρ. 9 ως κατωτέρω:

«9. Παναγιώτης Αγνιάδης του Ιωάννη, (Α.Δ.Τ. ΑΗ 
995165), Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Επι-
μελητηρίων, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο 
Παπαμανώλη - Ντόζα του Ισιδώρου, (Α.Δ.Τ. ΑΝ 143790), 
Πρόεδρο του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ως 
εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελ-
λάδος (ΚΕΕΕ).».

Β. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   
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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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