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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομικών

2 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθμ. 2/71587/ΔΕΠ 
   Καθορισμός αποζημίωσης των μελών Επιτροπής 

για τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας βεβαί-

ωσης και παρακολούθησης των προστίμων του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτε-

λικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης (Α’ 133),

β) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45),

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) της παρ. 2 του άρθρου 5 και την περιπ. δ’ της παρ. 6 
του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

ε) του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

στ) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής 
κινήτρων δια την ενίσχυσιν τη περιφερειακής και οικο-
νομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α’ 232), όπως συμπλη-
ρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α’ 57),

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

η) του πδ 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

2. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

4. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

5. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

6. Την υπό στοιχεία 82558 ΕΞ 2019/23.7.2019 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο-
νομικών «Διορισμός του Αθανάσιου Πετραλιά του Ιωάν-
νη, σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 537).

7. Την υπό στοιχεία 42810 ΕΞ 2021/08.04.2021 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής με 
θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτρο-
πής για τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας βεβαίωσης 
και παρακολούθησης των προστίμων του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 295).

8. Την υπό στοιχεία 41935 ΕΞ 2021/7.4.2021 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών, από την οποία προκύπτει 
ότι η παρούσα απόφαση προκαλεί δαπάνη μέγιστου 
ύψους 39.600,00 ευρώ εις βάρος του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΦ 1023-204-0000000 
και ΑΛΕ 2120207001).
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9. Την υπό στοιχεία 44755 ΕΞ 2021/13.4.2021 απόφαση 
δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Δια-
χείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Οικονομικών ύψους τριάντα εννέα 
χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (39.600,00 €)

10. Το υπό στοιχείο 56544 ΕΞ 2021/14.5.2021 έγγραφο 
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζεται αποζημίωση πενήντα ευρώ (50€) ανά 
συνεδρίαση για την Συντονίστρια, την αναπληρώτρια 
Συντονίστρια και τα μέλη της Επιτροπής και μέχρι τέσ-
σερις (4) συνεδριάσεις μηνιαία.

Β. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εκτός του κανονικού 
ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και 
εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή 
απασχόληση, δια ζώσης ή με τη χρήση τεχνολογιών 
απομακρυσμένης πρόσβασης. Η Ομάδα Εργασίας θα 
συνεδριάζει κατ’ ελάχιστο τέσσερις (4) φορές το μήνα.

Γ. Η απόφαση αυτή ισχύει από 14.4.2021 και μέχρι τη 
λήξη της θητείας των μελών της Επιτροπής (31.12.2021).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

 

Αριθμ. 67141 ΕΞ 2021 
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 45615/14-4-2021 από-

φασης της Προέδρου της ΕΔΕΛ «Σύσταση και 

Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια 

τακτικού ελέγχου της ΕΔΕΛ στην πράξη: ΚΔΗΦ 

του Ιδρύματος για το παιδί η «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ/

Υποέργο 1,στο πλαίσιο τουEΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ 

ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020/ΕΚΤ».

  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 Συμ-
βουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπα-
ϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι-
κών 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 του ν. 4314/2014 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» 
(Α’ 265), όπως έχει τροποποιηθεί.

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.

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 65, της παρ. 43 
του άρθρου 66 και της παρ.  7 του άρθρου 67 του 
ν. 4646/2019: «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυ-
ξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (ΦΕΚ Α’201), 
όπως έχει τροποποιηθεί.

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.

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

7. 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), καθώς και την υπ’ αρ. 
2/93222/004/22.12.2017 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ορισμός μελών της Επιτροπής Δημο-
σιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματεί-
ας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ 706), όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπό στοιχεία 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 113716/ΕΞ 
2019/14.10.2019 (ΥΟΔΔ 882) όμοιες αποφάσεις.

8. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22-4-2020 απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της 
αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 64 του 
ν. 4646/2019» (ΥΟΔΔ 326/2020), όπως διορθώθηκε με 
το ΥΟΔΔ 362/2020.

9. 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.

