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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθμ. 126 
Σύσταση - συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για 

τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου 

στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης - Περιφερειακή Ενότητα Δράμας για τη 

συντήρηση και λειτουργία του Χιονοδρομικού 

Κέντρου Φαλακρού.

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

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
i. του 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),

ii. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

iii. του π.δ 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181).

2. Την υποπαρ. Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός 
και εκτός επικράτειας» του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
(Α΄ 94).

3. Την υπό στοιχεία 2/40366/ΔΥΕΠ/19.4.2013 από-
φαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 

Κανονισμού Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημο-
σιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) (παρ. 1 του άρθρου 6 του 
ν. 3492/2006)» (Β΄ 1075).

4. Την υπό στοιχεία 2/40371/ΔΥΕΠ/19.4.2013 απόφαση 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κώδικα 
Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών της Γε-
νικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε)» 
(Β΄ 1075).

5. Την υπό στοιχεία 36867 ΕΞ/22.4.2020 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανονισμού Διε-
νέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε)» (Β΄ 1519).

6. Την υπ’ αρ. 2/95230/0004/24.10.2013 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών {1) «Κατάρτιση και τήρηση Μη-
τρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και ελεγκτών Ε.Δ.ΕΛ. 
ν.  4151/2013», 2)  «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου 
Εμπειρογνωμόνων ν. 4151/2013» και 3) «Θητεία Δημοσι-
ονομικών Ελεγκτών και ελεγκτών Ε.Δ.ΕΛ. ν. 4151/2013»}, 
(Β΄ 2730).

7. Την υπό στοιχεία 127584 ΕΞ 2020/22.10.2020 κοι-
νή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός φορέων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, ελεγχόμενων από τη Γε-
νική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 5258).

8. Το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Συντονισμού 
Ελέγχων (ΕΣΕΛ) πρόγραμμα έκτακτων ελέγχων της Γε-
νικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για την ελε-
γκτική περίοδο από 1.7.2021 έως 30.6.2022 (απόφαση 
της υπ’ αρ. 109/1.7.2021 συνεδρίασης της ΕΣΕΛ).

9. Την υπό στοιχεία 96256 ΕΞ 2021/3.8.2021 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Συντονισμού Ελέγχων της ΓΔΔΕ σχετικά με την κατα-
νομή έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στη ΔΥΕΕ Ν. Δρά-
μας για την ελεγκτική περίοδο 1.7.2021 έως 30.6.2022.

10. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22.4.2020 από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της 
αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 65 του 
ν. 4646/2019» (Υ.Ο.Δ.Δ 326).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη ποσού 1.050 € σε βάρος των πιστώσε-
ων του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022, του Ειδικού Φορέα 1023-204-0311200 και Α.Λ.Ε 
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2120207001, 2420404001, 2420403001 για την κάλυψη 
των εξόδων μετακίνησης και της ελεγκτικής αποζημίω-
σης των μελών της ελεγκτικής ομάδας.

12. Τις υπ’ αρ. 11473/29.1.2022 και 13923/3.2.2022 
αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρή-
θηκαν με α/α 12281, 13728 και 13729 στο βιβλίο εγκρί-
σεων και εντολών πληρωμής της ΓΔΟΥ του Υπουργείου 
Οικονομικών, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε ελεγκτική ομάδα για τη διενέργεια 
έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στην Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης - Περιφερειακή Ενότητα 
Δράμας.

2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής:
α) ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΔΤ ΑΑ 247140), 

που υπηρετεί στη ΔΥΕΕ Ν. Δράμας με βαθμό Α΄ του κλά-
δου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια,

β) ΜΥΡΙΣΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΗΛΙΑ (ΑΔΤ Φ 008295), που 
υπηρετεί στη ΔΥΕΕ Ν. Δράμας με βαθμό Α΄ του κλάδου 
ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος,

γ) ΖΕΜΑΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ (ΑΔΤ Φ 227640), 
που υπηρετεί στη ΔΥΕΕ Ν. Δράμας με βαθμό Β΄ του κλά-
δου ΤΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διεξαχθεί στην έδρα της Περιφερεια-
κής Ενότητας Δράμας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανά-
πτυξης ΑΜΘ (Κομοτηνή) και όπου αλλού απαιτηθεί, με 
πέντε (5) επιτόπιες επισκέψεις κατά το χρονικό διάστημα 
από 21.2.2022 έως και 18.3.2022.

4. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι η διενέργεια έκτα-
κτου διαχειριστικού ελέγχου στην Περιφέρεια Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης - Περιφερειακή Ενότητα 
Δράμας σε εκτέλεση του υπό στοιχεία ΓΕΔΔ.Φ.281/17/
5983/4.4.2017 εγγράφου του πρώην Γενικού Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης, αναφορικά με τη συντήρηση και 
λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού.

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

6. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση σύμφωνα με τα στοιχεία 10, 
11 και 12 του προοιμίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Δράμα, 14 Φεβρουαρίου 2022

Ο Προϊστάμενος 
της Γενικής Διεύθυνσης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/10032/725/3.2.2022 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 69), στη σελίδα 281 στην B΄ στήλη:
στο στίχο 48 εκ των άνω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «… Βιομηχανικού …»,
στο ορθό: «...Βιοτεχνικού…».

(Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στην υπ’ αρ. 40158/2.2.2022 απόφαση του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Υ.Ο.Δ.Δ. 83), στη σελίδα 351, στη Β΄ στή-
λη, στην έκτη γραμμή, της παραγράφου 1, του άρθρου 
Μόνου, διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: «σε ποσοστό 50%»,
στο ορθό: «σε ποσοστό 90%».

(Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)

Ι

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στην υπ’ αρ. 249/30.9.2021 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Υ.Ο.Δ.Δ. 847), στη σελίδα 3923, στην Α΄ 
στήλη, στον 43ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: «Λεωνή Παναγιώτα...»,
στο ορθό: «Λεωνή Παναγοπούλου...».

(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Ι

5 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

Αριθμ. 43403 
Τροποποίηση της απόφασης Συγκρότησης Επι-

τροπών Εξέτασης αντιρρήσεων των αναμορφω-

μένων Δασικών Χαρτών της Αποκεντρωμένης Δι-

οίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 283 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Α΄ 87).
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2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3889/ 
2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, 
Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 182), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 49 του ν. 4685/2020.

3. Την παρ. 12 του άρθρου 48 και το άρθρο 49 του 
ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομο-
θεσίας,ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδη-
γιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 92).

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25.9.2020 
(Β΄ 4367) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, με την οποία τροποποιήθηκε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠ.Ε.Α.» 
της υπ’ αρ. 146776/2459/21.10.2016 (Β΄ 3532) απόφα-
σης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και 
προσδιορίστηκαν τα ειδικότερα προσόντα, καθώς και η 
διαδικασία επιλογής του Προέδρου και των μελών των 
ΕΠ.Ε.Α., καθώς και θέματα λειτουργίας τους, με βάση το 
νέο θεσμικό πλαίσιο.

5.  Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/94828/2723/2.10.2020 
(Β΄ 4525) υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίστη-
καν θέματα κατάρτισης, λειτουργίας και τήρησης του 
Μητρώου αναπληρωματικών μελών ΕΠ.Ε.Α., καθώς και 
η διαδικασία αναπλήρωσης αυτών.

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/
30.12.2020 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέ-
δρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών 
Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 
18 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1106).

7. Την υπ’ αρ. 756/7.2.2021 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Έγκριση Χρη-
ματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου 
«Προστασία και αναβάθμιση Δασών έτους 2021» και 
διάθεση πίστωσης 10.000.000 € για την υλοποίησή του» 
με την οποία εντάχθηκε στο Μέτρο 5 του Άξονα Προτε-
ραιότητας 4 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του 
Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 
έτους 2021», ως Δράση 3 με τίτλο «Δαπάνες αποζημίω-
σης Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά 
του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών», 
προκειμένου να μπορούν να διατεθούν πιστώσεις για 
την αποζημίωση των ΕΠ.Ε.Α.

8.  Την υπ’ αρ. 776/9.2.2021 απόφαση ανάληψης υπο-
χρέωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση 
πίστωσης ύψους δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €), 
για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δα-
σών 2021».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α΄ 235).

10. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του 
ν. 4325/2015 (Α΄ 47).

11. Την υπ’ αρ. 14138/15.5.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός Ιωάννη Σάβ-

βα του Κωνσταντίνου ως Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

12. Την από 13.8.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου (Α΄ 143) όπως κυρώθηκε με τον ν. 4824/2021 
(Α΄ 156) και ιδίως την παρ. 5 του άρθρου 3 σύμφωνα με 
την οποία «Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώ-
του εδαφίου, το σύνολο των διοικητικών πράξεων των 
παραπάνω υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των 
πράξεων που αφορούν σε αυτές τις υπηρεσίες, εκδίδεται 
σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις και η 
μισθοδοσία του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών 
της παρ. 1 καλύπτεται από τις Αποκεντρωμένες Διοική-
σεις».

13. Την υπ’ αρ. 146776/2459/21.10.2016 (Β΄  3532) 
Κεφ. 8 «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με τα εδάφια β΄, 
γ΄, δ΄, και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 
ως ισχύει».

14. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38126/1341/20.4.2021 
έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλο-
ντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σχετικά με τη Σύσταση ΕΠ.Ε.Α. μετά την θέση 
σε ισχύ των άρθρων 48 και 49 του ν. 4685/2020.

15. Τις υπ’ αρ. 92803/31.5.2021(Υ.Ο.Δ.Δ. 457), 
129456/5.7.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 580) και 220892/28.9.2021 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 859) αποφάσεις μας.

16. Την υπ’ αρ. 301218/7.12.2021 εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Δασών Δράμας για την ανάγκη συγκρότησης 
2ης ΕΠ.Ε.Α. Π.Ε. Δράμας.

17. Την εισήγηση του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφή-
σεων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δα-
σών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης, την οποία αποδεχόμαστε πλήρως, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 15 απόφασή μας ως προς 
τα εξής σημεία:

1. Αντικαθιστούμε την Παπαλεοντίου Βασιλική του 
Κυριάκου (Α.Δ.Τ. ΑΗ 840030), Δικηγόρο παρ’ εφέταις 
μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών Πρόεδρο της 
1ης ΕΠ.Ε.Α. Π.Ε. Σερρών με τον Δαλακούρα Κων/νοτου 
Βασιλείου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 843788), Δικηγόρο παρ’ εφέταις μέ-
λος του Δικηγορικού συλλόγου Σερρών, λόγω της από 
6.10.2021 παραίτησής της.

