
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης

2 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

3 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων

4 Υπουργείο Οικονομικών

5 Περιφέρειες

1 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,

 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

  Με την υπ' αριθ. Ζ/64/19.9.2017 απόφαση του 
Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις άρθρων 55 και 56 του π.δ. 63/2005, όπως ισχύει, 
της υπ' αριθ. 21331/2016/18.11.2016 κοινής υπουργι-
κής απόφασης (Β΄ 3753) και της υπ' αριθ. 1/23.1.2017 
πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 5), διορίζεται, 
από 21.8.2017,η Ελένη Τοζιοπούλου του Βασιλείου 
(ΑΔΤ ΑΑ013249), δικηγόρος (A.M. ΔΣΑ 036596) σε 
θέση Ειδικού Συμβούλου στο Πολιτικό Γραφείο του 
Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, με το 15ο μισθολογικό κλιμάκιο της ΠΕ 
κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης: 2189/20-9-2017).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Δημοσίου:1612672652/19-9-2017).

Με την υπ’ αριθ. Ζ/63/19.9.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ-
ρωσης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις άρ-

θρων 55 και 56 του π.δ. 63/2005, όπως ισχύει, της υπ’ 
αριθ. 21331/2016/18.11.2016 κοινής υπουργικής από-
φασης (Β΄ 3753) και της υπ’ αριθ. 1/23.1.2017 πράξης 
του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 5), λήγει η υπηρεσία, 
από 21.8.2017, της Αντωνίας Αικατερίνης Σεμπέκου του 
Σταύρου (ΑΔΤ ΑΜ118425), διορισθείσας την 1.3.2017, 
σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο Πολιτικό Γραφείο του 
Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7312110012/19-9-2017).

  Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

 

      Με την υπ' αριθ. Ζ/93/20.9.2017 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, του Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
159, 164 του ν. 4389/2016 και της παρ. 14 του άρθρου 
55 του π.δ. 63/2005, όπως ισχύει, προσλαμβάνεται από 
23.8.2017, για διάστημα έξι (6) μηνών, η Λήδα Καράμπε-
λα του Μιχαήλ, (ΑΔΤ ΑΒ564732), σε θέση Ειδικού Συμ-
βούλου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής 
Πολιτικής Στυλιανού Ράλλη, με σύμβαση ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου η οποία μπορεί να ανανεώ-
νεται ανά εξάμηνο. Η προσλαμβανόμενη θα λαμβάνει 
τις αποδοχές του ΜΚ13 της ΠΕ κατηγορίας. Η σύμβαση 
λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και η ανωτέ-
ρω αποχωρεί χωρίς άλλη διαδικασία, ταυτόχρονα με την 
αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Γενικού Γραμ-
ματέα Ψηφιακής Πολιτικής Στυλιανού Ράλλη, ο οποίος 
την προσέλαβε.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης:2192/20-9-2017).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Δημοσίου: 6018241752/20.9.2017).

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής

  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

Ι

2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Αριθμ. Φ17/156980/Δ4 

Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ17/115880/Δ4/

07-07-2017 (ΦΕΚ 348/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-07-2017) 

υπουργικής απόφασης με θέμα «Διορισμός Γε-

νικού Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχο-

λής Τεχνών και Επαγγελμάτων με τριετή θητεία».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 708/1977 (ΦΕΚ 274/τ.

Α΄/22.9.1997) «Περί ρυθμίσεως εκπαιδευτικών τινών θε-
μάτων ...» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 20 του 
άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/23.06.1998) 
«ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τε-
χνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24β΄ του άρθρου 
6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄/28.06.2002) «Ρύθμιση 
θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκ-
παίδευσης και άλλες διατάξεις» και τις παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 41 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τΑ΄/07.07.2016). 

2. Την υπ' αριθ. Φ17/115880/Δ4/07-07-2017 (ΦΕΚ 
348/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-07-2017) υπουργική απόφαση με θέμα 
«Διορισμός Γενικού Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημοσί-
ας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων με τριετή θητεία».

3. Το υπ' αριθ. 9863/1222/18-07-2017 έγγραφο της Σι-
βιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων 
με θέμα «Διόρθωση αστυνομικού δελτίου ταυτότητας», 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. Φ17/115880/Δ4/
07-07-2017 (ΦΕΚ 348/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-07-2017) υπουργική 
απόφαση με θέμα «Διορισμός Γενικού Διευθυντή της Σι-
βιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων 
με τριετή θητεία» μόνο ως προς τον ΑΔΤ «ΑΙ 561460» της 
Καλαντζή Ουρανίας του Παναγιώτη ο οποίος αντικαθί-
σταται από τον ορθό ΑΔΤ «ΑΚ 545580».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

