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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 8731/9-3-12 απόφασης «Σύσταση και ορισµός µελών Οµάδας 

∆ιοίκησης & ∆ιαχείρισης Έργου (Ο.∆.∆.Ε.) του έργου «Υλοποίηση Κεντρικού 

Κόµβου ∆ιαλειτουργικότητας για την παροχή οικονοµικών δεδοµένων των ΟΤΑ» 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις: 

α) του ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις 

(ΦΕΚ 247/27-11-95), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

β)  του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 

µε το άρθρο 1 του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α), 

γ)  του Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α) «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης…», 

δ)  του άρθρου 17 του ν.3205/03 (ΦΕΚ Α΄ 297) «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων 

του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και αντιστοίχων της 

Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α’ 40), 

ε) του ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 

131), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 29 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ Α’ 42), 

στ) του άρθρου 18 παρ. 18 ν. 2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρυθµίσεις 

θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997), 

ζ) του άρθρου 8 της από 31-12-2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ 256/Α)  

 

2. Την ανάγκη συγκρότησης Οµάδας ∆ιοίκησης & ∆ιαχείρισης Έργου για την υποστήριξη του 

έργου «Υλοποίηση Κεντρικού Κόµβου ∆ιαλειτουργικότητας για την παροχή οικονοµικών 

δεδοµένων των ΟΤΑ», έργου ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ψηφιακή Σύγκλιση του 

ΕΣΠΑ µε κωδικό αριθµό ΟΠΣ : 299588. 
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3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισµού, δεδοµένου ότι η Οµάδα ∆ιοίκησης & ∆ιαχείρισης Έργου θα εκτελέσει το έργο 

της χωρίς αποζηµίωση. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

Την τροποποίηση της απόφασης µε αριθµ. Πρωτ. 8731/9-3-12 Σύσταση και ορισµός µελών Οµάδας 

∆ιοίκησης & ∆ιαχείρισης Έργου (Ο.∆.∆.Ε.) για το έργο «Υλοποίηση Κεντρικού Κόµβου 

∆ιαλειτουργικότητας για την παροχή οικονοµικών δεδοµένων των ΟΤΑ»  ως εξής : 

α) στην παράγραφο 1 αντικαθίσταται οι υποπεριπτώσεις iii, v, και xii ως εξής:  

iii. Ιωάννη Μαθιουδάκη, Προϊστάµενο του τµήµατος Παρακολούθησης και Επεξεργασίας 

Οικονοµικών Στοιχείων ΤΑ, της ∆/νσης Οικονοµικών ΤΑ, του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού 

v. Πολυγένη ∆ιονυσία, υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικών ΤΑ, του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού 

xii. Πέτρο Έξαρχο, υπάλληλο της ∆/νσης Μηχ/σης & ΗΕΣ, σε θέση Ειδικού Επιστηµονικού 

Προσωπικού 

β) στην παράγραφο 1 προστίθεται υποπερίπτωση  xvi ως εξής: 

xvi. Κωστοπούλου Αντωνία, Προϊσταµένη του τµήµατος Εσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών ΤΑ, του 

κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην µε αριθµ. Πρωτ. 8731/9-3-12 απόφαση µας 

(Α∆Α:Β44ΓΝ-Γ56) 

                                                                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
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