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ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.

Αρ. Φύλλου 326

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

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
1

Υπουργείο Οικονομικών

2

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

3

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αριθμ. 2/10018/ΔΕΠ
Καθορισμός της αποζημίωσης για τους ελέγχους
του άρθρου 64 του ν. 4646/2019.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 65, παρ. 43 του
άρθρου 66 και παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 4646/2019:
«Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση
για την Ελλάδα του αύριο» (ΦΕΚ Α’201).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 4314/2014:
«Α) Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 (EEL 156/16.06.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α’ 297) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 265), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 26 του ν. 3492/2006
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 206), όπως
ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί
παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν την περιφερειακής
και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (ΦΕΚ Α’ 232),
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993
(ΦΕΚ Α’ 57).
5. Το άρθρο 12 του κεφ. Γ΄ («Θέματα δημοσιονομικών ελέγχων και δημοσιονομικής διαχείρισης») του
ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α’ 103), όπως ισχύει.
6. Την παρ. Ε΄ («Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Οικονομικών και

μεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία τους») του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 («Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις») (ΦΕΚ Α’ 85),
όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
(ΦΕΚ Α’ 143) και ειδικότερα, την περ. ιδ΄ του άρθρου 21,
το άρθρο 69Δ και το άρθρο 168 όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (ΦΕΚ Α’ 133) και ειδικότερα τα άρθρα 58,60
και 63 όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ.22 του
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ Α’ 133).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α’ 181).
11. Την αρ. 340/18.07.2019 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (ΦΕΚ Β΄3051).
12. Τους ενωσιακούς κανονισμούς στους οποίους περιλαμβάνονται και περιγράφονται οι ελεγκτικές εργασίες και ειδικότερα: (ι) τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (άρθρα
67-68, 74, 84, 122, 123, 124, 125 παρ. 4, 127, 137-139 και
140), (ii) τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (άρθρο 14), (iii) τον
Κανονισμό (ΕΕ) 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (άρθρο 19), (iv) τον Kανονισμό
(ΕΕ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (άρθρο 63), (v) τον κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 της Επιτροπής (άρθρα 25,
26, 27,28 και 29), (vi) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ)
1011/2014 της Επιτροπής (άρθρα 3 έως 5 και 7), και
(vii) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/207 της Επιτροπής (άρθρο 7).
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13. Την αριθμ. 41658/722/1-10-2012 υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση και ισχύς των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα»
(ΦΕΚ Β ‘ 2848).
14. Την αριθμ. ΕΛΤΕ 483/06.10.2004 απόφαση «Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα» (ΦΕΚ Β’ 1589).
15. Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) και ειδικότερα:
(i) το ΔΠΕ 210, 220, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 315, 320,
330, 402, 450, 500, 501, 505, 520, 530, 560, 700, 701, 705
706, (ii) τα ISSAI και ειδικότερα τα ISSAI 100, 140.
16. Τις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα τις: (i) EGESIF_14-0021-00 16/06/2014,
(ii) EGESIF_14-0010-final 18/12/2014, (iii) EGESIF_140013-final 18/12/2014, (iv) EGESIF_14-0011-02 final
27/08/2015, (v) EGESIF_16-0014-00 20/01//2017, (vi)
EGESIF_14-0017, (vii) EGESIF_15-0008-05 03/12/2018,
(viii) EGESIF_15_0016-04 3/12/2018 (ix) EGESIF_
15_0017-04 03/12/2018, (x) EGESIF_15_0018-04
03/12/2018, (xi) EGESIF_15-0002-04 17/12/2018.
17. Την αριθμ. 39671-16-4-2020/16-4-2020 (ΑΔΑ:
9ΚΣΥ46ΜΤΛΡ-ΜΣ4) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «απόφαση
έγκρισης του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους
της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, για το έτος 2020».
18. Την αριθμ. 36089 ΕΞ 2020/ΥΠΟΙΚ 6/4/2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
19. Το γεγονός ότι οι έλεγχοι της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
(ΓΔΕΣΠ) καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω
της ιδιαίτερης φύσης τους και των ιδιαίτερων συνθηκών
υπό τις οποίες εκτελούνται (αυξημένη ευθύνη, επείγων
χαρακτήρας, χειρισμός σύνθετων και περίπλοκων θεμάτων, ιδιαίτερες απαιτήσεις ελέγχων κατόπιν εισαγγελικών