3 YΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

    Αριθμ: 66962 
Σύσταση, συγκρότηση και καθορισμός αποζημί-

ωσης ομάδας εργασίας με αντικείμενο τη διοικη-

τική υποστήριξη του έργου «Οικοδομώντας μια 

ολοκληρωμένη Ανταπόκριση της Ποινικής Δικαι-

οσύνης προς τα εγκλήματα μίσους» (Building a 

Comprehensive Criminal Justice Response to Hate 

Crime), καθώς και την επεξεργασία και σύνταξη 

των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων του έργου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 ́Εχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 περ. α του ν. 2408/1996

(ΦΕΚ Α΄ 104) «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού 
Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα 
Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων 
και άλλες διατάξεις»,

β) των άρθρων 7 και 21 παρ. 2 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,

γ) του π.δ. 101/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» 
(ΦΕΚ 168/Α/2014),

δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131) όπως ισχύει,

ε) του π.δ. 125/5.11.2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ τ. Α΄ 210).

2) Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ Β΄ 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω-
τή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

3) Το από 16/2/2016 έντυπο δήλωσης συνεργασίας του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων με το οποίο εξουσιοδοτεί τον Οργανισμό για 
την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ/
OSCE), Γραφείο για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα (ODIHR) να υπογράψει εξ ονό-
ματος και για λογαριασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τη χρηματο-
δοτική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 
έργο «Οικοδομώντας μια ολοκληρωμένη Ανταπόκριση 
της Ποινικής Δικαιοσύνης προς τα εγκλήματα μίσους» 
(Building a Comprehensive Criminal Justice Response 
to Hate Crime).

4) Την με αριθμό JUST/2015/RRAC/AG/TRAI/9025/
16-12-2016 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Οργα-
νισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευ-
ρώπη (ΟΑΣΕ/OSCE), Γραφείο για τους Δημοκρατικούς 
Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ODIHR) και της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έργο «Οικοδομώντας μια 
ολοκληρωμένη Ανταπόκριση της Ποινικής Δικαιοσύνης 
προς τα εγκλήματα μίσους» (Building a Comprehensive 
Criminal Justice Response to Hate Crime).

5) Τη με αριθμό 11/16-5-2017 συμφωνία μεταξύ 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και 
την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ/OSCE), Γραφείο 
για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα (ODIHR) για την υλοποίηση του έργου «Οι-
κοδομώντας μια ολοκληρωμένη Ανταπόκριση της Ποι-
νικής Δικαιοσύνης προς τα εγκλήματα μίσους» (Building 
a Comprehensive Criminal Justice Response to Hate 
Crime).

6) To γεγονός ότι το εγκριθέν έργο «Οικοδομώντας μια 
ολοκληρωμένη Ανταπόκριση της Ποινικής Δικαιοσύνης 
προς τα εγκλήματα μίσους» (Building a Comprehensive 
Criminal Justice Response to Hate Crime) έχει συνολι-
κό προϋπολογισμό είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ 
(27.600 €), ενώ για το σύνολο της αμοιβής της ομάδας 
εργασίας διοικητικής υποστήριξης έχει καθοριστεί το 
ποσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (9.600 €) από 
το ως άνω προϋπολογισθέν ποσό.

7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται μέγιστη δαπάνη εννέα χιλιάδων εξακοσίων 
ευρώ 9.600 ευρώ, ή οποία θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου 
από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Συνεργασία 
στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ/OSCE).

8) Το γεγονός ότι έχει ήδη κατατεθεί από τον Οργανι-
σμό για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη 
(ΟΑΣΕ/OSCE), Γραφείο για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς 
και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ODIHR) στον αρμόδιο 
Κωδικό Αριθμό Εξόδου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ.Α.Ε. 0515 
(Ειδικός Φορέας 110) η πρώτη δόση (40%) του συνολικού 
προϋπολογισθέντος ποσού, σύμφωνα με όσα προβλέ-
πονται στην ως άνω υπό αριθμό 4 Συμφωνία, ενώ έχει 
προγραμματιστεί η κατάθεση της δεύτερης δόσης (40%) 
εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την έγκριση από 
το Διευθυντή προγράμματος του ΟΑΣΕ της Ενδιάμεσης 
Έκθεσης Πεπραγμένων και της Ενδιάμεσης Οικονομικής 
Έκθεσης και του υπολειπόμενου ποσού (20%) εντός επτά 
ημερολογιακών ημερών από την έγκριση από το Διευ-
θυντή Προγράμματος του ΟΑΣΕ της Τελικής Έκθεσης 
Πεπραγμένων και της Τελικής Οικονομικής Έκθεσης.

9) Την υπ’ αριθμ. 52455/11-7-2017 απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστω-
σης ύψους εννιά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (9.600 €) σε 
βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του 
Υ.Δ.Δ.Α.Δ. στον ειδικό φορέα 17-110 Κ.Α.Ε. 0515 οικονο-
μικού έτους 2017 για την υλοποίηση δράσεων του ΟΑΣΕ.

