
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Πρωθυπουργός 

2 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

1 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

   Αριθμ. Υ 14  
Ανάθεση στον Γενικό Γραμματέα Νομικών και 

Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, της παράλληλης 

άσκησης των καθηκόντων του Γενικού Γραμμα-

τέα Πρωθυπουργού.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 21, 41, τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 44 και 

την παρ. 3 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτά-
κη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της "Νέας 
Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118).

3. Την υπό στοιχεία Υ5/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμ-
ματεία της Κυβέρνησης» (ΥΟΔΔ 434), αποφασιζουμε:

Την ανάθεση στον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοι-
νοβουλευτικών Θεμάτων Στυλιανό - Ιωάννη Κουτνατζή 
του Γεωργίου, με ΑΔΤ: ΑΝ 515051, Δικηγόρο Αθηνών 
και Λέκτορα Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, της παράλληλης 
άσκησης των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Πρω-
θυπουργού, έως τις 10.9.2022 και χωρίς καμία πρόσθετη 
αμοιβή ή αποζημίωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2022

  Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

    Αριθμ. 113076 ΕΞ 2022  
Σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για 

τη διενέργεια προγραμματισμένου τακτικού δι-

αχειριστικού ελέγχου στον φορέα «Δήμος Αρχα-

νών - Αστερουσίων» .

 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 διαχεί-
ρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του 
κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 210), και ιδίως του εδ.α’ της παρ. 1 του άρθρου 13 και 
τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 όπως αυτή τροποποιήθη-
κε 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, 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»(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. Της περ. λ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 
«Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βου-
λευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτη-
τών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών 
προσώπων» (Α’ 309).

στ. Των άρθρων 54, 55 και 56 του π.δ. 142/2017 «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως 
έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 95 του 
ν. 4583/2018 (Α’ 212).
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ζ. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

2. Την υπό στοιχεία 127584/ΕΞ2020/2020 κοινή 
υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός φορέων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ελεγχόμενων από την Γενική 
Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)» (Β’ 5258).

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/19-4-2013 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων 
(ΓΔΕΕ)» (Β’ 1075).

5. Tην υπό στοιχεία 36867 ΕΞ 2020/8.4.2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανονισμού Δι-
ενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)» (Β’ 1519).

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/22.4.2020 απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της 
αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 65 του 
ν. 4646/2019». (Υ.Ο.Δ.Δ. 326).

8. Το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Συντονισμού 
Ελέγχων (ΕΣΕΛ) πρόγραμμα ελέγχων της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για την ελεγκτική πε-
ρίοδο από 1-7-2022 έως 30-6-2023 (απόφαση της υπ’ αρ. 
124/1.07.2022 Συνεδρίασης της ΕΣΕΛ).

9. Την υπ’ αρ. οικ. 97399/8-7-2022 απόφαση της Προ-
ϊσταμένης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συ-
ντονισμού Ελέγχων περί κατανομής στην Δ.Υ.Ε.Ε. στο 
Ν. Ηρακλείου της διενέργειας ενός προγραμματισμένου 
τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για την ελεγκτική πε-
ρίοδο από 1-7-2022 έως 30-6-2023, στον Φορέα «Δήμο 
Αρχανών-Αστερουσίων».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη, ύψους 150€ η οποία βαρύνει τις 
πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2022, Ειδικός Φορέας 1023-204-0312000 και ΑΛΕ 
2420404001 («Έξοδα κίνησης προσωπικού) για τη μετα-
κίνηση των μελών της ελεγκτικής ομάδας, καθώς και τις 
υπ’ αρ. 19706/14-2-2022 και 110435/1-8-2022 σχετικές 
αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: 6ΩΓΑΗ-ΦΟ2 και 
Ψ0ΓΦΗ-Σ9Ω).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του κρα-
τικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους [2022], Ειδικός 
Φορέας 1023-2040312000 και ΑΛΕ 2.1.2.02.07.001,για 
την ελεγκτική αποζημίωση των μελών της ελεγκτικής 

ομάδας (ν. 4646/2019, άρθρο 65, 66 και 67), καθώς και τις 
υπ’ αρ. 11559/29-1-2022 και 111563/3-8-2022 σχετικές 
αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: 600ΥΗ-ΨΞΠ και 
99ΞΒΗ-ΒΥΖ), αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση-συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για τη 
διενέργεια προγραμματισμένου-τακτικού ελέγχου στον 
φορέα «Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων».

2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής:
α. Γρεβετζάκη Αικατερίνη του Γεωργίου, με Αριθμό 

Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ΑΒ 480785, υπάλληλος της 
ΔΥΕΕ Ν. Ηρακλείου, με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Δημο-
σιονομικών, ως συντονιστής.

β. Ζαριφόπουλος Μιχαήλ του Αναστασίου, με ΑΔΤ 
ΑΟ429984, υπάλληλος της ΔΥΕΕ Ν. Ηρακλείου, με βαθμό 
Β’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

γ. Ξυδάκη Ευθυμία του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ ΑΜ954199, 
υπάλληλος της ΔΥΕΕ Ν. Ηρακλείου, με βαθμό Α’ του κλά-
δου ΤΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στην έδρα του φορέα 
(Πεζά) ή όπου αλλού απαιτηθεί σε έξι (6) εργάσιμες ημέ-
ρες στην τρέχουσα ελεγκτική περίοδο (1/7/22- 30/6/23) 
από 1/9/2022 ως 31/12/2022 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 να διαπιστωθεί: 
α) η επάρκεια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 
του φορέα καθώς και β) η χρηστή διαχείριση του προϋ-
πολογισμού του για την οικονομική χρήση έτους 2021.

5. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου, οι ελεγχόμενοι φο-
ρείς καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με την υπόθε-
ση, υποχρεούνται να παράσχουν οποιοδήποτε στοιχείο 
ή πληροφορία ζητηθεί από τους ελεγκτές και να μερι-
μνήσουν 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 φυσική 
ή/και ηλεκτρονική μορφή, στην ΔΥΕΕ Ν. Ηρακλείου 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, 10 και 11 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, 5 Αυγούστου 2022 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   

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