
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομικών

2 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Αριθμ. 162928 ΕΞ 2022  
Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλί-

ου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) - Ν.Π.Δ.Δ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 του ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστι-

κής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συ-
μπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού 
χρήματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),

β) του Κεφαλαίου Β’ (άρθρα 20-23) του ν. 4735/2020 
«Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, 
ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθ-
μη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 197),

γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητι-
κά όργανα» (Α’ 98) και την περ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

στ) της υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051),

ζ) του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δι-
ακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-

σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

2. Την υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Π. 0001758 ΕΞ 2017 Χ.Π.1981/
21.11.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορι-
σμός Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής 
Τυποποίησης και Ελέγχων» (ΥΟΔΔ 622), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπό στοιχεία 8456 ΕΞ 2020/24.1.2020 
(ΥΟΔΔ 44) όμοια απόφαση.

3. Το υπό στοιχεία 141881 ΕΞ 2021/11.11.2021 έγγρα-
φο του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το υπό στοιχεία 2231 οικ./4.10.2021 έγγραφο της 
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) 
προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 
(ΑΣΕΠ), σχετικά με την εκκίνηση διαδικασίας για την επι-
λογή Προέδρου και δύο (2) Αντιπροέδρων Διοικητικού 
Συμβουλίου στην ΕΛΤΕ σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 
του ν. 4735/2020.

5. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 6ΔΣ/
2021 για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυ-
ποποίησης και Ελέγχων «ΕΛΤΕ» (ΑΔΑ: ΨΒΗΧ6Η6-Τ9Τ).

6. Την από 10 Αυγούστου 2022 Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ 
«Ανάρτηση πινάκων επικρατέστερων υποψηφίων της 
υπ’ αρ. 6ΔΣ/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής 
Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπροέδρων 
Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Λογιστικής Τυ-
ποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) Υπουργείο Οικονομικών».

7. Το υπ’ αρ. 18549/01/10.08.2022 έγγραφο του Ανώτα-
του Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προς τον 
εποπτεύοντα Υπουργό, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4735/2020 (Α’ 197).

8. Το υπ’  αρ. 4130/21.5.2021 έγγραφο και το από 
12.8.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Τρά-
πεζας της Ελλάδας, όπου υποδεικνύεται ο εκπρόσωπός 
της για το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστι-
κής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ΤτΕ.

9. Τo υπ’ αρ. 1696/16.7.2021 έγγραφο της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς με την οποία υποδεικνύει τον εκπρό-
σωπό της για το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής 
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Το από 13.8.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, 
όπου υποδεικνύεται ο εκπρόσωπός του για το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 
Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

11. Το υπό στοιχεία Φ/1/3186/28.5.2021 έγγραφο και 
το από 17.8.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, όπου 
υποδεικνύεται ο εκπρόσωπός του για το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 
Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

12. Την υπ’ αρ. 6584/3.11.2022 έκθεση της Επιτροπής 
Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισμών 
Κοινής Ωφέλειας σύμφωνα με το άρθρο 49Α του Κανο-
νισμού της Βουλής των Ελλήνων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

1. Ορίζουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), 
ως ακολούθως:

α) Τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο του Αποστόλου, με 
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 133527, ορκωτό ελεγκτή λογιστή, πτυχιούχο 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Πειραιά, ως Πρόεδρο.

β) Τον Νικόλαο Παπαδήμο του Σταματίου, με Α.Δ.Τ.: 
ΑΝ 085506, προϊστάμενο τμήματος Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς, ως Α’ Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο του Συμβουλίου 
Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.).

γ) Τον Αλέξανδρο Σικαλίδη του Κωνσταντίνου, με 
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 314548, ακαδημαϊκό υπότροφο στο Διεθνές 
Πανεπιστημίο Ελλάδος, ως Β’ Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο 
του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.Λ.Ο.Τ.).

δ) Την Ελπίδα Μάγκουρα του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ.: 
ΑΕ 561921, Υποδιευθύντρια στη Διεύθυνση Εποπτείας 
Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, ως 
Μέλος και εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

ε) Τον Νικόλαο Κονταρούδη του Χρήστου, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 
096445, Α’ Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
ως Μέλος και εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς.