2. Αντικαθιστούμε την Αποστολίδου Αικατερίνη του 
Νικήτα (Α.Δ.Τ. ΑΕ 373110), Δικηγόρο παρ’ εφέταις μέ-
λος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών Πρόεδρο της 
2ης ΕΠ.Ε.Α. Π.Ε. Σερρών με την Τσούκαλου Μπουζή του 
Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 376729), Δικηγόρο παρ’ εφέταις 
μέλος του Δικηγορικού συλλόγου Σερρών, λόγω της από 
29.10.2021 παραίτησής της.

3. Αντικαθιστούμε την Ξενιτοπούλου Αθηνά του Χρή-
στου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 895420) Δικηγόρο, παρ’ εφέταις μέλος 
του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών Πρόεδρο της 3ης 
ΕΠ.Ε.Α. Π.Ε. Σερρών με την Παπανίκου Μαρία του Γε-
ώργιος (Α.Δ.Τ. ΑΗ 353761), Δικηγόρο παρ’ εφέταις μέ-
λος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, λόγω της από 
22.10.2021 παραίτησής της.

4. Αντικαθιστούμε την Χατζημηχαηλίδου Ευδοκία του 
Κυριάκου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 845715 ) Δικηγόρο, παρ’ εφέταις μέ-
λος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών Πρόεδρο της 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ604 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 141/01.03.2022

4ης ΕΠ.Ε.Α. Π.Ε. Σερρών, με την Βαλταδόρου Καλλιόπη 
του Κλεάνθη (Α.Δ.Τ. ΑΒ 731609), Δικηγόρο παρ’ εφέταις 
μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, λόγω της από 
11.10.2021 παραίτησής της.

5. Αντικαθιστούμε την Βαλταδόρου Καλλιόπη του 
Κλεάνθη (Α.Δ.Τ. ΑΒ 731609), Δικηγόρο παρ’ εφέταις μέ-
λος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών Αναπληρώτρια 
Πρόεδρο της 1ης ΕΠΕΑ Σερρών με την Καραγιάννη Πα-
γώνα του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. ΑΖ 344193), Δικηγόρο παρ’ 
εφέταις μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, λόγω 
εσωτερικής μετακίνησης.

6. Αντικαθιστούμε την Δαλακουρίδου Κωνσταντίνα 
του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΗ 698201), Δικηγόρο παρ’εφέταις 
μέλος του Δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης Πρό-
εδρο της 10ης ΕΠ.Ε.Α. Π.Ε. Χαλκιδικής με τον Νικόλαο 
Κρήτου του Αστέριου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 335234), Δικηγόρο παρ’ 
εφέταις μέλος του Δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονί-
κης, λόγω της από 1.11.2021 παραίτησής της.

7. Αντικαθιστούμε τον Βασιλείου Γεώργιο του Κωνστα-
ντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 824173), Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω 
μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας Πρόεδρο της 
2ης ΕΠ.Ε.Α. Π.Ε. Ημαθίας με την Μυλωνά Παρασκευή του 
Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 325560), Δικηγόρο παρ’ εφέταις 
μέλος του Δικηγορικού συλλόγου Βέροιας λόγω της από 
7.1.2022 παραίτησής του.

8. Αντικαθιστούμε τον Παρθενόπουλο Ιωάννη του Γε-
ωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 327612), Πολιτικό Μηχανικό μέλος της 
2ης ΕΠ.Ε.Α. Π.Ε. Ημαθίας με τον Χατζηκώστα Ιορδάνη του 
Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΝ 372442), Πολιτικό Μηχανικό λόγω 
της από 11.1.2022 παραίτησής του.

9. Συγκροτούμε 2η επιτροπή εξέτασης αντιρρήσεων 
κατά του αναμορφωμένου Δασικού Χάρτη Περιφερεια-
κής Ενότητας Δράμας, λόγω του μεγάλου αριθμού εκ-
κρεμών αντιρρήσεων στον Νομό, ο οποίος αναρτήθηκε 
στις 15.1.2021 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 428/15.1.2021 
απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε. Δράμας, αποτε-
λούμενη από τους:

Α. Κυριακίδου Ελισάβετ του Σπυρίδωνα (Α.Δ.Τ. 
ΑΕ 408379) Δικηγόρο, παρ΄ εφέταις μέλος του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Δράμας ως Πρόεδρο με αναπληρωτή 
τον Αμαραντίδη Δημήτριο του Χαραλάμπους (Α.Δ.Τ. 
ΑΗ 3968008), Δικηγόρο παρ’ εφέταις μέλος του Δικη-
γορικού Συλλόγου Δράμας. Β. Τσιτσώνη Αλκιβιάδη του 
Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 394217), Π.Ε. Γεωτεχνικών, Δασο-
λόγος του Δασαρχείου Καβάλας ως μέλος.