10. Την υπό στοιχεία 2/68332/ΔΕΠ/16.09.2016 από-
φαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις 
στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ 
και του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (Β΄ 2943), στην οποία μεταξύ άλλων προ-
βλέπεται ότι ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος 
ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της 
εν λόγω απόφασης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 
διακόσιες (200).
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11. Την υπό στοιχεία 2/73/ΔΕΠ/04.01.2016 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολο-
γητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακι-
νουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας» (Β΄ 20), όπως 
έχει τροποποιηθεί.

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

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης προκαλείται, δαπάνη 720,00 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων.

14. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αρ. 863/26-3-2021 Συνε-
δρίαση της Ε.Δ.ΕΛ., Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι-
μένο στην υπ’ αρ. 863/26-3-2021 Συνεδρίαση της Ε.Δ.ΕΛ., 
Πρόγραμμα Ελέγχων, για την ελεγκτική περίοδο από 
1/7/2020 έως 31/12/2021, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 45615/14-4-2021 απόφα-
σης της Προέδρου της ΕΔΕΛ «Σύσταση και Συγκρότηση 
Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου της 
ΕΔΕΛ στην πράξη: ΚΔΗΦ του Ιδρύματος για το παιδί η 
«ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ/Υποέργο 1, στο πλαίσιο του EΣΠΑ 
2014-2020, ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020/ΕΚΤ» λόγω υπηρεσι-
ακών αναγκών, στα κάτωθι σημεία:

Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
- ΛΙΓΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΑΝΔΡΕΑ, με Α.Δ.Τ. ΑΖ013829, 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνση Β’ Ελέγχου Διαχείρισης 
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του ΓΛΚ, κλά-
δου ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως συντονίστρια.

- ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΙ547712, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνση Β’ Ελέγχου Δια-
χείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος».

Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο έλεγχος θα διενεργηθεί μέχρι 18/6/2021 ως εξής:
i) Έλεγχος γραφείου στην Αθήνα,στην έδρα της ΓΔΕΣΠ, 

έως και 16/6/2021. Εντός αυτού του διαστήματος θα 
πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχείων που έχουν 
συγκεντρωθεί κατά το προπαρασκευαστικό Στάδιο του 
ελέγχου και των πρόσθετων στοιχείων που αποστέλλει ο 
Φορέας ή/και άλλοι εμπλεκόμενοι Φορείς. Επισημαίνεται 
ότι στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα Ελέγχου μπορεί να αξι-
οποιήσει τεχνολογίες πληροφορικής απομακρυσμένης 
πρόσβασης (π.χ. Skype, e-presence, webex κ.α.) για την 
παροχή διευκρινίσεων ή/και για την αναζήτηση πρό-
σθετων στοιχείων που απαιτούνται, από τον ελεγχόμενο 
Φορέα ή/και άλλους εμπλεκόμενους Φορείς.

ii) Επιτόπιος έλεγχος δύο (2) ημερών, εντός έδρας(Νέα 
Μάκρη, Αττική), στις 17 και 18/6/2021, στην έδρα του 
δικαιούχου.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ 45615/14-4-2021 
(ΥΟΔΔ 317) απόφαση της Προέδρου της ΕΔΕΛ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021
Η Πρόεδρος 

ΑΘΗΝΑΪΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αριθμ. 65191 
    Διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» 

(Ε.Σ.Υ.Π.)».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και 

συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 16),

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 ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

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

ε. 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),

στ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

ζ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

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

θ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπ’ αρ. 53867/18-5-2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διορισμός Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Σύστημα Υποδομών 
Ποιότητας» (Ε.Σ.Υ.Π.)» (ΥΟΔΔ 290).
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3. Την υπ’ αρ. 99033/2.10.2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αποδοχή παραιτήσεων, 
παύση μέλους και διορισμός νέων μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου του ν.π.ι.δ. «Εθνικό Σύστημα Υποδομών 
Ποιότητας» με δ.τ. Ε.Σ.Υ.Π.» (ΥΟΔΔ 822).