στ) Τον Κωνσταντίνο Σφακάκη του Εμμανουήλ, με 
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 083238, ως Μέλος και εκπρόσωπο του Συν-
δέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

ζ) Τον Νικόλαο Ηρειώτη του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ.: 
Χ 173313, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Οικονομι-
κού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ως Μέλος και εκπρόσω-
πο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

2. Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 
Ελέγχων είναι τριετής, αρχής γενομένης από τη δημοσί-
ευσή της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2022 

Ο Υφυπουργός 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. 160258 ΕΞ 2022 
Σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για 

τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου 

στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο».

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

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου 

για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής δια-
χείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός 
του κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 210) και ιδίως του εδαφίου α’ της παρ. 1 του 
άρθρου 13 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4484/2017 
(Α’ 110).

β. Της περ. ιδ’ του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 143).

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

δ. Των άρθρων 7 και 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυ-
πογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δια-
τάξεις» (Α’ 131).

ε. Του ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσια-
κής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και 
υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και 
άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α’ 309) και ιδίως της 
περ. λ’ της παρ. 1 του άρθρου 1.

στ. Των άρθρων 54 και 55 του π.δ. 142/2017 «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως 
έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 95 του 
ν. 4583/2018 (Α’ 212).

ζ. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

2. Την υπό στοιχεία 44010 ΕΞ 2020 ΥΠΟΙΚ 01/04/2020 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Υγείας «Καθορισμός Φορέων του Υπουργείου 
Υγείας ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσι-
ονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) του Υπουργείου Οικονομι-
κών»(Β’ 2020).

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

4. Την υπό στοιχεία 2/40371/ΔΥΕΠ/19.04.2013 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων 
(ΓΔΔΕ)» (Β’ 1075).

5. Tην υπό στοιχεία 36867 ΕΞ 2020 ΥΠΟΙΚ 08/04/2020 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γε-
νικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)» 
(Β’ 1519).
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6. Την υπ’  αρ. 2/95230/0004/24.10.2013 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών 1) «Κατάρτιση και τήρη-
ση Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών 
της Ε.Δ.ΕΛ. (ν.  4151/2013), 2) Κατάρτιση και τήρηση 
Μητρώου Εμπειρογνωμόνων (ν. 4151/2013), 3) Θητεία 
Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. 
(ν. 4151/2013)» (Β’ 2730).

7. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22.04.2020 από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της 
αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 65 του 
ν. 4646/2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 326 και 362/2020).

8. Το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Συντονισμού 
Ελέγχων (ΕΣΕΛ) πρόγραμμα ελέγχων της Γενικής Δι-
εύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για την ελεγκτική 
περίοδο από 01.07.2022 έως 30.06.2023 (απόφαση της 
υπ’ αρ. 124/01.07.2022 Συνεδρίασης της ΕΣΕΛ).

9. Την υπό στοιχεία 95785 ΕΞ 2022 ΥΠΟΙΚ 06/07/2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προγραμ-
ματισμού και Συντονισμού Ελέγχων περί κατανομής στη 
Γ’ ΔΥΕΕ έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στο Γενικό Νο-
σοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», για την ελεγκτική περί-
οδο από 01.07.2022 έως 30.06.2023.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων 
του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, 
Ειδικός Φορέας 1023-204-0000000, ΑΛΕ 2420404001 για 
τη μετακίνηση των μελών της ελεγκτικής ομάδας για 
την οποία έχει δεσμευθεί πίστωση με την υπό στοιχεία 
143720 ΕΞ 2022 ΥΠΟΙΚ 05/10/2022 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΑΑ7Η-Μ5Ο).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους χιλίων τετρακοσίων σαρά-
ντα (1.440,00) ευρώ, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, 
Ειδικός Φορέας 1023-204-0000000, ΑΛΕ 2120207001, 
για την αποζημίωση των μελών της ελεγκτικής ομάδας 
(άρθρα 65, 66 και 67 του ν. 4646/2019), όπως καθορί-
στηκε με την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22.04.2020 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 326 
και 362/2020), καθώς και την υπό στοιχεία 10210 ΕΞ 2022 
ΥΠΟΙΚ 24/01/2022 σχετική απόφαση δέσμευσης πίστω-
σης (ΑΔΑ: 6Σ78Η-90Κ), αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση-συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για τη 
διενέργεια προγραμματισμένου τακτικού διαχειριστικού 
ελέγχου στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ».

