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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομικών

2 Υπουργείο Δικαιοσύνης

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Αριθμ. 172625 ΕΞ 2022 
Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη 

διενέργεια τακτικού ελέγχου της ΕΔΕΛ σε πράξη, 

του Εθνικoύ Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Με-

τανάστευσης και Ένταξης/ΤΑΜΕ, στο πλαίσιο του 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 2014-2020. 

 H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 514/2014 σχετικά με τον 

καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη 
χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, 
της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και 
της διαχείρισης κρίσεων.

2. Τα άρθρα 11 και 12 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη δια-
χείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).

3. Το άρθρο 12 του ν. 4151/2013 «Ρυθμίσεις για την 
τροποποίηση και την βελτίωση συνταξιοδοτικών, δη-
μοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 103).

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

5. Τα άρθρα 57-63 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

6. Το άρθρο 3 του π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομα-
σία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, 
μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α΄ 17).

7. Την υπ’ αρ. 2/91637/0004/18.12.2017 του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Δη-
μοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Β’ 4510), καθώς και την υπ’ αρ. 2/93222/004/22.12.2017 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μελών 
της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ 706), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 2/26442/0004/27.03.2018 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 177), 2/52879/0004/06.07.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 392), 
2/62581/0004/30.08.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ.  502), 2/78433/ 
0004/29.10.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 637), 2/3809/0004/14.01.2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 23), 113716/ΕΞ 2019/14.10.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 882), 
1639 ΕΞ 2021/07.01.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 4), 121014 ΕΞ 2021/ 
01.10.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 831), 158069/ΕΞ2021/ 10.12.2021 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1064) και όμοιες αποφάσεις.

8. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22-4-2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της αποζημί-
ωσης για τους ελέγχους του άρθρου 64 του ν. 4646/2019» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 326), όπως διορθώθηκε με το Υ.Ο.Δ.Δ. 362.

9. Την υπ’ αρ. 2/95230/0004/24.10.2013 υπουργική από-
φαση «1) Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονο-
μικών 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. Την εγκεκριμένη ΣΑ 051/2 του Υπουργού Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης προκαλείται, δαπάνη 1.440,00€ για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων.

12. Την εγκεκριμένη στην υπ’ αρ. 902/02-11-2022 Συ-
νεδρίαση της Ε.Δ.ΕΛ., Στρατηγική Ελέγχων και το εγκε-
κριμένο στην υπ’ αρ. 902/02-11-2022 Συνεδρίαση της 
Ε.Δ.ΕΛ., Πρόγραμμα Ελέγχων, για την ελεγκτική περίοδο 
από 16/10/2021 έως 31/01/2023, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
- στο υποέργο «ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ» (κωδ. 0) της πράξης 

«Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) για την υλοποίηση του Έργου ΥΠΟΣΤΗ-
ΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΕ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 
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16 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ» (κωδ. ΟΠΣ 5074607) (Δικαιούχος: «ΔΙ-
ΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)») (αρ. 
ελέγχου 1021233003) στο πλαίσιο του Εθνικό Πρόγραμμα 
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης/ΤΑΜΕ, του 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 2014-2020.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
- ΦΛΩΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. 

ΑΚ 809970, ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ της «Διεύθυνσης Γ’ Πιστο-
ποίησης δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγ-
γυήσεων και Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, 
ως συντονίστρια.

- ΣΙΟΚΟΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με 
Α.Δ.Τ. ΑΚ510965, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνσης Β’ Ελέγ-
χου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμά-
των» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος.

- ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛOΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
με Α.Δ.Τ. ΑΝ 625607, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνσης Γ’ 
Πιστοποίησης δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Εγγυήσεων και Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης» του ΓΛΚ, κλάδου ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙ-
ΚΩΝ, ως μέλος.

- ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με 
Α.Δ.Τ. ΑΝ525226, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της «Διεύθυνσης Γ’ 
Πιστοποίησης δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Τα-
μείου Εγγυήσεων και Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης» του ΓΛΚ, κλάδου ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟ-
ΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος.

Όλα τα μέλη της ομάδας ελέγχου υποχρεούνται να 
υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 3213/2003 (Α΄ 309).