10) Το γεγονός ότι σύμφωνα με την αρχική έγκριση του 
προγράμματος και την υπογραφείσα Συμφωνία μεταξύ 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων και τον επικεφαλής του έργου (OSCE/
ODIHR), η περίοδος υλοποίησης του καθορίστηκε για 
το χρονικό διάστημα από 13 Φεβρουαρίου 2017 έως 

12 Φεβρουαρίου 2019, η δε απασχόληση της ομάδας 
εργασίας δεν θα υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

11) Την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και καθο-
ρισμού αποζημίωσης της εν θέματι ομάδας εργασίας, 
αποφασίζουμε:

Τη σύσταση και συγκρότηση αμειβόμενης ομάδας ερ-
γασίας με αντικείμενο τη διοικητική υποστήριξη και την 
επεξεργασία και σύνταξη των απαιτούμενων Εκθέσεων 
«Ενδιάμεση Έκθεση Πεπραγμένων, Ενδιάμεσες Οικονο-
μικές Εκθέσεις, Τελική Οικονομική Έκθεση και Τελική 
Έκθεση Πεπραγμένων» του έργου «Οικοδομώντας μια 
ολοκληρωμένη Ανταπόκριση της Ποινικής Δικαιοσύνης 
προς τα εγκλήματα μίσους» (Building a Comprehensive 
Criminal Justice Response to Hate Crime), στο οποίο 
συμμετέχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως συνεργάτης του Οργα-
νισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευ-
ρώπη (ΟΑΣΕ/OSCE), Γραφείο για τους Δημοκρατικούς 
Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ODIHR), και 
το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από αυτήν προγράμ-
ματος «JUST/2015/RRAC/AG, Action grants to prevent 
and combat racism, xenophobia, homophobia and 
other forms of intolerance, RIGHTS, EQUALITY AND 
CITIZENSHIP/JUSTICE PROGRAMME(2014-2020)».

Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τους:
1. Μαρία Αρβανίτη του Διονυσίου (Α.Δ.Τ. ΑΗ 013704) 

Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο.

2. Αργυρώ Ελευθεριάδου του Ιορδάνη (Α.Δ.Τ. 
ΑΗ534261), Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομοθετικού 
Έργου, Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συ-
νεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αναπληρώτρια αυτής την 
Ελύνα Καπλάνη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΜ081031), 
Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Διεθνών Οργανισμών του ιδίου Υπουργείου.

3. Δημήτριο Κατρά του Νικολάου (Α.Δ.Τ. Ξ122076), 
Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης και Παρακο-
λούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του 
ιδίου Υπουργείου.

4. Αικατερίνη Δασκαλοπούλου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. 
ΑΖ531952), Υπάλληλο του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και Διεθνών Οργανισμών του ιδίου Υπουργείου.

5. Κωνσταντίνα Χατζή του Χαράλαμπου (Α.Δ.Τ. 
Π277993), Υπάλληλο του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και Διεθνών Οργανισμών του ιδίου Υπουργείου.

6. Ελένη Πολύζου του Αναστασίου (Α.Δ.Τ. ΑΙ524183), 
Υπάλληλο του Τμήματος Προϋπολογισμού και Κρατικών 
Ενισχύσεων του ιδίου Υπουργείου, ως μέλη.

Το τελευταίο ως άνω μέλος θα εκτελεί και χρέη γραμ-
ματέα.

H αποζημίωση για την Πρόεδρο και τα μέλη της ομά-
δας εργασίας καθορίζονται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος και τα μέλη θα λαμβάνουν εκατό τριάντα 
ευρώ (130 €) μηνιαίως.

Το συνολικό ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης της Προ-
έδρου και των μελών δεν υπερβαίνει το όριο αποζημίω-
σης των μελών των συλλογικών οργάνων, όπως ορίζεται 
στη διάταξη του άρθρου 21 παρ.2 του ν. 4354/2015.
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Η ως άνω αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπό-
θεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριά-
σεις το μήνα και σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες 
συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.

Η ως άνω ειδική ομάδα εργασίας οφείλει να υποβάλει 
προς τον διαχειριστή του προγράμματος του ΟΑΣΕ μετά 
το πρώτο εξάμηνο διάρκειας του έργου την Ενδιάμεση 
Έκθεση Πεπραγμένων και τις Ενδιάμεσες Οικονομικές 
Εκθέσεις ενώ μια Τελική Οικονομική Έκθεση και μια Τε-
λική Έκθεση Πεπραγμένων το αργότερο τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Οι ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις Πεπραγμένων περιέχουν:
(α) Μια σύντομη επανάληψη των στόχων του έργου.
(β) Μια περίληψη των δραστηριοτήτων που ανελή-

