
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 297/20/4/2021 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 620/06-08-2020 από-

φασης του Υπουργού Εσωτερικών «Συγκρότη-

ση επιτροπής αξιολόγησης του άρθρου 6, της 

υπ’ αρ. 22766/09-04-2020/20 κοινής απόφασης 

των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Εσωτερικών και του Υφυπουργού 

Οικονομικών, “Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 

ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νο-

μικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

"Αντώνης Τρίτσης"”» (Β’ 1386)» (B’ 3300). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας 

ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής 
ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 201), 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο δέκατο πέμπτο του 
ν. 4783/2021 «Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 
2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 
για το σύστημα των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/33/ΕΕ, 
Ευρατόμ και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),

β) του άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

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

δ) του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις» (Α’ 297),

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

στ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112),

ζ) του ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, … και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 265),

η) 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),

θ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπό στοιχεία Y1/08-01-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 48).

3. Την υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 
Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών - «Ειδικό 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέ-
σμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 1399), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. 6302/08-04-2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 
Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - Εσωτερικών - Επικρα-
τείας (Β’ 1399).

4. Την υπ’ αρ. 23774/15-04-2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εσωτερικών 
«Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)» (Β’ 1610).

5. Την υπ’ αρ. 29440/14-05-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Έναρξη λειτουργίας της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Β’ 1907).

6. Την υπ’ αρ. 620/06-08-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης 
του άρθρου 6, της υπ’ αρ. 22766/09-04-2020/20 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονο-
μικών, “Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθ-
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μού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση "Αντώνης Τρίτσης"”» (Β’ 1386)» (Β’ 3300).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 620/06-08-2020 απόφα-
σης «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης του άρθρου 6, 
της υπ’ αρ. 22766/09-04-2020/20 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, “Ειδικό 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέ-
σμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση "Αντώνης Τρίτσης"”» (Β’ 1386)» (B’ 3300) ως προς την 
παρ. 2 του αποφασιστικού, ως εξής:

«2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από επτά (7) 
τακτικά μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά: α) έναν (1) 

υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρ-
μογής (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, β) έναν (1) 
υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξια-
κής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, γ) έναν (1) 
εκπρόσωπο του Υπουργού Εσωτερικών, δ) έναν (1) εκ-
πρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), 
ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
(ΕΝΠΕ) και στ) δύο (2) εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση 
στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμά-
των, με τους αναπληρωτές τους.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 620/06-08-2020 υπουρ-
γική απόφαση (B’ 3300).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Απριλίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
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