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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομικών

2 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθμ. 137493 ΕΞ 2020 ΠΔ 
   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. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 

«για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/ 
2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας» 
και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 27.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 παρ. 6 του 
ν. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή ανα-
πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε-
ρίοδο 2014-2020» (Α΄ 265), όπως έχει τροποποιηθεί με 
το άρθρο 9 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), με το άρθρο 7 του 
ν. 4374/2016 (Α΄ 50) και με το άρθρο 41 του ν. 4569/2018 
(Α΄ 179), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. 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 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις της παρ.  4 του άρθρου 65, της 
παρ. 43 του άρθρου 66 και παρ. 7 του άρθρου 67 του 

ν. 4646/2019: «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξι-
ακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α΄201), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινού-
μενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρ-
θρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 57-63 του π.δ. 142/2017 
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4682/2020 «Κύ-
ρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (Α΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης πε-
ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» (A΄ 76) και ειδικότερα την 
παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την υπ’ αρ. 2/91637/0004/18.12.2017 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Επι-
τροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Β΄ 4510), όπως ισχύει, καθώς και 
την υπ’ αρ. 2/93222/004/22.12.2017 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μελών της Επιτρο-
πής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 706), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 2/26442/0004/27.03.2018 
(ΥΟΔΔ 177), 2/52879/0004/06.07.2018 (ΥΟΔΔ 392), 
2/62581/0004/30.08.2018 (ΥΟΔΔ 502), 2/78433/0004/ 
29.10.2018 (ΥΟΔΔ 637), 2/3809/0004/14.01.2019 (ΥΟΔΔ 
23) και την υπό στοιχεία 113716/ΕΞ 2019/14.10.2019 
(ΥΟΔΔ 882) όμοιες αποφάσεις.

9. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22.04.2020 απόφα-
ση του Υφυπουργού «Καθορισμός της αποζημίωσης 
για τους ελέγχους του άρθρου 64 του ν. 4646/2019» 
(ΥΟΔΔ 326).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4740 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1019/07.12.2020

10. Την υπ΄ αρ. 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)» (Β΄ 2730), όπως έχει 
τροποποιηθεί με τη αρ. 2635/14.09.2018 (Β΄ 4216) όμοια 
και ισχύει.

11. Την υπό στοιχεία 2/68332/ΔΕΠ/16.09.2016 από-
φαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις 
στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συ-
μπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και 
του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(Β΄ 2943), στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι ο 
αριθμός των επιτρεπόμενων κατ΄ έτος ημερών εκτός 
έδρας των μετακινούμενων προσώπων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της εν λόγω απόφα-
σης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις διακόσιες (200).

12. Την υπό στοιχεία 2/73/ΔΕΠ/04.01.2016 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογη-
τικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινου-
μένων εντός και εκτός της Επικράτειας» (Β΄ 20).

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

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης προκαλείται, δαπάνη 900,00 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων.

15. Την εγκεκριμένη στην υπ΄  αρ. 841/01-07-2020 
συνεδρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκε-
κριμένο στην υπ΄ αρ. 841/01-07-2020 συνεδρίαση Πρό-
γραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2019 
έως 31/12/2020, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
- στο υποέργο «Υπογειοποίηση Δικτύου ΔΕΗ στην 

Οδό Κύπρου» (κωδ. 2) της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΥ-
ΛΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΕΙΟ ΠΑΡΚΟ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 
ΚΥΠΡΟΥ» (κωδ. 5029048) (Δικαιούχος: «ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ 
ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ») (αρ. ελέγχου 0119203059) 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. 

ΑΒ 219298, υπάλληλος της «Διεύθυνση Α΄ Ελέγχου Δια-
χείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως συντονιστής.

- ΜΑΜΦΡΕΔΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
Π 495034, υπάλληλος της «Διεύθυνση Γ΄ Πιστοποίησης 
δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων 
και Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος.

- ΜΑΥΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
Χ 849545, υπάλληλος της «Διεύθυνση Α΄ Ελέγχου Δια-
χείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως μέλος.

Όλα τα μέλη της ομάδας ελέγχου υποχρεούνται να 
υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3213/2003 (Α΄ 309), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 7/12/2020 έως 
11/12/2020 στην Αθήνα από το γραφείο λόγω των υγει-
ονομικών συνθηκών που επιβάλλονται για την αντιμετώ-
πιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19. Ο έλεγχος θα είναι συνολικής διάρκειας 
πέντε (5) ημερών. Ο έλεγχος θα γίνει βάσει των στοιχείων 
που έχουν καταχωρηθεί/αναρτηθεί στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ και 
των συμπληρωματικών στοιχείων που θα αποστείλουν 
οι ελεγχόμενοι φορείς, με τη χρήση και τεχνολογιών 
πληροφορικής απομακρυσμένης πρόσβασης για την 
παροχή διευκρινίσεων ή/και πρόσθετων στοιχείων που 
απαιτούνται από τους φορείς για τη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου ελέγχου και τη σύνταξη της έκθεσης 
προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου

4. Στα μέλη της ομάδας ελέγχου θα καταβληθεί η προ-
βλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχ. 9 και 14 
του προοιμίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος 

ΑΘΗΝΑΪΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ
Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ 
675228/67331/47570/44556/1504 
    Καθορισμός αποδοχών του Καλλιτεχνικού Διευ-

θυντή του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσ-

σαλονίκης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του στοιχ. α) της παρ.  2 και του δεύτερου εδα-

φίου της παρ.  3 του άρθρου 5Β του άρθρου 76 του 
ν. 2121/1993 (Α΄25), όπως αυτό προστέθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4481/2017 «Συλλογική δια-
χείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγε-
νικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για 
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα 
αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.»
(Α΄ 100, διόρθωση σφαλμάτων Α΄192),

β) της παρ.  2 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133) με το οποίο καταργήθηκαν τα άρθρα 1 έως 13 
του ν. 4369/2016,

γ) του ν.  4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσε-
ων» (Α΄176) καθώς και την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/
6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ σχετικά 
με παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων 
του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176),
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δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), 
όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

ε) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 “Επιτελικό Κρατος, 
οργάνωση,λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης” (Α΄ 133),

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

ζ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7) (Διόρθωση σφάλματος 
Α΄158), όπως ισχύει,

η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄181), όπως ισχύει,

θ.) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών ...» 
(Α΄114),

ι) Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

ια) του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,

ιβ) του π.δ. 62/2020 (Α΄ 155) “Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών”.

2. Την υπ’ αρ. 70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού 
“Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη (Β΄ 4805).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/617452/60386/ 
40271/4-11-2020 Εισηγητική - Οικονομική Έκθεση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη συνολικού ύψους περίπου έξι χιλιάδων 
οκτακοσίων ευρώ (6.800 €) πλέον εργοδοτικών εισφο-
ρών ύψους χιλίων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ 
και σαράντα τεσσάρων λεπτών (1.654,44  €) για το τρέ-
χον οικονομικό έτος και σαράντα χιλιάδων οχτακοσίων 
ευρώ (40.800 €) για κάθε επόμενο οικονομικό έτος πλέον 
εργοδοτικών εισφορών ύψους εννέα χιλιάδων εννια-
κοσίων είκοσι έξι ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών 
(9.926,64 €), η οποία θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις 
του προϋπολογισμού του Οργανισμού Μεγάρου Μου-
σικής Θεσσαλονίκης στον ΚΑΕ 60.00 και 60.03

5. Τις υπ’ αρ. 1-3/1/2020 και 2-3/1/2020 αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης του ως άνω αναφερόμενου 
νομικού προσώπου (ΑΔΑ: 62Δ54655ΞΓ-ΙΒ3 και ΑΔΑ: 
Ω0ΘΜ4655ΞΓ-6Ψ8), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τις ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 
του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Οργανισμού Μεγάρου 
Μουσικής Θεσσαλονίκης (Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού 
Δικαίου που εποπτεύεται από το ΥΠΠΟΑ), στο ποσό των 
τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (3.400 €).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2020 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Πολιτισμού και
Οικονομικών Αθλητισμού
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ 

Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/ 
671324/20304/4112/2917 
   Συγκρότηση της «Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητι-

κής Ακεραιότητας» (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.) κατ΄ εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4726/2020.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) Της περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 

«Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 121), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοι-
κητικών Οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).

