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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομικών

2 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Αριθμ. 15726 ΕΞ 2022 
Σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για 

τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου 

στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών - 

Μαιευτών Αθήνας».

  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 εδαφίου α’ της παρ. 1 του άρθρου 
13, και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14, όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4484/2017.

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

2. Την υπό στοιχεία 44010 ΕΞ 2020/01-04-2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Κα-
θορισμός Φορέων του Υπουργείου Υγείας, ελεγχόμε-
νων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων 
(Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 2002).

3. Την υπό στοιχεία 2/40366/ΔΥΕΠ/19-04-2013 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημο-
σιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) (παρ. 1 του άρθρου 6 του 
ν. 3492/2006)» (Β’ 1075).

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 
(Γ.Δ.Ε.Ε.)» (Β’ 1075).

5. Την υπό στοιχεία οικ. 36867 ΕΞ 2020 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανονισμού Διε-
νέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.)» (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 από 1-7-2021 απόφαση της Επιτροπής Συντονι-
σμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.), (109η Συνεδρίαση) με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου 
στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών - Μαιευτών 
Αθήνας» κατά την ελεγκτική περίοδο από 1.7.2021 έως 
και 30.6.2022.

8. Την υπό στοιχεία 86153 ΕΞ 2021/13-07-2021 απόφα-
ση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Συντονισμού Ελέγχων (Δ.Π.Σ.Ε.) της Γενικής Διεύθυν-
σης Δημοσιονομικών Ελέγχων «Κατανομή στη Γ’ Δημο-
σιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Γ’ Δ.Υ.Ε.Ε.), 
έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σύλλογος 
Επιστημόνων Μαιών - Μαιευτών Αθήνας».

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη ύψους πεντακοσίων σαράντα (540,00) 
ευρώ, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού κρα-
τικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, Ειδικός 
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Φορέας 1023-204-0000000, ΑΛΕ 2120207001, για την κα-
ταβολή της ελεγκτικής αποζημίωσης της παρ. 4 του άρ-
θρου 65 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), όπως καθορίστηκε με 
την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22-04-2020 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 326 και 362/2020).

10. Την υπό στοιχεία 10210 ΕΞ 2021 ΥΠΟΙΚ 24-01-2022 
σχετική απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: 6Σ78Η-
90Κ), αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε και συγκροτούμε ελεγκτική ομάδα για τη 
διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στο Ν.Π.Δ.Δ. 
«Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών - Μαιευτών Αθήνας».

2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής:
α. Μαρές Αλκιβιάδης του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΗ043509, 

Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’-Εποπτείας της Γ’ ΔΥΕΕ, 
κλάδου ΠΕ/Δημοσιονομικών, ως συντονιστής.

β. Παπαδημητρίου Θεμιστοκλής του Αθανασίου, με 
ΑΔΤ Λ113125, υπάλληλος της Γ’ ΔΥΕΕ, κλάδου ΠΕ/Δη-
μοσιονομικών, ως μέλος.

γ. Τζιαμπαζίδης Κωνσταντίνος του Στρατή, με ΑΔΤ 
ΑΜ078002, υπάλληλος της Γ’ ΔΥΕΕ, κλάδου ΠΕ/Δημοσι-
ονομικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί με επιτόπιες επισκέψεις 
στην έδρα του φορέα και όπου αλλού απαιτηθεί, σε συ-
νολικά τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, έως 15. 04.2022.

4. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι η διενέργεια έκτα-
κτου διαχειριστικού ελέγχου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σύλλογος Επι-
στημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας».

5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση 
ελέγχου, που θα υποβληθεί, σε φυσική ή/και ηλεκτρονι-
κή μορφή, στη Γ’ Δ.Υ.Ε.Ε., το αργότερο εντός μηνός από 
την περαίωση του ελέγχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2022

  Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

    Αριθμ. 207 
Σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας 

για τη διενέργεια προγραμματισμένου τακτικού 

διαχειριστικού ελέγχου στο φορέα «Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου 

(ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε.)». 

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

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος 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 εδαφίου α’ της παρ. 1 του άρθρου 
13, και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14, όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4484/2017.

2. Την 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).

3. Το άρθρο 65 του ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρ-
ρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του 
αύριο» (Α’ 201).

4. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181).

5. Την υπό στοιχεία 127584 ΕΞ 2020 κοινή απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσω-
τερικών με θέμα «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δη-
μοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικο-
νομικών (Β’ 5258).