φθησαν.
(γ) Πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων.
(δ) Την αξιολόγηση του έργου, συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν προβλημάτων ή επιτυχιών που ανέκυψαν, και
(ε) Τις αναμενόμενες ή σημειωθείσες επιπτώσεις.
Οι ενδιάμεσες και τελικές οικονομικές εκθέσεις πρέπει 

να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κα-
τάσταση, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων, των δα-
πανών και των τυχόν αδιάθετων υπολοίπων. Το σύνολο 
των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων θα παραληφθεί 
εντός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή 
Παραλαβής και Παρακολούθησης των προμηθειών και 
συμβάσεων προμηθειών της Κ.Υ. του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αναπληρωτής Υπουργός
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 

     Αριθμ. 66074 
Αντικατάσταση Προέδρου Μόνιμης Επιτροπής 

Δοκιμασίας Επάρκειας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 16 του ν.4194/2013 «Κώδι-

κας Δικηγόρων» (Α΄ 208) όπως ισχύει.
2. Τη με αριθμ. 38940/4.6.2015 απόφαση «Συγκρότηση 

Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας» (ΥΟΔΔ 434) 
όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ.: 75172/19.10.2015 
(ΥΟΔΔ 772), 78806/3.11.2015 (ΥΟΔΔ 811) και 87071/ 
30.11.2015 (ΥΟΔΔ 901) όμοιες αποφάσεις.

3. Τα έγγραφα με αριθμ. πρωτ: α) 344/8.9.2017, 
του Κοσμήτορος της Νομικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και,
β) 15874/11.9.2017, της Συντονιστικής Επιτροπής των 
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθμ. 38940/4.6.2015 απόφαση 
με θέμα:

«Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρ-
κειας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ορίζουμε τον 
Φίλιππο ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ του Κων/νου (ΑΔΤ: Ξ393263), 
Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρο της 
ως άνω Επιτροπής, σε αντικατάσταση της αυτοδικαίως 
αποχωρήσασας από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας, 
Διονυσίας Καλλινίκου.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η ως άνω, με αριθμ. 38940/2015 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Ι

4 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

   Με την 2/65062/0004/15.09.2017 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Δι-
οικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 14 
και 16 του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), ανανεώ-
νεται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου της Αικατερίνης Ζη του Παναγιώτη-Βασίλειου 
(Α.Δ.Τ. ΑΙ 679443), διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε θέση Ειδικού 
Συμβούλου, κατηγορίας ΠΕ και με ΜΚ 17, στο Γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων 
και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονο-
μικών, Πέτρου Τριάρχη, για χρονικό διάστημα έξι (6) μη-
νών από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης, ήτοι από 
14.10.2017, και με δυνατότητα περαιτέρω ανανεώσε-
ων αυτής.

Η ανωτέρω σύμβαση λήγει αυτοδικαίως και η προα-
ναφερόμενη υπάλληλος αποχωρεί χωρίς καμία αποζημί-
ωση ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε 
λόγο του Γενικού Γραμματέα που την προσέλαβε.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Οικονομικών: 181879/ 
20.09.2017).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3749119261/26.11.2015).

  Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών
Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ
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    Αριθμ. 1379 
 Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για 

τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υπο-

έργα του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 / 

ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

  Ο 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 το άρθρο 12 έχει τροποποιηθεί με το άρ-
θρο 7 του ν. 4374/2016 (Α΄ 50) 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 δι-
ατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 103), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4374/2016 (Α΄ 50) 
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» (Α΄ 176).

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

5. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 46 του π.δ/τος 
111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Α΄ 178).

6. Την απόφαση 2/98271/0004/29-12-2014 του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και 
ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ-
χου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 835) 
όπως τροποποιήθηκε με τις 2/41938/0004/13.05.2016 
(ΥΟΔΔ 250) και αρ. 2/67322/0004/25.8.2016 (ΥΟΔΔ 484) 
όμοια και ισχύει.

7. Την απόφαση 2/14924/ΔΕΠ/06.04.2016 (ΥΟΔΔ 188) 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
της ημερήσιας ελεγκτικής αποζημίωσης για τους ελέγ-
χους του άρθρου 12 του ν. 4314/2014».

8. Την απόφαση 2/95230/0004/24-10-2013 «Κατάρ-
τιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών 
και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013), Κατάρτιση και 
τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων (ν. 4151/2013), Θη-
τεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ.
(ν. 4151/2013)» (Β΄ 2730).

9. Την απόφαση 2/30508/0004/05.05.2015 (Β΄ 785) του 
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουρ-
γού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους 
των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων κα-
θώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονά-
δων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονο-

μικών», όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 
2/78612/0004/29.09.2016 (Β΄ 3253).

10. Την απόφαση 2/68332/ΔΕΠ (2943/ Β΄/16.09.2016)
των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο 
πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπε-
ριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του 
Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη».

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

12. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2017.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης προκαλείται, δαπάνη 728,70 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων.