Γ. Τσιαμπούση Αλέξανδρο του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. 
ΑΖ  888781), Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ως 
μέλος.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Χατζάσκου 
Ελευθερία του Προδρόμου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 901419), ΤΕ Δα-
σοπονίας υπάλληλος της Διεύθυνσης Δασών Δράμας 
με αναπληρώτρια την Βαγενά Παρασκευή του Χαρίτωνα 
(Α.Δ.Τ. ΑΗ 387424), ΤΕ Δασοπονίας υπάλληλος του Δα-
σαρχείου Δράμας.

Η χωρική αρμοδιότητά της είναι ο Δήμος Παρανεστί-
ου εκτός των Ο.Τ.Α. Παρανεστίου και Πλατανιάς της Π.Ε. 
Δράμας και έδρα αυτής καθορίζεται η Διεύθυνση Δασών 
Π.Ε. Δράμας - Αγ. Κωνσταντίνου 1 - Δράμα - ΤΚ 66133.

10. Τροποποιούμε την χωρική αρμοδιότητα της (1ης) 
πρώτης ΕΠ.Ε.Α. Δράμας ως εξής:

Η χωρική αρμοδιότητα της 1ης ΕΠΕΑ Δράμας είναι οι 
Δήμοι Προσοτσάνης, Κ. Νευροκοπίου και οι Ο.Τ.Α. Πα-
ρανεστίου και Πλατανιάς του Δήμου Παρανεστίου της 
Π.Ε. Δράμας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 92803/31.5.2021 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 457) απόφαση όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αρ. 129456/5.7.2021 (ΥΟΔ.Δ. 580) και 220892/28.9.2021 
(ΥΟΔ.Δ. 859) αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2022

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθμ. 53181 
Ορισμός μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών για 

την γνωμοδότηση αιτήσεων στήριξης στο πλαί-

σιο του Mέτρου 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοι-

χεία του ενεργητικού» Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη 

για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» 

Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμ-

βάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προ-

γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελ-

λάδας 2014-2020.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3852/210 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87).

β) Του π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας» (Α΄ 222).

γ) Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).

2. Την υπ’ αρ. 1065/19.4.2016 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση 
διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2014-2020»» (Β΄ 1273).

3. Την υπ’ αρ. 2545/17.10.2016 (Β΄ 3447) απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 
την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του ΠΑΑ 2014-2020 στις Ειδικές 
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Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(ΕΠ) Περιφερειών και στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφε-
ρειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 
Περιφερειών ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) 
Πράξεων ΠΑΑ.

4. Την υπ’ αρ. 4950/25.9.2020 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.2 
«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοι-
κονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020» (Β΄ 4377).

5. Την υπ’ αρ. 1710/7.5.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρό-
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 
στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενερ-
γητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γε-
ωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.2 “Υλοποίηση επεν-
δύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος”.

6. Την υπ’ αρ. 3318/25.10.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πό-
ρων με θέμα «Ορισμός Δικαιούχων Ενεργειών Τεχνικής 
για τα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 που έχουν εκχωρηθεί, 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

7. Τις αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με τις οποίες εξειδικεύονται οι όροι και οι 
ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Εκχωρούμενων Μέ-
τρων του ΠΑΑ 2014-2020 και ειδικότερα τις διαδικασίες 
που αφορούν στην αξιολόγηση και γνωμοδότηση των 
αιτήσεων στήριξης. 

8. Των άρθρων 21 και 28 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).

9. Την υπ’ αρ. 3884/13.12.2018 απόφαση ένταξης πρά-
ξης με τίτλο: «Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 
από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας για την εφαρμογή των Μέτρων / Δράσε-
ων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 
που της έχουν εκχωρηθεί» στο Μέτρο 20 του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

10. Την υπ’ αρ. 141527/28.12.2018 απόφασης ένταξης 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, της 
υλοποίησης Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας από την Διεύ-
θυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας για την εφαρμογή των Μέτρων Δράσεων του ΠΑΑ 
2014-2020 που της έχουν εκχωρηθεί, στη ΣΑΕ 082/1 και 
κωδικό έργου 2018ΣΕ08210055.

11. Την υπ’ αρ. 171/4.2.2019 απόφαση του Περιφερει-
άρχη «Απόφαση σύστασης του Μητρώου Αξιολογητών 
Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περι-
φέρεια Θεσσαλίας».

12. Την υπ’ αρ. 193/11.2.2019 απόφαση του Περιφερει-
άρχη «Απόφαση στελέχωσης του Μητρώου Αξιολογη-
τών Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας».

13. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονο-
μίας στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-

ρος του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση μιας γνωμοδοτικής επιτροπής ανά Πε-
ριφερειακή Ενότητα προκειμένου να γνωμοδοτήσει για 
τις αιτήσεις στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας προς 
ένταξη στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του 
ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.2 “Υλοποίηση 
επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδα-
τος”,του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της 
Ελλάδας 2014-2020».

Τα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών με τους ανα-
πληρωτές τους ανά Περιφερειακή Ενότητα αναφέρονται 
κάτωθι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1. Σπυροπούλου Αποστολία του Ιωάννη, του κλάδου 

ΠΕ Γεωτεχνικών / Γεωπόνων, με αριθμό δελτίου ταυ-
τότητας ΑΕ 328231, αναπληρώτρια προϊσταμένη του 
Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της ΔΑΟ ΠΕ Καρδίτσας, 
ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Κουκουρίκο Στέφανο 
του Κων/νου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών / Γεωπόνων με 
αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ 321749, υπάλληλος του 
Τμήματος Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγει-
ονομικού Ελέγχου της ΔΑΟ ΠΕ Καρδίτσας.