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 25/11/2022 έως 
02/12/2022, θα είναι συνολικής διάρκειας έξι (6) ημερών 
και θα διενεργηθεί ως εξής:

i. Έλεγχος γραφείου δύο (2) ημερών, την 25 και 
28/11/2022, στην έδρα της ΓΔΕΣΠ, ο οποίος θα πε-
ριλαμβάνει τον έλεγχο των στοιχείων που έχουν συ-
γκεντρωθεί κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο του 
ελέγχου, καθώς και των πρόσθετων στοιχείων που θα 
αποστείλουν πριν τον έλεγχο ή θα έχουν στη διάθεση 
της ελεγκτικής ομάδας, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, 
ο ελεγχόμενος Φορέας ή/και άλλοι εμπλεκόμενοι Φο-
ρείς. Για τη διεξαγωγή του ελέγχου ή/και την παροχή 
διευκρινίσεων ή/και για την αναζήτηση πρόσθετων 
απαιτούμενων στοιχείων, η Ομάδα Ελέγχου, κατόπιν 
συνεννόησης με τον ελεγχόμενο Φορέα ή/και άλλους 
εμπλεκόμενους Φορείς, δύναται να αξιοποιήσει τεχνο-
λογίες πληροφορικής απομακρυσμένης πρόσβασης 
(π.χ. Skype, e-presence, webex κα).

ii) Επιτόπιος έλεγχος τριών (3) ημερών, από 29/11 έως 
01/12/2022, στην έδρα του δικαιούχου «ΔΙΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)», στην Αθήνα (υπο-
κατάστημα).

iii) Επιτόπιος έλεγχος μίας (1) ημέρας την 02/12/2022 
στα πέντε (5) Εποπτευόμενα Διαμερίσματα για Ασυνό-
δευτους ανήλικους, στην Αθήνα.

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προ-
βλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχ. 8 και 11 
του προοιμίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος

ΑΘΗΝΑΪΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ   
Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 Αριθμ. 57578οικ. 
Αντικατάσταση του Προέδρου και του Αναπλη-

ρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Καλαμάτας. 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 του ν. 2298/1995 «Συμβιβαστική 

επίλυση ιδιωτικών διαφορών - επιτάχυνση διαδικασί-
ας αναγκαστικής εκτέλεσης σχεδιασμού και εφαρμογή 
σωφρονιστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 62), 
όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 του ν. 2331/1995 «Πρόληψη και καταστο-
λή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δρα-
στηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια 
Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173) 
και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για 
τους ανηλίκους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της 
θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλί-
κων» (Α΄ 111), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των 
παρ. 7 και 8 του άρθρου 11 του ν. 4109/2013 «Κατάργη-
ση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16),

β) του άρθρου 48 του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 109),

γ) του άρθρου 13 του ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο 
Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 6),

δ) του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45),

ε) 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) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα», σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

στ) 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),

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

η) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α΄ 7).
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2. Την υπ’ αρ. 6239/22-03-2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Ορισμός μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Καλα-
μάτας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 256), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αρ.  58473/06-12-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1100 όπως διορθώθηκε 
στο Υ.Ο.Δ.Δ. 1119) όμοια απόφαση.

3. Το υπ’ αρ. 200/12-10-2022 έγγραφο του Εφετείου 
Καλαμάτας και το υπ’ αρ. 1033/12-10-2022 έγγραφο της 
Εισαγγελίας Εφετών Καλαμάτας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’  αρ. 6239/22-03-2021 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 256) απόφαση «Ορισμός μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Καλα-
μάτας», όπως τροποποιήθηκε με την 58473/06.12.2021 
(Υ.Ο.Δ.Δ.  1100 όπως διορθώθηκε στο Υ.Ο.Δ.Δ. 1119) 
όμοια απόφαση, ως εξής:

Ορίζουμε τη Μαρία Δριβελέγκα του Γεωργίου, Εφέ-
τη Καλαμάτας, με ΑΔΤ ΑΙ 291096, ως Πρόεδρο, σε 
αντικατάσταση του Γεώργιου Δούβα του Μιχαήλ (ΑΔΤ 
ΑΟ 060272), Αντεισαγγελέα Εφετών, λόγω μετάθεσής του 
και τον Νικόλαο Αντωναράκο του Λεωνίδα, Αντεισαγγε-
λέα Εφετών Καλαμάτας, με ΑΔΤ 071048, ως Αναπληρωτή 
Πρόεδρο σε αντικατάσταση της Θωμαής Κιμισκίδου του 
Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΖ 013393), Εφέτη, λόγω μετάθεσής της.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αρ. 6239/22-03-2021 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 256) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   

 

 Αριθμ. 57579οικ. 
Αντικατάσταση Προέδρου και Αναπληρωτή Προ-

έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

Προστασίας Ανηλίκων Σύρου. 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 του ν. 2298/1995 «Συμβιβαστική 

επίλυση ιδιωτικών διαφορών - επιτάχυνση διαδικασί-
ας αναγκαστικής εκτέλεσης σχεδιασμού και εφαρμογή 
σωφρονιστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 62), 
όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 του ν. 2331/1995 «Πρόληψη και καταστο-
λή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δρα-
στηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια 
Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173) 
και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για 
τους ανηλίκους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της 
θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλί-

κων» (Α΄ 111), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των 
παρ. 7 και 8 του άρθρου 11 του ν. 4109/2013 «Κατάργη-
ση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).