6. Την υπό στοιχεία 2/40366/ΔΥΕΠ/19-04-2013 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας των Διευθύνσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) (παρ. 1 
του άρθρου 6 του ν. 3492/2006).» (Β’ 1075).

7. 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 
(Γ.Δ.Δ.Ε.)» (Β’ 1075).

8. Την υπό στοιχεία 36867/ΕΞ 2020/8.4.2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανονισμού Δι-
ενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.)» (Β’ 1519).

9. Την υπ’  αρ. 2/95230/0004/24-10-2013 απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών «1) Κατάρτιση και τήρηση 
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).

10. Το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Συντονισμού 
Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.) πρόγραμμα τακτικών ελέγχων της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για την 
ελεγκτική περίοδο 01-07-2021 έως 30- 06-2022 (απόφα-
ση της υπ’ αρ. 109/01.07.2021 Συνεδρίασης της Ε.Σ.ΕΛ.).

11. Την υπό στοιχεία 83332 ΕΞ 2021/08.07.2021 από-
φαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προγραμματι-
σμού και Συντονισμού Ελέγχων «Κατανομή στη ΔΥΕΕ που 
εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας (Θεσσαλονίκη), προγραμματισμένου τακτικού διαχει-
ριστικού ελέγχου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Κορδελιού-Ευόσμου (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε.), κατά την ελεγκτική 
περίοδο από 01.07.2021 έως και 30.06.2022».

12. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/20 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της αποζημίω-
σης για τους ελέγχους του άρθρου 65 του ν. 4646/2019» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 326 - Διόρθωση Σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 362).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 900,00€, η 
οποία βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού κρατικού 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, Ειδικού Φο-
ρέα 1023-204-0312200 και ΑΛΕ 2120207001, για την 
κάλυψη της δαπάνης αποζημίωσης ελεγκτικής απα-
σχόλησης της παρ. 4 του άρθρου 65, του ν. 4646/2019 
(Α’ 201), όπως καθορίσθηκε με την υπό στοιχεία 2/
10018/ΔΕΠ/2020 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών 
(ΥΟΔΔ 326), καθώς και την υπό στοιχεία 11542 ΕΞ 2022/
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29-01-2022 (ΑΔΑ: 68Ζ6Η-ΦΩΩ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, 
αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε και συγκροτούμε ελεγκτική ομάδα για 
τη διενέργεια προγραμματισμένου τακτικού διαχειριστι-
κού ελέγχου στο φορέα «Δημοτική Κοινωφελής Επιχεί-
ρηση Κορδελιού-Ευόσμου (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε.)».

2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής:
α. Ρόιδου Χρυσούλα του Αστεργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 

197434, υπάλληλος της Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), 
κλάδου Π.Ε./Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια.

β. Πάλλας Στέργιος του Ναούμ, με Α.Δ.Τ. Π 099070, 
υπάλληλος της Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), κλάδου 
Π.Ε./Δημοσιονομικών, ως μέλος.

γ. Πασχαλίδου ‘Αννα του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 357429, 
υπάλληλος της Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), Τ.Ε./
Δημοσιονομικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διεξαχθεί είτε με επιτόπιες επισκέψεις 
στην έδρα του φορέα και όπου αλλού απαιτηθεί, είτε με 
έλεγχο γραφείου, σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, έως 
30/04/2022.

4. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι να διαπιστωθεί η 
επάρκεια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του φο-
ρέα, καθώς και να ελεγχθεί η χρηστή διαχείριση του προ-
ϋπολογισμού του για την οικονομική χρήση έτους 2020.

5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση 
ελέγχου, η οποία θα υποβληθεί, σε φυσική και ηλεκτρο-
νική μορφή, στη Δ.Υ.Ε.Ε που εδρεύει στην έδρα της Κε-
ντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), το αργότερο εντός 
μηνός από την περαίωση του ελέγχου.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2022

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

    Αριθμ. 111 
Σύσταση - συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για τη 
διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στη 
«Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Έδεσ-
σας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.)».