2. Καμινιώτης Παναγιώτης του Φωτίου, του κλάδου 
ΠΕ Γεωτεχνικών / Γεωπόνων με αριθμό δελτίου ταυ-
τότητας ΑΙ 318822, υπάλληλος του Τμήματος Φυτικής 
Παραγωγής της ΔΑΟ ΠΕ Καρδίτσας, ως μέλος, με ανα-
πληρωτή τον Χόντο Κων/νο του Χρήστου, του κλάδου ΠΕ 
Γεωτεχνικών / Γεωπόνων με αριθμό δελτίου ταυτότητας 
ΑΙ 340963, υπάλληλος του Τμήματος Ζωϊκής Παραγωγής 
της ΔΑΟ ΠΕ Καρδίτσας.

3. Γκαραβέλος Ευάγγελος του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ 
Γεωτεχνικών / Γεωπόνων με αριθμό δελτίου ταυτότητας 
ΑΝ 340217, υπάλληλος του Τμήματος Φυτικής Παραγω-
γής της ΔΑΟ ΠΕ Καρδίτσας, ως μέλος, με αναπληρωτή 
τον Κουσιά Παύλο του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ Γε-
ωτεχνικών / Γεωπόνων με αριθμό δελτίου ταυτότητας 
ΑΝ 849194, υπάλληλο του Τμήματος Προστασίας Φυτών, 
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟ ΠΕ 
Καρδίτσας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
1. Ζιώγας Κων/νος του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Γεω-

τεχνικών / Γεωπόνων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας 
ΑΖ 763804, υπάλληλος του Τμήματος Φυτικής Παραγω-
γής της ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή 
την Δικάρου Ευαγγελία του Χαραλάμπους, του κλάδου 
ΠΕ Γεωτεχνικών / Γεωπόνων, με αριθμό δελτίου ταυτό-
τητας ΑΝ 860082, υπάλληλος του Τμήματος Φυτικής 
Παραγωγής της ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας.

2. Κοντογιάννη Χριστίνα του Κων/νου, του κλάδου 
ΠΕ Γεωτεχνικών / Γεωπόνων, με αριθμό δελτίου ταυτό-
τητας ΑΝ 315029, υπάλληλος του Τμήματος Γεωργικών 
Μηχανημάτων και Αγροτικού Εξηλεκτρισμού της ΔΑΟ 
ΠΕ Λάρισας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κουμπούρα 
Θεοχάρη του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών /
Γεωπόνων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ξ  707086, 
υπάλληλος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της ΔΑΟ 
ΠΕ Λάρισας.
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3. Παπαναστασίου Παναγιώτης του Θεοδώρου, του 
κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών / Γεωπόνων, με αριθμό δελτί-
ου ταυτότητας ΑΜ 372589, υπάλληλος του Τμήματος 
Φυτικής Παραγωγής της ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας, ως μέλος, με 
αναπληρωτή την Γεωργιάδου Γεωργία του Βασιλείου, του 
κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών / Γεωπόνων, με αριθμό δελτίου 
ταυτότητας ΑΙ 864902, υπάλληλος του Τμήματος Φυτικής 
Παραγωγής της ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας.

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΚΑΙ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ
1. Τσίτσικα Ευθυμία του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ Γεω-

τεχνικών / Γεωπόνων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας 
ΑΜ 539938, υπάλληλος του Τμήματος Φυτικής Παρα-
γωγής της ΔΑΟ ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων, ως πρόε-
δρο, με αναπληρώτρια τη Σαμαρά Μαρία του Γεωργίου, 
κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών / Γεωπόνων, με αριθμό δελτίου 
ταυτότητας Τ 411278, υπάλληλος του Τμήματος Φυτικής 
Παραγωγής της ΔΑΟ ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων.

2. Στασινού Αμαλία του Ιωάννου, κλάδου ΠΕ Γεω-
τεχνικών / Γεωπόνων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας 
Ν 831530, υπάλληλος του Τμήματος Φυτικής Παραγω-
γής της ΔΑΟ ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων, ως μέλος, 
με αναπληρώτρια Ναθαναϊλίδου Μυροφόρα, του Τρι-
αντάφυλλου κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών / Γεωπόνων, με 
αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ 304407, υπάλληλος του 
Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της ΔΑΟ ΠΕ Μαγνησίας 
και Σποράδων.

3. Ντέλλα Αλεξία, του Βαΐου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών / 
Γεωπόνων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ 773319, 
υπάλληλος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της ΔΑΟ 
ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων, ως μέλος, με αναπληρώ-
τρια τη Γκουτζούνη Μαρία του Δημητρίου, κλάδου Π.Ε. 
Γεωτεχνικών / Γεωπόνων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας 
ΑΖ 778480, υπάλληλος του Τμήματος Φυτικής Παραγω-
γής της ΔΑΟ ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1. Κολοβός Κωνσταντίνος του Ανδρέα, του κλάδου ΠΕ 

Γεωτεχνικών / Γεωπόνων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας 
ΑΕ 796819, προϊστάμενος του Τμήματος Φυτικής Πα-
ραγωγής της ΔΑΟ ΠΕ Τρικάλων, ως πρόεδρος, με ανα-
πληρωτή τον Μπάκα Παναγιώτη του Δημητρίου, του 
κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών / Γεωπόνων, με αριθμό δελτίου 
ταυτότητας Χ 481485, υπάλληλος του Τμήματος Φυτικής 
Παραγωγής της ΔΑΟ ΠΕ Τρικάλων.