4. Το υπό στοιχείο 10-1027/ΜΒ/φμ/14.5.2021 αίτημα 
του ΕΣΥΠ προς το ΑΣΕΠ με θέμα: «Επιλογή Διοίκησης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. Β’ του ν. 4735/2020» 
(υπ’ αρ. ΑΣΕΠ 8070/12.5.2021).

5. Την υπ’ αρ. 57201/21.5.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταβατική παράταση 
θητείας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και 
του Διευθύνοντος Συμβούλου του ν.π.ι.δ. «Εθνικό Σύστη-
μα Υποδομών Ποιότητας» (Ε.Σ.Υ.Π.)» (ΥΟΔΔ 413).

6. Το υπ’ αρ. 58101/25.5.2021 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση πρότασης 
εκπροσώπου φορέα σας».

7. Τις ακόλουθες προτάσεις εκπροσώπων των φορέων: 
(α) υπ’ αρ. 0442/26.5.2021 του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανιών, (β) υπ’ αρ. 2373/26.5.2021 της Ελληνι-
κής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης και 
Ελέγχου (Hellas Cert), (γ) υπ’ αρ. 6/28.5.2021 της Ελληνικής 
Ένωσης Εργαστηρίων (Hellas Lab) και (δ) υπό στοιχείο 
ΑΠΔ 305/31.5.2021 του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος 
(πρώην Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος).

8. Το υπ’ αρ. 60838/1.6.2021 έγγραφο του Γραφείου 
Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας «Πρόταση εκπροσώπου 
του Τομέα Βιομηχανίας στο Ε.Σ.Υ.Π.».

9. Το υπ’ αρ. 64074/4.6.2021 έγγραφο του Γραφείου 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ορι-
σμός δύο (2) μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΕΣΥΠ που 
προτείνονται από κοινωνικούς φορείς».

10. Την υπό στοιχείο 7-1303/ΔΜ/19.5.2021 βεβαίωση 
του ΕΣΥΠ, σχετικά με την ύπαρξη διαθέσιμων πιστώσε-
ων στον προϋπολογισμό των ετών 2021 και 2022 για τη 
λειτουργία του Δ.Σ..

11. Την υπ’ αρ. 56905/21.5.2021 Εισήγηση της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-

γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (περ. ε’ παρ. 5 του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014).

12. Το γεγονός ότι οι θητείες των 3 μελών του Δ.Σ. του 
ΕΣΥΠ που εκπροσωπούν αντίστοιχα: (α) τον Τομέα Βιο-
μηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
(β) τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 
ή τον πρώην Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδoς 
(ΣΒΒΕ) και νυν Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) 
και (γ) την Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων 
Πιστοποίησης και Ελέγχου (Hellas Cert) ή την Ελληνική 
Ένωση Εργαστηρίων (Hellas Lab) έληξαν στις 21.5.2021.

13. Την ανάγκη συγκρότησης και λειτουργίας Διοικη-
τικού Συμβουλίου στο Ε.Σ.Υ.Π., αποφασίζουμε:

1. Διορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Σύστημα Ποιότητας» (Ε.Σ.Υ.Π.) οι 
κάτωθι με τις ακόλουθες ιδιότητες:

α) Ιωάννης Μηχιώτης του Χρήστου, με ΑΔΤ: Μ 127954, 
Οικονομολόγος και Μηχανολόγος Μηχανικός, ως εκπρό-
σωπος του Τομέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων,

β) Χρήστος Γεωργίου του Ευαγγέλου, με ΑΔΤ: ΑΝ 
751124, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως εκπρόσωπος του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) πρώην Συνδέ-
σμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδoς (ΣΒΒΕ) και

γ) Ιωάννης Καλλιάς του Σπυρίδωνος, με ΑΔΤ: ΑΟ 
032122, Μηχανικός Παραγωγής, ως εκπρόσωπος της 
Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποί-
ησης και Ελέγχου (Hellas Cert).

2. Η θητεία των ανωτέρω μελών είναι τριετής.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 

της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

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