14. Το γεγονός ότι το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης 
για την εκτός έδρας μετακίνηση ανέρχεται σε 2.100,00 €.

15. Την εγκεκριμένη στην αρ. 742/30-8-2017 συνε-
δρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι-
μένο στην αρ. 742/30-8-2017 συνεδρίαση Πρόγραμμα 
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2016 έως 
31/12/2017, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
- στο υποέργο «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙ-
ΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥ-
ΣΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ-
ΜΟΥ ΤΟΥ Π. Γ. Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ ”ΑΧΕΠΑ“» (κωδ. 1) της Πρά-
ξης «Μελέτη, κατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων -
διοίκησης – κεντρικής αποστείρωσης και πλυντηρίων, 
ανακατασκευή υπάρχουσας πτέρυγας χειρουργείων και 
προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού 
εξοπλισμού του Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ – Φάση Β΄» 
(κωδ. 5000617) (Δικαιούχος: «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Α.Ε.») στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020 / ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
- ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟY, με Α.Δ.Τ. 

ΑΒ219298, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνσης Ελέγχου Δια-
χείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ/ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως συντονιστής.

- ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
Ρ574427, ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ της «ΔΥΕΕ Υπουργείου Τουρι-
σμού» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος.

- ΠΟΝΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Ξ 
456898, ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ της «Διεύθυνσης Σχεδιασμού 
και Αξιολόγησης Ελέγχων» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 27/9/2017 έως 
11/10/2017 στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ως εξής:

- 27/9/2017 και 28/9/2017 έλεγχο στα γραφεία του 
δικαιούχου Κτιριακές Υποδομές ΑΕ στην Αθήνα.

- 8/10/2017 μετακίνηση της ελεγκτικής ομάδας στη 
Θεσσαλονίκη και διανυκτέρευση.

- 9/10/2017 έλεγχος από την ελεγκτική ομάδα στα 
γραφεία της ΕΥΔ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη.
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- 10/10/2017 έλεγχος του φυσικού αντικειμένου του 
έργου και διανυκτέρευση της ελεγκτικής ομάδας στην 
Θεσσαλονίκη.

- 11/10/2017 έλεγχος φυσικού αντικειμένου του έργου 
στην Θεσσαλονίκη και επιστροφή της Ελεγκτικής ομάδας 
στην Αθήνα.

- Ο συνολικός αριθμός ημερών ελέγχου ανέρχεται σε 
πέντε (5) ημέρες για κάθε μέλος της ελεγκτικής ομάδας.

- Ο συνολικός αριθμός των εκτός έδρας ημερών εί-
ναι τέσσερις (4) ημέρες ενώ οι διανυκτερεύσεις είναι (3) 
τρεις.

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, 10 και 14 του προοιμίου.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ

Ι

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

     Αριθμ. 158534/18243 
Σύσταση επιτροπής γνωμοδότησης για την από-

δειξη της ιδιότητας του αγρότη, νέου αγρότη, νε-

οεισερχόμενου νέου στον αγροτικό τομέα και ερ-

γάτη γης του ν.2520/1997, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ν.2601/1998 

(ΦΕΚ Α΄ 81) «ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την 
οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας» και 
άλλες διατάξεις,

β) του ν.2520/1997 (ΦΕΚ Α΄ 173) «μέτρα για τους νέους 
αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και 
άλλες διατάξεις» που τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του 
ν.2538/1997 (ΦΕΚ Α΄ 242) «τροποποίηση της κείμενης 
νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνοτροφικά φάρμακα, 
ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες 
διατάξεις», το άρθρο 13 του ν.2601/1998 (ΦΕΚ Α΄ 81), το 
άρθρο 2 του ν.3399/2005 (ΦΕΚ Α΄ 255) «ρυθμίσεις θεμά-
των αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες 

διατάξεις» και το άρθρο 9 του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ Α΄ 151) 
«Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων».

2. Την αριθμ. 337410/10-7-1998 (ΦΕΚ Β΄ 712) απόφα-
ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας, «λεπτομέρει-
ες εφαρμογής του ν.2520/1997 "μέτρα για τους νέους 
αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και 
άλλες διατάξεις" (Α΄173)» που τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 356366/8-6-1999 (ΦΕΚ Β΄ 1119) απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας, «τροποποίηση των 
337410/10.7.1998 (Β΄ 712) και 328983/25.6.1998 (Β΄688) 
υπουργικών αποφάσεων».

3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως του άρ-
θρου 283, παρ. 3.