2. Τζέλης Ευάγγελος του Θεόδωρου, του κλάδου ΠΕ 
Γεωτεχνικών / Γεωπόνων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας 
Ξ 716282, υπάλληλος του Τμήματος Φυτικής Παραγω-
γής της ΔΑΟ ΠΕ Τρικάλων, ως μέλος, με αναπληρωτή 
την Ζυγουράκη Στέλλα του Στεφάνου, του κλάδου ΠΕ 
Γεωτεχνικών / Γεωπόνων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας 
ΑΖ 769217, υπάλληλος του Τμήματος Φυτικής Παραγω-
γής της ΔΑΟ ΠΕ Τρικάλων.

3. Πάντος Σωκράτης του Βασιλείου, του κλάδου ΠΕ 
Γεωτεχνικών / Γεωπόνων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας 
ΑΖ 297541, υπάλληλος του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής 
της ΔΑΟ ΠΕ Τρικάλων, ως μέλος, με αναπληρωτή την 
Ντίνου Γεωργία του Ξενοφών, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνι-
κών / Γεωπόνων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ 980921 
υπάλληλος του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της ΔΑΟ 
ΠΕ Τρικάλων.

Οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές οφείλουν να ενεργούν 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4950/25.9.2020 (Β΄ 4377) υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της 
Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν 
στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020,όπως 
ισχύει και με την υπ’ αρ. 1710/7.5.2021 Πρόσκληση Εκ-
δήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στή-
ριξης προς ένταξη στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά 
στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για 
επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.2 
“Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικο-
νόμηση ύδατος”, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 όπως ισχύει, καθώς 
και όλων των διευκρινιστικών εγκυκλίων και οδηγιών 
του θεσμικού πλαισίου.

Η αμοιβή των μελών των γνωμοδοτικών επιτροπών, 
που θα εργασθούν εκτός του κανονικού ωραρίου ερ-
γασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπε-
ρωριακή απασχόληση, θα βαρύνει ως δαπάνη την συγ-
χρηματοδοτούμενη Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο 20) του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 και 
ειδικότερα το έργο «Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βο-
ήθειας από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας για την εφαρμογή των Μέτρων /
Δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014 - 2020 που της έχουν εκχωρηθεί» στη ΣΑΕ 082/1 
και κωδικό έργου 2018ΣΕ08210055, ενώ το ύψος της 
αμοιβής θα καθορισθεί με κοινή υπουργική απόφαση, 
δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 9 Φεβρουαρίου 2022

Ο Περιφερειάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Ι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Αριθμ. 12635/1091 
Συγκρότηση Κλιμακίων Ελέγχου για την διεξα-

γωγή του Περιοδικού Ελέγχου μέτρων και σταθ-

μών και λοιπών Μετρολογικών ελέγχων έτους 

2022 του Τμήματος Ανάπτυξης Περιφερειακής 

Ενότητας Νάξου.

Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ

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

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

2. Το π.δ. 130/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτί-
ου Αιγαίου» (Α΄ 223), έτσι όπως αυτός έχει τροποποιηθεί 
με την υπ’ αρ. 49947/2015 απόφαση της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αιγαίου «Έγκριση τροποποίησης του 
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου» (Β΄ 1666) και την υπ’ αρ. 92066/27.12.2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 
(Β΄ 4343).

3. Το άρθρο 29 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ.α. διατάξεις» (Α΄ 89), με το 
οποίο επανέρχεται η νομική ορολογία - ονομασία Έπαρ-
χος νησιωτικής περιφερειακής ενότητας με αρμοδιότη-
τες που εκχωρεί ο Περιφερειάρχης.

4. Την υπ’ αρ. 117610/8784/2.9.2019 απόφαση «Ορι-
σμός Επάρχων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 744) και την υπ’ αρ. 126974/9398 απόφαση «Συ-
μπλήρωση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους 
Επάρχους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (Β΄ 3663).

5. Την υπ’ αρ. οικ. 100393/8204/20.8.2015 απόφαση 
τοποθέτησης των υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 77ΞΡ7ΛΞ-ΔΜΓ).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3103/2003 «Έκδο-
ση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 23).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3190/2003 «Τρο-
ποποίηση του ν. 2323/95 Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 249).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 524/1978 «Έλεγ-
χοι Μέτρων και Σταθμών» (Α΄ 112).

9. Τις διατάξεις του ν. 4177/2013 «Κανόνες Ρύθμισης 
της Αγοράς προϊόντων και της παροχής Υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 173).

10. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 91354/2017 απόφασης του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικο-
ποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β΄ 2983).

