
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

2 Υπουργείο Οικονομικών

1  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Αριθμ. 45188/Γ4 
Ορισμός εκπροσώπου των εργαζομένων του 

Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 

(Ι.Νε.Δι.Βι.Μ.) ως μέλος του Διοικητικού Συμ-

βουλίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις: 
α. Των άρθρων 3 και 4 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) «Ορ-

γάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου 
Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προ-
σόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Του άρθρου 32 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα 
μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

γ. Του άρθρου 90 του κώδικα για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

δ. Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών 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, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομί-
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

ε. Του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

στ. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέ-
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. 53146/Γ1/30-3-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 193) από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου των εργαζο-
μένων του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
(Ι.Νε.Δι.Βι.Μ.)».

3. Την αριθμ. 190919/Γ1/7-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 586) από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των με θέμα: «Λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 
(Ι.Νε.Δι.Βι.Μ.) και ορισμός νέου».

4. Το αριθμ. 13/28-02-2019 έγγραφο του Σωματείου 
Εργαζομένων (τ. Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας) Ιδρύμα-
τος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης Αττικής και Νήσων 
Αιγαίου «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» με θέμα: «Ορισμός Εκπρο-
σώπου Εργαζομένων στο Δ.Σ./Ι.Νε.Δι.Βι.Μ.».

5. Την αριθμ. Φ.1/Γ/33ΝΠ/36862/Β1/08-03-2019 ει-
σήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την 
οποία «δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.», αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον Τομαρά Κωνσταντίνο του Ιωάννη, με 
Α.Δ.Τ. AH 586120, εκπρόσωπο των εργαζομένων του 
Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, ως μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Ιδρύματος.

Η θητεία του ανωτέρω είναι τριετής.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 190919/Γ1/7-11-2017 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 586) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

        Αριθμ. 721 
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη 

διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα δια-

χείρισης και ελέγχου του φορέα: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-

ΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙ-

ΓΑΙΟΥ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 4314/2014 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» 
(Α΄ 265), και ιδίως την περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρ-
θρου 12, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 41 του 
ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α’ 179) και ισχύει.

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

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

4. Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινού-
μενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρ-
θρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94) όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

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

6. Την απόφαση 2/91637/0004/18.12.2017 του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Δη-
μοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομι-
κών» (ΦΕΚ Β’ 4510/2017), όπως ισχύει, καθώς και την 
απόφαση 2/93222/004/22.12.2017 του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιο-
νομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 706), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
απόφαση 2/78433/0004/26.10.2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 637).

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

8. Την αριθμ. 2/95230/0004/24.10.2013 υπουργική 
απόφαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονο-
μικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013), 
Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων 
(ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και 
Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013)» (ΦΕΚ Β’  2730), 
όπως έχει τροποποιηθεί με τη αρ. 2635/14.09.2018 (ΦΕΚ 
Β’ 4216) όμοια και ισχύει.

9. Την απόφαση 2/68332/ΔΕΠ/16.09.2016 των Υπουρ-
γών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομι-
κών «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργει-
ών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 
των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού Διευ-
κόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΦΕΚ Β’ 2943).

10. Την αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/04.01.2016 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογητικά 
αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμέ-
νων εντός και εκτός της Επικράτειας» (ΦΕΚ 20Β’).

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

12. Το γεγονός ότι: (α) η δαπάνη για τα έξοδα μετακί-
νησης, διαμονής και η ημερήσια αποζημίωση θα καλυ-
φθεί από το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της ΕΔΕΛ για 
το οικονομικό έτος 2019 (β) το ποσό της εκτιμώμενης 
δαπάνης για την εκτός έδρας μετακίνηση ανέρχεται σε 
3.300.00 €.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης προκαλείται, δαπάνη 971.60 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων.

14. Την εγκεκριμένη στην αρ. 789/19-03-2019 συνεδρί-
αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο 
στην αριθμ. 789/19-03-2019 συνεδρίαση Πρόγραμμα 
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2018 έως 
31/12/2019, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου 
(αριθμ. ελέγχου 0118191002) στο σύστημα διαχείρισης 
και ελέγχου του φορέα: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» στο Ε.Π. Νότιο Αι-
γαίο 2014-2020 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
- ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 510782, υπάλληλος της «Διεύθυνσης Α΄ Ελέγ-
χου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμ-
μάτων» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ , ως 
συντονιστής.

- ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΚ623705, υπάλληλος της «Διεύθυνσης Α΄ Ελέγχου Δι-
αχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως μέλος.

- ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΜ032937, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνσης Α΄ Ελέγχου 
Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» 
του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος.

- ΓΡΑΒΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΦΩΤΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Χ517498, 
υπάλληλος της «Διεύθυνσης Α΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγ-
χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του ΓΛΚ, κλάδου 
ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από τις 15/04/2019 έως τις 
19/04/2019 στην Ερμούπολη της Σύρου ως εξής:

- Στις 14/04/2019 μετάβαση της ομάδας ελέγχου στην 
Ερμούπολη της Σύρου αεροπορικώς.

- Από τις 15/04/2019 εώς τις 19/04/2019 έλεγχος στην 
έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρει-
ας Νοτίου Αιγαίου. Η 19/04/2019 θα είναι ημέρα ελέγχου 
και επιστροφής αεροπορικώς στην Αθήνα. Δικαιούμενες 
ημέρες μετακινήσεων εκτός έδρας 200 κατά το έτος 2019 
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(για κάθε ένα από τα μέλη της ομάδας). Ημέρες εκτός 
έδρας παρόντος ελέγχου 6. Ημέρες διανυκτέρευσης 5.

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 
και 12 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.).

7. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έως και 80% 
της σχετικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την εκτός 
έδρας μετακίνηση, σύμφωνα με το άρθρο 6 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857/ 
Β΄/28-12-2015), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019

Η Πρόεδρος

ΑΘΗΝΑΪΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ 

 

   Αριθμ. 695 
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη 

διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξη/Υποέρ-

γο του Ε.Π. Αλιεία και θάλασσα 2014-2020/ΕΤΘΑ, 

στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ 2014-2020. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 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), και ιδίως την περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρ-
θρου 12, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 41 του 
ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α΄ 179) και ισχύει.

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

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

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

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

6. Την απόφαση 2/91637/0004/18.12.2017 του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Δη-

μοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομι-
κών» (ΦΕΚ Β΄ 4510/2017), όπως ισχύει, καθώς και την 
απόφαση 2/93222/004/22.12.2017 του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιο-
νομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 706), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
απόφαση 2/62581/0004/30.08.2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 502).

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

8. Την αριθμ. 2/95230/0004/24.10.2013 υπουργική 
απόφαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονο-
μικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013), 
Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων 
(ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και 
Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013)» (ΦΕΚ Β΄ 2730), όπως 
έχει τροποποιηθεί με τη αριθμ. 2635/14.09.2018 (ΦΕΚ 
Β΄ 4216) όμοια και ισχύει.

9. Την απόφαση 2/68332/ΔΕΠ/16.09.2016 των Υπουρ-
γών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομι-
κών «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργει-
ών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 
των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού Διευ-
κόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΦΕΚ Β΄ 2943).

10. Την αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/04.01.2016 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογητικά 
αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμέ-
νων εντός και εκτός της Επικράτειας» (ΦΕΚ 20 Β΄).

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

12. Το γεγονός ότι: (α) η δαπάνη για τα έξοδα μετακίνη-
σης, διαμονής και η ημερήσια αποζημίωση θα καλυφθεί 
από το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της ΕΔΕΛ για το οικο-
νομικό έτος 2019 και (β) το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης 
για την εκτός έδρας μετακίνηση ανέρχεται σε 1.800,00 €.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης προκαλείται, δαπάνη 388,64 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων.

14. Την εγκεκριμένη στην αρ. 798/19.03.2019 συνε-
δρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι-
μένο στην αρ. 798/19.03.2019 συνεδρίαση Πρόγραμ-
μα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01.07.2018 έως 
31.12.2019, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
- στο υποέργο «Επιχορήγηση της ΟΤΔ Αναπτυξιακή 

Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. για την 
υλοποίηση προπαρασκευαστικών ενεργειών» (κωδ. 1), 
της Πράξης «Επιχορήγηση της ΟΤΔ "Αναπτυξιακή Καβά-
λας -Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α." για την υλο-
ποίηση προπαρασκευαστικών ενεργειών και δαπανών 
λειτουργίας και συντονισμού» (κωδ. 5009831) (Δικαιού-
χος: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ») (αριθμ. ελέγχου 0218193023) στο 
πλαίσιο του Ε.Π. Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020/ΕΤΘΑ, 
του ΕΤΘΑ 2014-2020.
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2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
- ΠΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. 