4. Τις διατάξεις του π.δ.146/2010 (ΦΕΚ 239/27-12-2010) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

5. Τις εισηγήσεις των ΑΑΔΕ Φλώρινας , Α.Σ.Π Φλώρινας 
και Α.Σ.Ε.Π.Α Αμυνταίου, αποφασίζουμε:

Την σύσταση τριμελούς επιτροπής που συγκροτείται 
από :

1. Την Παπαδοπούλου Ουρανία του Σάββα με Α.Δ.Τ. 
Τ484640, Γεωπόνο μόνιμη υπάλληλο της Δ/νσης Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής 
Ενότητας Φλώρινας, ως Πρόεδρο της επιτροπής, με 
αναπληρωτή τον Χόντο Κων/νο του Χρήστου με Α.Δ.Τ. 
Σ988400, Γεωπόνο μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενό-
τητας Φλώρινας.

2. Την Παπαδημητρίου Δήμητρα του Γεωργίου με 
Α.Δ.Τ. Π-705841, μόνιμη υπάλληλο της ΔΟΥ Φλώρινας με 
αναπληρώτρια αυτής την Βεζύρη Όλγα του Ανδρέα, με 
Α.Δ.Τ. ΑΑ 479401 μόνιμο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Φλώρινας.

3. Τον Νίκλη Βασίλειο του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.ΑΕ829321, 
εκπρόσωπο του ΑΣΠ Φλώρινας , με αναπληρώτριά του 
την Κρητικού Διαμαντούλα του Ανδρέα, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 
303206, εκπρόσωπο του Α.Σ.Ε.Π Αμυνταίου.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο Μιχαήλ Χρήστος 
του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΒ868409, μόνιμος υπάλληλος 
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας με παράλληλα κα-
θήκοντα στην Δ/νση Α. Ο. και Κ Περιφερειακής Ενότητας 
Φλώρινας με αναπληρωτή τον Τουρούντζη Πέτρο του 
Πασχάλη με Α.Δ.Τ. ΑΗ 801551, μόνιμο υπάλληλο της Δ/
νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερει-
ακής Ενότητας Φλώρινας.

Εισηγητής της επιτροπής ορίζεται ο Πολατίδης Ιωάν-
νης του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ. Χ988211, Γεωπόνος μόνιμος 
υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι-
ατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας με αναπλη-
ρωτή την Γκέσου Φανή του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. Χ487134, 
Γεωπόνο μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονο-
μίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Έργο αυτής της επιτροπής θα είναι η εξέταση των αι-
τήσεων των ενδιαφερομένων στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Φλώρινας για την απόδειξη της ιδιότητας αυτών 
ως αγροτών, νέων αγροτών, νεοεισερχόμενων αγροτών 
στον αγροτικό τομέα και εργατών γης. Η συμμετοχή στις 
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συνεδριάσεις αναπληρωματικού μέλους επιτρέπεται 
μόνο σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού μέλους.

Η θητεία της επιτροπής είναι διετής. Κάθε προηγού-
μενη απόφαση παύει να ισχύει από τη δημοσίευση της 
παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Φλώρινα, 11 Σεπτεβρίου 2017

Ο Περιφερειάρχης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Ι

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 562/2017 
Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής και Τεχνικής 

Επιτροπής για τον Πανελλήνιο ανοιχτό Αρχιτε-

κτονικό Φοιτητικό Διαγωνισμό ιδεών με θέμα: 

«ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΧΩΡΟΥ ΟΣΤΩΝ Ο. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑ-

ΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

   ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

  Α. Σε εφαρμογή των διατάξεων:
> την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ 26804/2011 απόφαση 

Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 1427/Β΄/16.06.2011), «Νέο πλαίσιο διε-
νέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά 
των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 22186/
04-05-2012 απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ 1494Β΄/
2012) και ισχύει

> την υπ' αριθμ. 1 /23932/16-5-2017 Εγκύκλιο «Παροχή 
διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 
σχετικά με την διενέργεια Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών»

> τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ-
μηθειών και Υπηρεσιών»

> τον ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων 
Συμβάσεων εκπόνησης μελετών και συναφών υπηρεσι-
ών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α), ως προς τα άρθρα 
που ισχύει σήμερα

> τον ν. 3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

Β. και λαμβάνοντας υπόψιν τα παρακάτω:
> την υπ' αριθμ. 555/2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης περί έγκρισης δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης ποσού 17.000,00 € με ΦΠΑ, από 
τον Κ.Α.: 30.7413.0088 από ΣΑΤΑ, για την διενέργεια του 
Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής 
της Κριτικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 
και των εξόδων μετακίνησης των εκτός Τριπόλεως μελών 
της Επιτροπής

> την υπ' αριθμ. 705/2016 απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 654 /
2017 που εγκρίνει τους όρους της Προκήρυξης και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνι-
σμό του θέματος και ειδικότερα το άρθρο 7 της Προκή-
ρυξης, με το οποίο συστήνεται η Κριτική Επιτροπή του 

παραπάνω διαγωνισμού, η οποία ορίζει ότι η απόφαση 
της συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά την διάταξη του 
άρθρου 5 παρ. 2 περ. ιΒ΄ του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄) 
και κατόπιν αυτή αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» 
σύμφωνα με το ν. 3861/2010 τουλάχιστον 20 ημέρες προ 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των μελετών.