11. Την υπό στοιχεία Φ2-226/27.1.2012 εγκύκλιο της 
Διεύθυνσης Μετρολογίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Κατευθυντήριες 
οδηγίες για την διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέ-
τρων και Σταθμών».

12. Την υπό στοιχεία Φ2-2312/2012 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων «Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων 
και Σταθμών» (Β΄ 3460).

13. Το υπ’ αρ. οικ.75068/19.12.2014 έγγραφο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Περι-
οδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών και έλεγχος συστη-
μάτων παρακολούθησης εισροών εκροών στα πρατήρια 
υγρών καυσίμων».

14. Την υπ’ αρ. 25422/1838/8.3.2021 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Ν. Αιγαίου με θέμα «Έγκριση για κατ’ εξαίρε-
ση οδήγηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Ε. Νάξου 
της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου από υπαλλήλους της Π.Ε. 
Νάξου που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού».

15. Την υπ’ αρ. οικ.83/12.1.2022 απόφαση με Ε.Π. του 
Περιφερειακού Συμβούλου Ευαγγέλου Ιωάννη με θέμα 
«Έγκριση προγράμματος Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων 
και Σταθμών έτους 2022, Π.Ε. Κυκλάδων Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου».

16. Την υπ’ αρ. οικ. 84/12.1.2022 απόφαση του Περι-
φερειακού Συμβούλου Ευαγγέλου Ιωάννη «Συγκρότηση 
Κλιμακίων Ελέγχου για την διεξαγωγή του Περιοδικού 
Ελέγχου μέτρων και σταθμών και λοιπών Μετρολογικών 
ελέγχων έτους 2022 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλά-
δων», αποφασίζουμε:

Συγκροτείται το παρακάτω Κλιμάκιο Ελέγχου για την 
διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών 
και λοιπών Μετρολογικών ελέγχων για το έτος 2022, για 
την Περιφερειακή Ενότητα Νάξου, αποτελούμενο από 
τους κάτωθι υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας 
Νάξου:

• Σκουμπρή Ελένη του Ιωάννη, Α.Δ.Τ. Σ 839755, ΠΕ Διοι-
κητικού Οικονομικού, Μόνιμη υπάλληλος, Προϊσταμένη 
του Τμήματος Ανάπτυξης Νάξου, με παράλληλα καθή-
κοντα στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονο-
μικού Νάξου, επικεφαλής του κλιμακίου.

• Τσελέντη Ευαγγελία του Εμμανουήλ, Α.Δ.Τ. Ν 595033, 
ΤΕ Ιχθυοκομίας Αλιείας, Μόνιμη υπάλληλος του Τμήμα-
τος Ανάπτυξης Νάξου, με παράλληλα καθήκοντα στο 
Τμήμα Αλιείας Νάξου, αναπληρώτρια επικεφαλής του 
κλιμακίου.

• Παπανίκου Καλυψώ του Δημητρίου, Α.Δ.Τ. ΑΑ 018119, 
ΠΕ Πληροφορικής, Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. του Γραφείου Πλη-
ροφορικής Νάξου με παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα 
Ανάπτυξης Νάξου.

• Ελευθερίου Ιωάννης του Εμμανουήλ, Α.Δ.Τ. ΑΙ 918767, 
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, Μόνιμος υπάλληλος του Τμή-
ματος Αγροτικής Οικονομίας Νάξου (ο οποίος εκτελεί 
χρέη οδηγού για το υπηρεσιακό όχημα που είναι υπεύ-
θυνος).

• Τζιώτης Στέφανος του Ιωάννη, Α.Δ.Τ. Φ 284345, ΔΕ 
Τεχνικών, Μόνιμος υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών 
Έργων Νάξου (ο οποίος εκτελεί χρέη οδηγού για το υπη-
ρεσιακό όχημα που είναι υπεύθυνος).

Για κάθε έξοδο στα πλαίσια Περιοδικού και λοιπών 
Μετρολογικών ελέγχων, συγκροτείται, με κατάλληλη 
εντολή ελέγχου, συνεργείο ελέγχου αποτελούμενο υπο-
χρεωτικά από δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους ελεγκτές 
αποκλειστικά από τα άτομα που συγκροτούν το κλιμάκιο 
ελέγχου.

Όταν για αιτιολογημένους λόγους η συγκρότηση 
των κλιμακίων ελέγχου δεν είναι δυνατή από τα προ-
αναφερόμενα άτομα, τότε και μόνο τότε, η στελέχωση 
των κλιμακίων συμπληρώνεται από υπαλλήλους άλλων 
υπηρεσιών, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων μπορεί, κατά περί-
πτωση και κατόπιν αιτήματος του Έπαρχου της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Νάξου, να συνδράμει με υπαλλήλους 
από το πίνακα μελών της υπ’ αρ. Οικ. 84/12.1.2022 από-
φασης Συγκρότησης Κλιμακίων Ελέγχου για τη διεξα-
γωγή του Περιοδικού Ελέγχου μέτρων και σταθμών και 
λοιπών Μετρολογικών ελέγχων έτους 2022 της Διεύθυν-
σης Ανάπτυξης Κυκλάδων.