β) του άρθρου 48 του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 109),

γ) του άρθρου 13 του ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο 
Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 6),

δ) 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 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

ε) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45),

στ) 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),

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

η) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α΄ 7).

2. Την υπ’ αρ. 35999/05-07-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 556) απόφα-
ση «Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σύρου», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 11479οίκ./08.03.2022 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 203) όμοια.

3. Το υπ’ αρ. 520/19-09-2022 έγγραφο της Διευθύνου-
σας το Εφετείο Αιγαίου.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’  αρ. 35999/05-07-2021 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 556) απόφαση «Ορισμός Προέδρου και μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας 
Ανηλίκων Σύρου», όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 
11479οικ./08-03-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 203) όμοια, ως εξής: Ορί-
ζουμε τον Γεώργιο Δημητρόπουλο του Ιωάννη, Εφέτη 
του Εφετείου Αιγαίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 412900, ως Πρόεδρο, 
σε αντικατάσταση της Άννας Καλατζή του Γεωργίου, με 
Α.Δ.Τ. ΑΗ 096760, λόγω προαγωγής της, με αναπληρώ-
τρια αυτού την Νίκη Αστερή του Βασιλείου, Εφέτη του 
Εφετείου Αιγαίου με Α.Δ.Τ. ΑΗ 063256, σε αντικατάσταση 
του Γεωργίου Δημητρόπουλου του Ιωάννη, λόγω ορι-
σμού του με την παρούσα απόφαση ως Πρόεδρου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 35999/5-7-2021 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 556) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   
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 Αριθμ. 57580οικ 
Aντικατάσταση Προέδρου και Αναπληρωτή Προ-

έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

Προστασίας Ανηλίκων Χαλκίδας.   

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 του ν. 2298/1995 «Συμβιβαστική 

επίλυση ιδιωτικών διαφορών - επιτάχυνση διαδικασί-
ας αναγκαστικής εκτέλεσης σχεδιασμού και εφαρμογή 
σωφρονιστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 62), 
όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 του ν. 2331/1995 «Πρόληψη και καταστο-
λή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δρα-
στηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια 
Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173) 
και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για 
τους ανηλίκους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της 
θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλί-
κων» (Α΄ 111), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των 
παρ. 7 και 8 του άρθρου 11 του ν. 4109/2013 «Κατάργη-
ση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).

β) του άρθρου 48 του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 109),

γ) του άρθρου 13 του ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο 
Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 6),

δ) 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 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

ε) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45),

στ) 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),

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

η) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α΄ 7).

2. Την υπ’ αρ. 50947/21-12-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Ορισμός Προέδρου και μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανη-
λίκων Χαλκίδας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1074), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. 43098/07-10-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 922) όμοια 
απόφαση.

3. Το υπ’ αρ. 1404/29-09-2022 έγγραφο του Εφετείου 
Εύβοιας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’  αρ. 50947/21-12-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1074) απόφαση «Ορισμός Προέδρου και μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας 
Ανηλίκων Χαλκίδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
43098/07-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΞΔΣΩ-ΣΒΛ) όμοια, ως εξής:

Ορίζουμε τον Νικόλαο Τσιρώνη του Χρήστου, Εφέτη, 
με ΑΔΤ Ξ417033, ως Πρόεδρο, σε αντικατάσταση της 
Γεωργίας - Ελένης Παπαγιαννοπούλου του Χρήστου, 
Εφέτη, με ΑΔΤ ΑΑ314505, λόγω μετάθεσής της, με ανα-
πληρώτρια αυτού την Ευγενία Μάγκλαρη του Ιωάννη, 
Εφέτη, με ΑΔΤ ΑΚ931027, σε αντικατάσταση του Νικό-
λαου Τσιρώνη, λόγω ορισμού του ως Προέδρου με την 
παρούσα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 50947/21-12-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1074) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   

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