> το υπ' αριθμ. πρωτ. 29256/27069/23-06-2017 έγγρα-
φο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το 
οποίο κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας το από 20-06-
2017 Πρακτικό Κλήρωσης της Δ/νσης Μελετών και Έργων 
/ Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλο-
ντος του Υ.ΠΕ.Κ.Α., όπου ορίζονται οι τρείς (3) εκπρόσωποι 
Αρχιτέκτονες από τον κατάλογο κριτών των Αρχιτεκτο-
νικών Διαγωνισμών του Υ.ΠΕ.Κ.Α. σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 12 της με αριθμ. 26804/2011 υπουργική 
απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. καθώς και των τριών (3) αναπλη-
ρωτών τους όπως και των τριών (3) επιλαχόντων μελών

> την υπ' αριθμ. 68/2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης, αποφασίζει 
ομόφωνα:

1) Συγκροτεί Κριτική Επιτροπή για τον Πανελλήνιο 
Φοιτητικό ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών 
«ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ 
ΟΣΤΩΝ θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ ΤΡΙ-
ΠΟΛΗΣ» αποτελούμενη από τα εξής μέλη και τους ανα-
πληρωτές τους:

• Ταλαγάνη Δημήτριο του Διονυσίου, Αρχ/των Μη-
χανικό, ελεύθερος επαγγελματίας, ως κριτής «εκ προ-
σωπικοτήτων» με αρ. Αστυν. Ταυτότητας: ΑΚ 043209 με 
αναπληρώτρια την:

Μάρδα Νέλλη του Γεωργίου, Αρχ/των Μηχανικό, κα-
θηγήτρια της Αρχιτεκτονικής σχολής στο Ε.Μ.Π., με αρ. 
Αστυν. Ταυτότητας: ΑΙ 637798.

• Ζαφειροπούλου Σοφία του Φωτίου, Αρχ/των Μη-
χανικό, υπάλληλος του τμήματος Τεχνικών Έργων και 
Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεο-
δομίας του Δήμου Τρίπολης, με αρ. Αστυν. Ταυτότητας: 
Ν. 451563, ως εκπρόσωπο της Διοργανώτριας Αρχής, με 
αναπληρωτή τον:

Σάσσαλο Κων/νο του Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικό, 
Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπη-
ρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης, με αρ. 
Αστυν. Ταυτότητας: ΑΚ 951570.

Εκ του καταλόγου κριτών του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
• Τριποδάκη Αλέξανδρο του Δημητρίου, Αρχ/των Μη-

χανικό, Καθηγητή Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνεί-
ου Κρήτης, με αριθμ. Αστυν. Ταυτότητας: Χ 214909, με 
αναπληρωτή τον:

Γεωργιάδη Νικόλαο του Μιχαήλ, Αρχ/των Μηχανικό, 
ελεύθερο επαγγελματία, με αριθμ. Αστυν. Ταυτότητας: 
ΑΕ 583864, οριζόμενους από τον κατάλογο κριτών του 
Υ.ΠΕ.Κ.Α., κατόπιν κληρώσεως.

 • Πάγκαλο Παναγιώτη του Δημητρίου, Αρχ/των Μηχα-
νικό, ελεύθερο επαγγελματία με αρ. Αστυν. Ταυτότητας 
ΑΕ 474288, με αναπληρωτή τον:

Ανδρουλάκη Θεόδωρο του Δημητρίου, Αρχ/των Μη-
χανικό, ελεύθερο επαγγελματία, με αρ. Αστυν. Ταυτό-
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τητας: Σ631692, οριζόμενους από τον κατάλογο κριτών 
του Υ.ΠΕ.Κ.Α. κατόπιν κληρώσεως.

• Πολίτη Θεόδωρο του Χρήστου, Αρχ/των Μηχανικό, 
ελεύθερο επαγγελματία, με αρ. Αστυν. Ταυτότητας ΑΖ 
605652, με αναπληρωτή τον:

Μπαμπανέλο Αθανάσιο του Αγαμέμνονος, Αρχ/των 
Μηχανικό, ελεύθερο επαγγελματία, με αρ. Αστυν. Ταυ-
τότητας: Ρ 0032, οριζόμενους από τον κατάλογο κριτών 
του Υ.ΠΕ.Κ.Α., κατόπιν κληρώσεως.