Σε κάθε περίπτωση αν χρειαστεί θα διατίθεται υπηρε-
σιακό όχημα σε συνεννόηση με τον Έπαρχο Νάξου και 
τον υπεύθυνο οδηγό για τις ανάγκες των ελέγχων αυτών.
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Έργο των συνεργείων ελέγχου, όπως αυτά θα καθο-
ρίζονται κατά περίπτωση ελέγχου, θα είναι η διενέρ-
γεια του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών 
έτους 2022 και λοιπών μετρικών ελέγχων, καθώς και ο 
έλεγχος των βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και 
διανομής πετρελαίου θέρμανσης, της Περιφερειακής 
Ενότητας Νάξου, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 13 σχετικό της 
απόφασής μας.

Τα Συνεργεία θα δύναται να εργάζονται υπερωριακά 
κατά τις απογευματινές ώρες ως και τις μη εργάσιμες 
ημέρες (Σάββατο και Κυριακή), αφού ληφθούν υπόψη 
οι τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας, μετά από σχετική 
έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ανάπτυξης Νάξου θα 
βεβαιώνει την πραγματοποίηση τυχόν υπερωριακής 
απασχόλησης. (Για την αποζημίωση θα πρέπει να έχει 
δημοσιευθεί σε ΦΕΚ σχετική απόφαση έγκρισης υπερω-
ριακής απασχόλησης από το αρμόδιο όργανο).

Τα τέλη περιοδικού ελέγχου βαρύνουν τους χρήστες 
των οργάνων μέτρησης και τα έσοδα από τα τέλη κατατί-
θενται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου κάθε 
μήνα στον Κρατικό Προϋπολογισμό στον κωδικό εσόδου 
1140989001, Λοιποί φόροι επί της παραγωγής (όπως 
αντιστοιχήθηκε με το ΦΕΚ Β΄ 3240/2018, ο ΚΑΕ 3422 
«Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Λογαριασμός 
Μέτρων και Σταθμών»), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κ.Ε.Δ.Ε., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43 του ν. 4177/2013 
(Α΄ 173) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και 
της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Από τα έσοδα των τελών του περιοδικού ελέγχου του 
προηγούμενου έτους:

Α) ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προ-
ϋπολογισμού και

Β) ποσοστό 50% εγγράφεται στον τακτικό προϋπολο-
γισμό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων στον κωδικό 2910601036 «Πιστώσεις για δαπάνες κα-
ταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών» 
(όπως αντιστοιχήθηκε με το ΦΕΚ Β΄ 3240/2018 ο κωδικός 
ΚΑΕ 5291 «Δαπάνες καταργηθέντων με τον ν. 3697/2008 
ειδικών λογαριασμών»), από το οποίο:

i. ποσοστό 50% διατίθεται στη Διεύθυνση Μετρολο-
γίας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων για:

α. την αγορά και συντήρηση οργάνων μέτρησης, λοι-
πού εξοπλισμού και ειδικών οχημάτων που χρησιμοποι-
ούνται για μετρολογικούς ελέγχους,

β. για την πληρωμή των συνδρομών της χώρας σε 
διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς μετρολογικούς ορ-
γανισμούς,

γ. για την κάλυψη των δαπανών επιμόρφωσης του 
προσωπικού της διεύθυνσης,

δ. για την αγορά εγχειριδίων (έντυπων και ηλεκτρονι-
κών), συνδρομών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με σκοπό 
την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης,

ε. για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και συμ-
μετοχής του προσωπικού της Διεύθυνσης σε σεμινάρια, 
συνεδριάσεις και συνέδρια που αφορούν τη μετρολογία,

στ. για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης, ημερή-
σιας αποζημίωσης και υπερωριακής απασχόλησης του 
προσωπικού της Διεύθυνσης για τη διενέργεια μετρο-
λογικών ελέγχων και

ii. ποσοστό 50% διατίθεται στις Περιφερειακές Υπη-
ρεσίες Εμπορίου της χώρας για:

α. την αγορά και συντήρηση οργάνων μέτρησης, λοι-
πού εξοπλισμού και ειδικών οχημάτων που χρησιμοποι-
ούνται για μετρολογικούς ελέγχους,

β. για την κάλυψη των δαπανών επιμόρφωσης του 
προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών σε θέματα 
που αφορούν τη μετρολογία,

γ. για την αγορά εγχειριδίων (έντυπων και ηλεκτρο-
νικών), συνδρομών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που 
αφορούν τη μετρολογία,

δ. για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και συμ-
μετοχής του προσωπικού της υπηρεσίας σε σεμινάρια, 
συνεδριάσεις και συνέδρια που αφορούν τη μετρολογία,

ε. για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης, ημερή-
σιας αποζημίωσης και υπερωριακής απασχόλησης του 
προσωπικού της υπηρεσίας για τη διενέργεια μετρολο-
γικών ελέγχων.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, η οποία εκδίδεται εντός του πρώτου τριμήνου εκά-
στου έτους, κατανέμονται και διατίθενται στις Υπηρεσίες 
Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας τα 
σχετικά ποσά που αφορούν το προηγούμενο έτος, σύμ-
φωνα με την περ. Βii) της ως άνω παραγράφου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί-
ευσής της στο Φ.Ε.Κ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Νάξος, 8 Φεβρουαρίου 2022

Ο Έπαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *14001410103220008*


		2022-03-02T17:37:05+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