2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής:
α. Μαρές Αλκιβιάδης του Βασιλείου, με ΑΔΤ: ΑΗ 043509, 

Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’- Εποπτείας, της Γ’ ΔΥΕΕ, 
με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντο-
νιστής.

β. Τζιαμπαζίδης Κωνσταντίνος του Στρατή, με ΑΔΤ: 
ΑΜ 078002, υπάλληλος της Γ’ ΔΥΕΕ, με βαθμό Α’ του κλά-
δου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

γ. Γκανάτσιου Βασιλική του Θεοδώρου, με ΑΔΤ: 
ΑΟ 031670, υπάλληλος της Γ’ ΔΥΕΕ, με βαθμό Α’ του κλά-
δου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στην έδρα του φορέα 
(Μαγούλα) ή όπου αλλού απαιτηθεί σε οκτώ (8) ερ-
γάσιμες ημέρες στην τρέχουσα ελεγκτική περίοδο 

(01.07.2022 έως 30.06.2023), κατά το χρονικό διάστη-
μα από 07.12.2022 έως 16.12.2022 με επιτόπιο έλεγχο 
είτε με έλεγχο γραφείου και θα ολοκληρωθεί με την 
αποστολή της προσωρινής έκθεσης στον ελεγχόμενο 
φορέα.

4. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι η διερεύνηση 
κυρίως των ζητημάτων που τίθενται στις υπό στοιχεία 
83/Α/2019 και 84/Α/2019 εκθέσεις ελέγχου (υπό στοιχεία 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.1Δ/ΕΜΠ. 568/09.04.2019 και Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.1Δ/
ΕΜΠ. 569/09.04.2019) του Σώματος Επιθεωρητών Ελε-
γκτών Δημόσιας Διοίκησης για το χρονικό διάστημα που 
αναφέρεται σε αυτές.

5. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου, ο ελεγχόμενος φο-
ρέας καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με την υπόθε-
ση, υποχρεούνται να παράσχουν οποιοδήποτε στοιχείο 
ή πληροφορία ζητηθεί από την ελεκτική ομάδα και να 
μεριμνήσουν ώστε το προσωπικό της Υπηρεσίας να είναι 
διαθέσιμο κατά αρμοδιότητα για τις ανάγκες του ελέγ-
χου, καθώς επίσης για την ύπαρξη κατάλληλου χώρου 
για την εργασία των ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 14 του ν. 3492/2006 (Α’ 210).

6. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση 
αποτελεσμάτων ελέγχου, που θα υποβληθεί, σε φυσι-
κή ή/και ηλεκτρονική μορφή, στη Γ’ ΔΥΕΕ, το αργότερο 
εντός μηνός από την περαίωση του ελέγχου.

7. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 
1γ, 7, και 10 του προοιμίου.

8. Τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας έχουν την υποχρέ-
ωση που απορρέει από την κτήση της ιδιότητας του 
ελεγκτή για υποβολή αρχικής ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός 90 
ημερών από την κτήση της ιδιότητας αυτής, καθώς και 
για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες 
διατάξεις του ν. 3213/2003.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2022

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

      Με την υπ’  αρ. 106276/7.11.2022 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4622/2019, γίνεται απο-
δεκτή, από 1-11-2022, η παραίτηση του Κυριακόπουλου 
Κωνσταντίνου του Ιωάννη - Νικολάου (ΑΔΤ: Χ 613346), 
από τη θέση δημοσιογράφου στο Γραφείο Επικοινω-
νίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7912672928/7.11.2022).