γ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

δ) Του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας δι-
οίκησης», όπως ισχύει.

ε) Του ν. 4726/2020 «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου 
των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι 
συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας 
Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή 
(Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 181), άρθρα 21 και 31.

στ) Του π.δ. 70/2015 (Α΄  114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών 
Μεταφορών 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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».
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ζ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

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

2. Της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/
29-07-2019 (Β΄ 3099) κοινής απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη.

3. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/612620/1078/03-11-2020 
έγγραφο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

4. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/614048/1088/03-11-2020 
έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

5. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/618749/1102/05-11-2020 
έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας.

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

Ορίζουμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
της «Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας» 
(Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), ως ακολούθως:

Α. Από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τον ΓΕΩΡ-
ΓΙΟ ΜΑΥΡΩΤΑ του Παρασκευά (ΑΔΤ ΑΒ 526334) Γενικό 
Γραμματέα Αθλητισμού ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή 
αυτού τη ΜΕΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη 
(ΑΔΤ ΑΖ 118242), Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος 
Νομοθετικής Επεξεργασίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγ-
χου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Β. Από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας τον ΑΓΓΕΛΟ ΜΠΙΝΗ 
του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΖ 533451), Διοικητή της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας ως τακτικό μέλος, με αναπληρω-
τή αυτού τον ΙΩΑΝΝΗ ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗ του Εμμανουήλ 
(ΑΔΤ ΑΝ 632514), Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού 
και Συμπεριφορικών Αναλύσεων της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας.

Γ. Από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνί-
ων τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Παντελή (ΑΔΤ 
ΑΚ  457059), Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας και 
Ελέγχου Παιγνίων ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια 
αυτού τη ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ του Θεοδώρου (ΑΔΤ 
ΑΖ 042037), Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
και Διοικητικών Κυρώσεων της Επιτροπής Εποπτείας και 
Ελέγχου Παιγνίων.

Δ. Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τον ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΒ 631184), 
Αθλητικό Εισαγγελέα, ως μέλος και αναπληρωτή αυτού 
τον ΜΙΧΑΛΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ του Δήμου (ΑΔΤ Ξ 143317), 
Αθλητικό Αντιεισαγγελέα.

Ε. Από την Ελληνική Αστυνομία τον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑ-
ΚΩΣΤΑ του Ευαγγέλου (ΑΔΤ 243537049), Αστυνομικό 
Διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος/Α.Ε.Α, ως μέλος και αναπληρωτές αυτού τους 
α) ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗ του Σοφοκλή (ΑΔΤ 269844026), 
Αστυνόμο Β΄ και β) ΙΩΑΝΝΗ ΙΑΚΩΒΙΔΗ του Ματθαίου 
(ΑΔΤ 255061042) Αστυνόμο Β΄, υπηρετούντες αμφότεροι 
στο Τμήμα Προστασίας της Οικονομικής Διεύθυνσης 
Οικονομικής Αστυνομίας/Α.Ε.Α.

Η θητεία των μελών της «Εθνικής Πλατφόρμας Αθλη-
τικής Ακεραιότητας» (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.) ακολουθεί την από 
θέσεως τους θητεία για τα εκ θέσεως διορισμένα στην 
Ε.Π.ΑΘΛ.Α. μέλη ενώ τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με 
τριετή θητεία.

Για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. 
δεν καταβάλλεται αμοιβή. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ   

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