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

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 2, 10, 13,14 και 15 του ν. 3492/2006 

«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για την διασφάλιση 
της χρηστής Δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού 
προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολο-
γισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210),

β) του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας(ενσωμάτωση της οδηγίας) 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

γ) του π.δ. 142/2017«Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών (Α΄ 181), 

δ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες (Α’ 145),

ε) των άρθρων 65, 66 και 67 του ν. 4646/2019 «Φορο-
λογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την 
Ελλάδα του αύριο» (Α’ 201),

στ) της υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22-4-2020 απόφα-
σης του Υφυπουργού Οικονομικών περί καθορισμού 
της αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 65 του 
ν. 4646/2019. (ΥΟΔΔ 326),

ζ) της υπό στοιχεία οικ.36867ΕΞ2020/8.4.2020 από-
φασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανονι-
σμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Δι-
εύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.)» (Β΄ 1519),

η) της υπό στοιχεία 2/40371/ΔΥΕΠ/19-4-2013 απόφα-
σης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων 
(ΓΔΔΕ)» (Β΄ 1075),

θ) του άρθρου 103 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κρά-
τος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία 2/42159/ΔΥΕΠ/25-4-2013 κοινή 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός φορέων 
του Υπουργείου Εσωτερικών ελεγχομένων από την Γε-
νική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄1083).

3. Την από 01.07.2021 απόφαση της Επιτροπής Συντο-
νισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ) (109η συνεδρίαση), με την οποία 
εγκρίθηκε ο προγραμματισμός για τη διενέργεια εκατόν 
είκοσι (120) τακτικών ελέγχων, για την ελεγκτική περίοδο 
από 01.07.2021 έως 30.06.2022.

4. Την υπό στοιχεία 94724 ΕΞ 2021/29-7-2021 απόφαση 
της Προϊσταμένης της ΔΠΣΕ «Κατανομή στη Δημοσιονο-
μική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε) στο Νομό 
Πέλλας προγραμματισμένου τακτικού διαχειριστικού 
ελέγχου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 
Έδεσσας,κατά την ελεγκτική περίοδο από 01-07-2021 
έως και 30-06-2022».

5. Την ανάγκη διενέργειας ελέγχου στην «Δημοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.)».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του 
ειδικού φορέα 1023 204 0314100 με ΑΛΕ 2120207001 
του οικ. Έτους 2022 για την ελεγκτική αποζημίωση των 
μελών του ελεγκτικού κλιμακίου.

7. Την υπό στοιχεία 12368ΕΞ/31-1-2022 ανάληψη δα-
πάνης που αφορά τον ειδικό φορέα 1023 204 0314100 
με ΑΔΑ: Ρ6ΨΘΗ-ΚΦΜ, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε ελεγκτική ομάδα για τη διενέργεια τα-
κτικού διαχειριστικού ελέγχου στο Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.)» 
που αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

α) Δοδόπουλο Νικόλαο του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. ΑΝ 
897235, του κλάδου ΠΕ/Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, 
ως συντονιστή, που υπηρετεί στην Δ.Υ.Ε.Ε. στο Ν. Πέλλας
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β) Ασλανίδου Ευθυμία του Θεοδώρου με Α.Δ.Τ. ΑΒ 
874472, του κλάδου ΠΕ/Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, 
ως μέλος, που υπηρετεί στην Δ.Υ.Ε.Ε. στο Ν. Πέλλας.

1. Ο έλεγχος θα διεξαχθεί στην έδρα του ελεγχόμενου 
φορέα ή οπουδήποτε απαιτηθεί και θα περαιωθεί, με 
πέντε (5) επιτόπιες επισκέψεις έως τις 30-4-2022.

2. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι να διαπιστωθεί:
α) η επάρκεια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 

του φορέα και
β) η χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού του για 

την οικονομική χρήση έτους 2020.
3. Με το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί Έκθεση Απο-

τελεσμάτων Ελέγχου, η οποία θα υποβληθεί, σε φυσική 
και ηλεκτρονική μορφή, στην αρμόδια Διεύθυνση το 
αργότερο εντός μηνός από την περαίωση του ελέγχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Έδεσσα, 3 Φεβρουαρίου 2022 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩ Ν   

Αριθμ. 3046 
Διορισμός Γενικής Γραμματέως Ενίσχυσης της 

Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-

νωνικών Υποθέσεων.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 41 και 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 

Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), 

β) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

γ) του π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενι-
κών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μετα-
φορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17), ιδίως του 
άρθρου 2,

δ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος 
της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού»
(Α’ 118) και

ε) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2), αποφασί-
ζουμε:

Τον διορισμό, από τις 9 Φεβρουαρίου 2022, της Ελέ-
νης Γιώτη του Απόστολου, με ΑΔΤ: ΑΙ 051025, Πολιτικού 
Μηχανικού, στη θέση Γενικής Γραμματέως Ενίσχυσης 
της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών 
θέσεων.

(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ/Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων: 1672/11.1.2022). 

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 4126111727/9.2.2022).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2022 

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ο Υπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

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