  Ο Υπουργός 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5068 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1053/11.11.2022

    Αριθμ. 106654 
Διορισμός πέντε (5) μελών στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου 

Εμπορίου και Αναπτύξεως.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1 και 5 του ν. 990/1979 «Περί ιδρύσε-

ως Επιμελητηρίου υπό τον τίτλον ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ» 
(Α’ 266),

β. του Κεφαλαίου Β’ «ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ» (άρθρα 20-23) του ν. 4735/2020 
«Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, 
ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθ-
μη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 197),

γ. του άρθρου 13 του π.δ. 421/1981 «Περί Κανονισμού 
Οργανώσεως και λειτουργίας του Επιμελητηρίου υπό 
τον τίτλον ’’ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ’’» (Α’ 113),

δ. της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κώδι-
κας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’  45),

ε. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

στ. του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

ζ. του Κεφαλαίου ΙΑ’ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (άρθρα 75-84) του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

η. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

θ. του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

2. Την υπ’ αρ. 105486/17.10.2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός έξι (6) με-
λών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αραβο-Ελληνικού 
Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως» (ΥΟΔΔ 881).

3. Το γεγονός ότι η θητεία των έξι (6) μελών που διο-
ρίστηκαν με την υπ’ αρ. 105486/17.10.2019 απόφαση 
έληξε στις 24/10/2022.

4. Το υπ’ αρ. 98066/12.10.2022 (ορθή επανάληψη στις 
20.10.2022) έγγραφο του Γραφείου Υπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων σχετικά με τον ορισμό τριών Ελλή-
νων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αραβο-Ελλη-
νικού Επιμελητηρίου.

5. Το υπό στοιχεία 321/ΜΚ/ΒΦ/βφ/18.10.2022 έγγρα-
φο του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και 
Αναπτύξεως, με το οποίο γνωστοποιούνται στον Υπουρ-
γό Ανάπτυξης τα δύο (2) εκ των τριών (3) μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται από την Ένωση 
των Αραβικών Επιμελητηρίων.

6. Το υπ’ αρ. 100822/19.10.2022 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός 3ου προ-
τεινόμενου από την Ένωση Αραβικών Επιμελητηρίων 
μέλους του Δ.Σ. του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου 
Εμπορίου και Αναπτύξεως».

7. Την υπ’ αρ. 100325/18.10.2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (παρ. 5.ε του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014).

8. Το γεγονός ότι (α) σύμφωνα με το υπό στοιχεία 321/
ΜΚ/ΒΦ/βφ/18.10.2022 ως άνω έγγραφο του Αραβο- Ελ-
ληνικού Επιμελητηρίου, ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας 
για Οικονομικές Υποθέσεις του Αραβικού Συνδέσμου, 
που αποτελεί το τρίτο εκ της θέσεώς του οριζόμενο από 
την Ένωση των Αραβικών Επιμελητηρίων μέλος του Δ.Σ. 
του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, δεν έχει ακόμη 
αναλάβει τα καθήκοντά του, (β) με το ως άνω υπ’αρ. 
100822/19.10.2022 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων έχει ζητηθεί από το Αραβο-Ελληνι-
κό Επιμελητήριο η υπόδειξη του εν λόγω μέλους μόλις 
αυτό αναλάβει τα καθήκοντά του και (γ) με τον ορισμό 
των 5 μελών που διενεργείται με την παρούσα απόφαση 
το Δ.Σ. του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου μπορεί να 
συνεδριάσει διαθέτοντας απαρτία.

9. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Αραβο-Ελ-
ληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως, απο-
φασίζουμε:

1. Διορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανα-
πτύξεως, οι κάτωθι με τις ακόλουθες ιδιότητες:

α) Μπράμης Δημήτριος του Γεωργίου, Δικηγόρος, με 
Α.Δ.Τ.: ΑΜ 017560,

β) Δευτεραίος Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου, Επιχει-
ρηματίας, με Α.Δ.Τ.: Χ 549308,

γ) Φέκκας Μιχαήλ του Χρήστου, Χρηματοοικονομικός 
Αναλυτής, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 124255,

δ) Dr. Khaled Hanafy του Mohammed, με αριθμό δι-
αβατηρίου Αιγύπτου: D 00044093, Γενικός Γραμματέας 
της Ένωσης Αραβικών Επιμελητηρίων.

ε) Mabger Rashad του Hassan, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 536612, 
ως Γενικός Γραμματέας του Αραβο-Ελληνικού Επιμελη-
τηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως.

2. Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου 
και Αναπτύξεως είναι τριετής.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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