παραγγελιών, συνθήκες πίεσης λόγω αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων και ασφυκτικών προθεσμιών, κινδύνου
παραγραφής, αυστηρός έλεγχος από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετακινήσεις εκτός έδρας
σε όλη την Επικράτεια και στο εξωτερικό καθ΄ όλη τη
διάρκεια του έτους) αποτελούν λειτουργίες ιδιαίτερα
σύνθετες και πολύπλοκες οι οποίες διεκπεραιώνονται
σε συνεχή και αδιάλειπτη βάση.
20. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται:
(α) Αναφορικά με την αποζημίωση της Γ.Δ.Ε.Σ.Π.
ετήσια δαπάνη διακοσίων εξήντα χιλιάδων ενενήντα
ευρώ (260.090 €) για το έτος 2020 και διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (237.600 €) για
κάθε ένα από τα επόμενα έτη, η οποία βαρύνει το έργο
2011ΣΕ05120000 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής
της ΕΔΕΛ - (Υποπρόγραμμα β)» (ΤΥΕ) της ΣΑΕ 051/2 του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
(β) Αναφορικά με την αποζημίωση της ΓΔΔΕ, ετήσια
δαπάνη εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000 €) για
το τρέχον έτος και διακοσίων δεκαέξι χιλιάδων ευρώ
(216.000 €) για κάθε ένα από τα επόμενα έτη του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
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γισμού, στον ΑΛΕ 2120207001 ΕΦ 1023-204-0000000,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε για κάθε ένα από τα μέλη και τους
εμπειρογνώμονες των ελεγκτικών ομάδων ή μεμονωμένων ελεγκτών που διενεργούν επιτόπιους ελέγχους
ή ελέγχους γραφείου για τις ανάγκες της ΓΔΕΣΠ και της
ΓΔΔΕ, αποζημίωση ύψους εξήντα ευρώ (60 €) για κάθε
οριζόμενη με την εντολή ελέγχου, ημέρα ελέγχου και
μέχρι έξι (6) ημέρες για κάθε εντολή.
Σε περιπτώσεις που ο έλεγχος αιτιολογημένα, βάσει
της έκβασης ελέγχου, απαιτεί για την ολοκλήρωση του
περισσότερες από τις ανωτέρω ημέρες, ο αριθμός των
ημερών που αποζημιώνεται δύναται να αυξηθεί έως τις
οκτώ (8).
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ημερών, που αποζημιώνεται κατ’ έτος, δεν δύναται να υπερβεί τις 72 ημέρες για κάθε μέλος και εμπειρογνώμονα των ελεγκτικών
ομάδων.
2. Η αποζημίωση για τους διενεργηθέντες ελέγχους
της παρούσας εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται στα μέλη
των ομάδων ελέγχου μετά την αποστολή της έκθεσης
προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου στον ελεγχόμενο
φορέα.
3. Για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης
απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά εκκαθάρισης:
α. Απόφαση του Προέδρου της ΕΔΕΛ ή του Προϊσταμένου της ΓΔΔΕ για την σύσταση και συγκρότηση της
ελεγκτικής ομάδας που θα διενεργήσει τον έλεγχο στην
οποία αναφέρονται ο ελεγχόμενος φορέας, η σύνθεση
της ελεγκτικής ομάδας, οι ημέρες ελέγχου και το αντικείμενο ελέγχου.
β. Κατάσταση παρευρισκομένων των μελών της ελεγκτικής ομάδας στον επιτόπιο έλεγχο, με υπογραφές.
γ. Βεβαίωση του Προϊσταμένου ΓΔΕΣΠ ή Προϊσταμένου αρμόδιας ΔΥΕΕ, αντιστοίχως, για την υποβολή της
έκθεσης/εκθέσεων προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου και την διαβίβαση της στον ελεγχόμενο φορέα.
δ. Κατάσταση πληρωμής σε δύο (2) αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τους δικαιούχους, η οποία θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο των δικαιούχων, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, μισθολογικό κλιμάκιο, αριθμό ημερών
ελέγχου, συνολικό ποσό αποζημίωσης, παρακρατούμενο
φόρο και καθαρό πληρωτέο ποσό. Η κατάσταση αυτή
θα βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της οργανικής
μονάδας που διενήργησε τον έλεγχο.
4. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται η αριθμ.
2/14924/ΔΕΠ/06.04.2016 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της ημερήσιας
ελεγκτικής αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου
12 του ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 188/τ.ΥΟΔΔ/08.04.2016).
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Απριλίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Αριθμ. Φ.900/ΑΔ.1555/Σ.239
Διορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου
(ΔΣ) Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1988/1939 (ΦΕΚ
Α’414) «Περί ΜΤΑ», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το
άρθρο 1 του ν.δ. 3981/1959 (ΦΕΚ Α’193) και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 10 του ν.δ. 4198/1961 (ΦΕΚ Α’168).
β. Τη Φ.900/ΑΔ.3563/Σ.606 απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 589/
ΥΟΔΔ /16-11-2017).
γ. Την από 27-12-2019 Παραίτηση του Απτχου ε.α. (Ι)
Ηλία Βενέτη, Προέδρου ΔΣ/ΜΤΑ.
δ. Τη με αριθμό 19/26-03-2020 απόφαση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου.
ε. Τη σχετική εισήγηση - πρόταση του Προϊσταμένου
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ, αριθμ. 29 Α/
31-03- 2020.
στ. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Διορίζουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας ως Πρόεδρο, τον Απτχο ε.α. (Ι)
Δημήτριο Μιχαλολιάκο του Αντωνίου (12512), με ΑΔΤ
ΑΜ 158335, σε αντικατάσταση του Απτχου ε.α. (Ι) Ηλία