Για την διασφάλιση της λειτουργίας της Κριτικής Επι-
τροπής και σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 29256/27069/
23-06-2017 έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. κληρώθηκαν επιπλέον 
τρία (3) επιλαχόντα μέλη από τον κατάλογο κριτών του 
Υ.ΠΕ.Κ.Α. που αντικαθιστούν οποιοδήποτε αναπληρω-
ματικό ή και τακτικό μέλος εκ των κριτών του Υ.ΠΕ.Κ.Α., 
αν και το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος αδυνατεί 
εξ' αρχής να συμμετάσχει συνολικά. Επιλαχόντα μέλη:

• Δρούγα Ιουλία του Αποστόλου, Αρχ/των Μηχανικός, 
υπάλληλος ΥΠΕΝ, με αρ. Αστυν. Ταυτότητας ΑΙ 542162.

• Γκιουλέκα Κατερίνα του Νικολάου, Αρχ/των Μηχανι-
κός, ελεύθερος επαγγελματίας, με αρ. Αστυν. Ταυτότητας 
ΑΗ 539858.

• Ξάνθη Θεώνη του Νικολάου, Αρχ/των Μηχανι-
κός, επίκ. Καθηγήτρια ΑΠΘ, με αρ. Αστυν. Ταυτότητας 
Χ654704.

Γραμματέας της Κριτικής Επιτροπής με το αναπληρω-
ματικό μέλος ορίζεται:

• Θεόδωρος Τσάμης του Κωνσταντίνου, υπάλληλος του 
τμήματος Απασχόλησης και Τουρισμού της Δ/νσης Το-
πικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης, 
με αρ. Αστυν. Ταυτότητας: Χ 287618, με αναπληρώτρια 
αυτού την:

• Ανθή Τσιακίρη του Ευάγγελου, υπάλληλο του Τμήμα-
τος έκδοσης Ο.Α. και ελέγχου κατασκευών του Δήμου 
Τρίπολης της Δ/νσης ΤΥ και Πολεοδομίας του Δήμου 
Τρίπολης, καθώς και υπάλληλο του Γραφείου Δημάρχου, 
με αρ. Αστυν. Ταυτότητας: AH 224576.

2) Οι συνεδριάσεις της Κριτικής Επιτροπής θα διεξα-
χθούν εντός του νόμιμου ωραρίου της Υπηρεσίας ή και 
μετά το πέρας αυτού, εάν κριθεί από την Κριτική Επιτρο-
πή απαραίτητη η συνέχιση της διαδικασίας.

Ο μέγιστος αριθμός συνεδριάσεων εντός των οποίων 
πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο της Κριτικής Επιτροπής 
ορίζεται σε πέντε (5).

3) Η κάλυψη των σχετικών δαπανών της Κριτικής Επι-
τροπής θα γίνει από τον Κ.Α.: 30.7413.0088 από ΣΑΤΑ του 
Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.

4) Συγκρότηση Τεχνικής Επιτροπής για την διεξαγωγή 
του Διαγωνισμού, κατόπιν κληρώσεως:

Τακτικά μέλη:
Πρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής:
• Κόνιαρη Σωτηρία του Νικολάου, Πολιτικός Μηχα-

νικός, υπάλληλος του Τμημ. έκδοσης Ο.Α. και ελέγχου 
κατασκευών της Δ/νσης ΤΥ. και Πολεοδομίας του Δήμου 
Τρίπολης, με αρ. Αστυν. Ταυτότητας: Ν 454964.

Μέλη Τεχνικής Επιτροπής:
• Μανωλοπούλου Ασημίνα του Ιωάννη, Πολιτικός Μη-

χανικός, υπάλληλος του Τμήματος Έργων και Μελετών 
της Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης, 
με αρ. Αστυν. Ταυτότητας: Π 061202.

• Γεωργάκη Γεωργία του Θεοδώρου, Πολιτικός Μη-
χανικός, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομικών 
Εφαρμογών της Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου 
Τρίπολης, με αρ. Αστυν. Ταυτότητας: Χ 791002.

Αναπληρωματικά μέλη που με σειρά προτεραιότητας 
αναπληρώνουν οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη της 
Τεχνικής Επιτροπής:

• Κανελάτος Ανδρέας του Κων/νου, Πολιτικός Μηχανι-
κός, Προϊστάμενος του Τμήματος έκδοσης Ο.Α. και ελέγ-
χου κατασκευών του Δήμου Τρίπολης της Δ/νσης Τ.Υ 
και Πολεοδομίας, με αρ. Αστυν. Ταυτότητας ΑΝ 266051.

• Σβώλου Κατερίνα του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχα-
νικός, υπάλληλος της Δ/νσης Προγραμματισμού Ανά-
πτυξης και Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου 
Τρίπολης, με αρ. Αστυν. Ταυτότητας: ΑΚ 951547.

• Παπαηλίου Μαρία - Ακριβή του Δημητρίου, Αγρονόμος 
Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος του Τμήματος Πολεο-
δομικών Εφαρμογών της Δ/νσης ΤΥ. και Πολεοδομίας του 
Δήμου Τρίπολης, με αρ. Αστυν. Ταυτότητας ΑΕ 251120.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Τρίπολη, 19 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ  

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