ΑΝ 106253, υπάλληλος της «Διεύθυνσης Β΄ Ελέγχου Δι-
αχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως συντονίστρια.

- ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΕ 986884, υπάλληλος της «Διεύθυνσης Β΄ Ελέγχου Δι-
αχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 26.03.2019 έως 
29.03.2019 στην ΚΑΒΑΛΑ και συγκεκριμένα στην έδρα 
της Αναπτυξιακής Καβάλας  - Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρία Ο.Τ.Α.

Η ελεγκτική ομάδα θα μεταβεί αεροπορικώς στη Κα-
βάλα στις 25.03.2019 και μετά το πέρας του ελέγχου στις 
29.03.2019 θα επιστρέψει αυθημερόν, αεροπορικώς, στην 
Αθήνα. Οι ημέρες της εκτός έδρας μετακίνησης ανέρχο-
νται σε πέντε (5) και οι ημέρες έλεγχου σε τέσσερις (4).

Σημειώνεται ότι το κάθε μέλος της Ομάδας Ελέγχου θα 
μεταβεί από τον τόπο κατοικίας του στο αεροδρόμιο με 
ταξί, δεδομένου ότι την ημέρα αναχώρησης πραγματο-
ποιείται μία και μοναδική πτήση προς Καβάλα πριν τις 
8.00 π.μ.

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 
και 12 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.). 

7. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έως και 80% 
της σχετικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την εκτός 
έδρας μετακίνηση, σύμφωνα με το άρθρο 6 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857/
Β΄/28-12-2015), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Μαρτίου 2019 

Η Πρόεδρος 

ΑΘΗΝΑΪΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ

 

    Αριθμ. 719 
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη 

διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέρ-

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

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 4314/2014 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» 
(Α΄ 265), και ιδίως την περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρ-

θρου 12, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 41 του 
ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α’ 179) και ισχύει.

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

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

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

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

6. Την απόφαση 2/91637/0004/18.12.2017 του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Δη-
μοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομι-
κών» (ΦΕΚ Β’ 4510/2017), όπως ισχύει, καθώς και την 
απόφαση 2/93222/004/22.12.2017 του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιο-
νομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 706), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
απόφαση 2/62581/0004/30.08.2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 502).

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

8. Την αριθμ. 2/95230/0004/24.10.2013 υπουργική 
απόφαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονο-
μικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013), 
Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων 
(ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και 
Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013)» (ΦΕΚ Β’ 2730), όπως 
έχει τροποποιηθεί με τη αριθμ. 2635/14.09.2018 (ΦΕΚ 
Β’ 4216) όμοια και ισχύει.

9. Την απόφαση 2/68332/ΔΕΠ/16.09.2016 των Υπουρ-
γών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομι-
κών «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργει-
ών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 
των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού Διευ-
κόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΦΕΚ Β’ 2943).

10. Την αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/04.01.2016 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογητικά 
αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμέ-
νων εντός και εκτός της Επικράτειας» (ΦΕΚ 20Β’).

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

12. Το γεγονός ότι: (α) η δαπάνη για τα έξοδα μετακί-
νησης, διαμονής και η ημερήσια αποζημίωση θα καλυ-
φθεί από το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της ΕΔΕΛ για 
το οικονομικό έτος 2019, (β) το ποσό της εκτιμώμενης 
δαπάνης για την εκτός έδρας μετακίνηση ανέρχεται σε 
2,700.00 €.
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13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης προκαλείται, δαπάνη 825,86 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων.

14. Την εγκεκριμένη στην αρ. 798/19-03-2019 συνεδρί-
αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο 
στην αριθμ. 798/19-03-2019 συνεδρίαση Πρόγραμμα 
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2018 έως 
31/12/2019, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
- στο υποέργο «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Τ1, Τ2 

και Τ3 και των αντίστοιχων οδικών τμημάτων.» (κωδ. 6) 
της Πράξης «Αναβάθμιση τμήματος της οδού Αγρίνιο - 
Άγιος Βλάσης της Εθνικής Οδού Αγρινίου - Καρπενησίου» 
(κωδ. 5004323) (Δικαιούχος: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟ-
ΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ») (αρ. ελέγχου 0118193035) 
στο πλαίσιο του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020 / ΕΤΠΑ, 
του ΕΣΠΑ 2014-2020.

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

ΑΒ219298, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνση Α΄ Ελέγχου Δι-
αχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως συντονιστής.

- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ, με Α.Δ.Τ. 
Φ 0401370, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνση Α΄ Ελέγχου 
Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» 
του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος.

- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ- ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με Α.Δ.Τ. AN 394527 , ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της 
«Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Περιουσίας του ΥΠΟΙΚ», κλάδου ΠΕ/ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΩΝ, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 29/03/2019 έως 
5/04/2019 στην Αθήνα, την Πάτρα, την Πρέβεζα και στο 
Αγρίνιο ως εξής:

- 29/03/2019: Έλεγχος στα γραφεία της ΕYΔΕ ΚΣΣΥ 
(Προϊσταμένη Αρχή) στην Αθήνα από τους Σοφοκλή 
Αλευρίδη και Οικονόμου Ζαχαρούλα.

- 31/03/2019: μετακίνηση του Ιωάννη Παπαδόπουλου-
Σημαιοφορίδη από το Κιλκίς στη Θεσσαλονίκη οδικώς 
και από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα αεροπορικώς. Κα-
τόπιν μετακίνηση των Σοφοκλή Αλευρίδη, Ιωάννη Πα-
παδόπουλο-Σημαιοφορίδη και Οικονόμου Ζαχαρούλας 
από την Αθήνα στην Πάτρα.

- 01/04/2019: Έλεγχος στα γραφεία της ΕYΔ Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα.

- 2/4/2019: Έλεγχος στα γραφεία της ΕYΔ Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας και στο ΠΤΑ στην Πάτρα και μετά το 
πέρας του ελέγχου μετακίνηση των Σοφοκλή Αλευρίδη, 
Ιωάννη Παπαδόπουλο-Σημαιοφορίδη και Οικονόμου 
Ζαχαρούλας από την Πάτρα στην Πρέβεζα.

- 03/04/2019: Έλεγχος στα γραφεία της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Δημοσίων Έργων Ηπείρου και Κερκύρας (Διευ-
θύνουσα Υπηρεσία) στην Πρέβεζα.

- 04/04/2019: Έλεγχος στα γραφεία της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Δημοσίων Έργων Ηπείρου και Κερκύρας (Διευ-
θύνουσα Υπηρεσία) στην Πρέβεζα και μετά το πέρας 
του ελέγχου μετακίνηση των Σοφοκλή Αλευρίδη, Ιωάννη 

Παπαδόπουλο-Σημαιοφορίδη και Οικονόμου Ζαχαρού-
λας από την Πρέβεζα στο Αγρίνιο.

- 5/4/2019: Έλεγχος του φυσικού αντικειμένου του έργου 
«Αναβάθμιση τμήματος της οδού Αγρίνιο - Άγιος Βλάσης 
της Ε.Ο. Αγρινίου - Καρπενησίου» και μετά την ολοκλήρω-
ση του ελέγχου επιστροφή των Σοφοκλή Αλευρίδη, Ιωάννη 
Παπαδόπουλο-Σημαιοφορίδη και Οικονόμου Ζαχαρούλας 
στην Αθήνα. Κατόπιν μετακίνηση του Ιωάννη Παπαδό-
πουλου-Σημαιοφορίδη από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη 
αεροπορικώς από τη Θεσσαλονίκη στο Κιλκίς οδικώς.

Η μετακίνηση, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, θα γίνει 
με μισθωμένο ΙΧ, λόγω ανάγκης μεταφοράς ογκώδους 
τεκμηριωτικού υλικού και διαδοχικών μετακινήσεων 
σε διαφορετικούς νομούς και επίσκεψης στο χώρο που 
υλοποιείται το έργο.

Ο συνολικός αριθμός ημερών ελέγχου ανέρχεται σε έξι 
(6) ημέρες για τους Αλευρίδη Σοφοκλή και Οικονόμου 
Ζαχαρούλα και πέντε (5) για τον Παπαδόπουλο-Σημαι-
οφορίδη Ιωάννη.

Ο συνολικός αριθμός των εκτός έδρας ημερών είναι 
έξι (6) ημέρες (5 διανυκτερεύσεις).

(Δικαιούμενες ημέρες μετακινήσεων εκτός έδρας 200, 
κατά το έτος 2019, συμπεριλαμβανομένων των αυθη-
μερόν μετακινήσεων και των ημερών του παρόντος 
ελέγχου, θα ανέρχονται σε έξι (6) για κάθε μέλος της 
ελεγκτικής ομάδας).

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 
και 12 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.).

7. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έως και 80% 
της σχετικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την εκτός 
έδρας μετακίνηση, σύμφωνα με το άρθρο 6 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857/
Β΄/28-12-2015), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019

Η Πρόεδρος

ΑΘΗΝΑΪΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ

 

    Αριθμ. 720 
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη 

διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέρ-

γα του Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020/ΕΤΠΑ, στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 4314/2014 
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«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» 
(Α΄ 265), και ιδίως την περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρ-
θρου 12, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 41 του 
ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α’ 179) και ισχύει.

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

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

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

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

6. Την απόφαση 2/91637/0004/18.12.2017 του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Επι-
τροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β’ 4510/2017), όπως ισχύει, 
καθώς και την απόφαση 2/93222/004/22.12.2017 του 
Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μελών της Επιτροπής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 706), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την απόφαση 2/78433/0004/26.10.2018 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 637).

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

8. Την αρ. 2/95230/0004/24.10.2013 υπουργική από-
φαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονομι-
κών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013), 
Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων 
(ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και 
Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν.  4151/2013)» (ΦΕΚ Β’ 2730), 
όπως έχει τροποποιηθεί με τη αρ. 2635/14.09.2018 (ΦΕΚ 
Β’ 4216) όμοια και ισχύει.

9. Την απόφαση 2/68332/ΔΕΠ/16.09.2016 των Υπουρ-
γών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομι-
κών «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργει-
ών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 
των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού Διευ-
κόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΦΕΚ Β’ 2943).

10. Την αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/04.01.2016 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογητικά 
αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμέ-
νων εντός και εκτός της Επικράτειας» (ΦΕΚ 20Β’).

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

12. Το γεγονός ότι: (α) η δαπάνη για τα έξοδα μετακί-
νησης, διαμονής και η ημερήσια αποζημίωση θα καλυ-
φθεί από το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της ΕΔΕΛ για 
το οικονομικό έτος 2019, (β) το ποσό της εκτιμώμενης 
δαπάνης για την εκτός έδρας μετακίνηση ανέρχεται σε 
1.355,06 €.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης προκαλείται, δαπάνη 388,64 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων.

14. Την εγκεκριμένη στην αριθμ. 798 - 19-03-2019 συ-
νεδρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι-
μένο στην αρ. 798 - 19-03-2019 συνεδρίαση Πρόγραμ-
μα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2018 έως 
31/12/2019, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
- στο υποέργο «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑ-
ΛΑΜΑΡΙΑ» (κωδ. 1) της Πράξης «Επέκταση του Με-
τρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά - Κύριες εργασίες 
και Προμήθεια συρμών - Φάση Β’» (κωδ. 5002742) 
(Δικαιούχος: «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.») (αριθμ. ελέγχου 
0118193031) στο πλαίσιο του Ε.Π. Υποδομές Μεταφο-
ρών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020/
ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
- ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, με Α.Δ.Τ. 

ΑΕ055405, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνση Α΄ Ελέγχου 
Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» 
του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως συντονιστής.

- ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
Τ 037146, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνση Α΄ Ελέγχου Δι-
αχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στις 05/04/2019 στην 
Αθήνα και από 08/04/2019 έως και 10/04/2019 στην 
Θεσσαλονίκη ως εξής:

- Στις 05/04/2019 έλεγχος στην έδρα του Δικαιούχου 
(Αττικό Μετρό Α.Ε.) στην Αθήνα.

- Στις 07/04/2019 μετακίνηση των μελών της ομάδας 
στην Θεσσαλονίκη αεροπορικώς.

- Στις 08/04/2019 έλεγχος στην Αττικό Μετρό Α.Ε. στην 
Θεσσαλονίκη.

- Στις 09/04/2019 έλεγχος του Φυσικού Αντικειμένου 
στην Θεσσαλονίκη και στις 10/04/2019 έλεγχος του Φυ-
σικού Αντικειμένου και επιστροφή στην Αθήνα.

Δικαιούμενες ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας και για 
τους δύο ελεγκτές έως σήμερα 200. Αριθμός ημερών 
εκτός έδρας παρόντος ελέγχου τέσσερις (4) και διανυ-
κτερεύσεων τρείς (3).

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 και 12 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.).
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7. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έως και 80% 

της σχετικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την 

εκτός έδρας μετακίνηση, σύμφωνα με το άρθρο 6 της 

κοινής υπουργικής απόφασης 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 

2857Β΄/28-12-2015), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019

Η Πρόεδρος

ΑΘΗΝΑΪΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ  
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*14001931104190008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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