Βενέτη του Χρήστου (11954), με ΑΔΤ 59084, λόγω παραιτήσεώς του.
2. Η θητεία του διοριζόμενου Αξιωματικού ορίζεται
από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής της απόφασης
και για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, ήτοι μέχρι την
16-11-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Απριλίου 2020
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/183789/
5937/14920/14647/5329
Τροποποίηση απόφασης ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 49 και 52 του ν. 3028/2002 «Περί Προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α΄/28.06.2002).
β) Του άρθρου 10 περ. 22 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση
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θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/Α΄/24.12.2003).
γ)Του άρθρου 10 του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του
συστήματος προσλήψεων και θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α΄/06.08.2004).
δ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού….» (ΦΕΚ 114/Α’/22.09.2015).
ε) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.01.2018), όπως
ισχύει.
στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α’/09.07.2019).
ζ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α’/17.07.2019).
η) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(ΦΕΚ 133/Α’/2019).
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/37120/03.07.2002
υπουργική απόφαση «Καθορισμός Γραμματέων του
Κ.Α.Σ., Κ.Σ.Ν.Μ. και Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του
ΥΠΠΟ» (ΦΕΚ 841/Β’/04.07.2002), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/55755/10.06.2008
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση αποφάσεων καθορισμού Γραμματέων του Κ.Σ.Ν.Μ., των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων και του Συμβουλίου Μουσείων του
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 264/ΥΟΔΔ/19.06.2008).
3. Tην ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α4/43391/01.08.2002 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός Εισηγητών των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων» (ΦΕΚ 1044/Β’/08.08.2002).
4. Την ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/71011/28.11.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των
Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του ΥΠΠΟ».
5. Την ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.1.2004
υπουργική απόφαση «Οργάνωση και λειτουργία των
Συμβουλίων του ν. 3028/2002 του ΥΠΠΟ».
6. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΑΔ/ ΤΔΑΔΤΠ/
359310/30066/28455/08.09.2017 υπουργική απόφαση «Ορισμός μελών Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων
Νοτίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 464/ΥΟΔΔ/22.09.2017), όπως
διορθώθηκε με το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΔΑΔΤΠ/
492871/39078/37039/29269/21.11.2017
έγγραφο (ΦΕΚ 641/ΥΟΔΔ/04-12-2017) και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/470884/37712/35749/28255/09.11.2017
(ΦΕΚ 600/ΥΟΔΔ/17.11.2017), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΔΑΔΤΠ/316795/21702/16930/4667/29.06.2018 (ΦΕΚ
390/ΥΟΔΔ/09.07.2018) και ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΜΠ/544002/37480/32148/10050/30-10-2018
(ΦΕΚ 668/ΥΟΔΔ/13.11.2018) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/
ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/694751/52401/51151/17266/16.12.2019
(ΦΕΚ 1122/ΥΟΔΔ/31.12.2019) υπουργικές αποφάσεις.
7. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/169804/115883/
231/08.04.2020 έγγραφο της Προέδρου του Τοπικού
Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.
8. Την αριθμ. 274/14.04.2020 απόφαση της Προέδρου
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:
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1. Τροποποιούμε την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΑΔ/
ΤΔΑΔΤΠ/ 359310/30066/28455/ 08.09.2017 υπουργική
απόφαση «Ορισμός μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 464/ΥΟΔΔ/22.09.2017), όπως
διορθώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, ως προς
την παράγραφο Ι περίπτωση 11 αυτής και ορίζουμε:
Ι.11) «Τον Κωβαίο Μάρκο του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΚ
458222, Δήμαρχο Πάρου, σε αντικατάσταση του Ανδρέα
Μπαμπούνη του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΕ 945437, τέως Δημάρχου Σίφνου, αναπληρούμενο από τον Αληφραγκή
Μηνά του Θεοδώρου, με ΑΔΤ ΑΒ 943629, Αντιδήμαρχο
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, σε

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 326/04.05.2020

αντικατάσταση του Σταύρου Γουσγουνέλη του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΕ 944691, τέως Δημοτικού Συμβούλου
Σύρου - Ερμούπολης».
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω
απόφασή, όπως διορθώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Απριλίου 2020
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
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