
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 3η Τροποποίηση της υπ’  αρ. 13958/11.07.2022 
κοινής υπουργικής απόφασης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” 2022» (Β’  3652), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’  αρ. 14803/22.07.2022 
(Β’  3949) και 17708/14.09.2022 (Β’  4880) όμοιες 
αποφάσεις.

2 Ανάθεση άσκησης καθηκόντων Ληξιάρχου στην 
Δημοτική Ενότητα Σούρπης και Δημοτική Ενότη-
τα Πτελεού του Δήμου Αλμυρού του Νομού Μα-
γνησίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 597 (1)
3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 13958/11.07.2022 

κοινής υπουργικής απόφασης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

“ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” 2022» (Β’ 3652), όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 14803/22.07.2022 

(Β’ 3949) και 17708/14.09.2022 (Β’ 4880) όμοιες 

αποφάσεις. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4933/2022 «Προ-

σαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 
(ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροπο-
ποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό 
των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των κατα-
ναλωτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 99).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) και τον 
ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

3. Το άρθρο 56 του ν. 4955/2022 «Ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμ-
βουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του 
γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης 
(αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση της τελωνειακής αντι-
προσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού 
αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φορολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 139).

4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

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

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

7. Το άρθρο 47 του ν.  4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α’ 134).

8. Τον ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικα-
σίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

9. Τα άρθρα 3 και 11 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και 
καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματι-
κές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρο-
μοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 139).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Το άρθρο 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 94).

11. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

12. Το άρθρο 32 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγ-
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Α’ 267).

13. Την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Ανα-
βάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 102).

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

15. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142).

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

17. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

18. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

19. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Τουρισμού» (Α’ 157).

20. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

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

23. Το άρθρο 5 της υπό στοιχεία οικ. 2/54366/ΔΛΓΚ/ 
1.7.2019 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαρια-
σμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του 
άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει» (Β’ 2680).

24. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

25. Την υπ’ αρ. 1786/14.2.2022 κοινή απόφαση του του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

26. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

27. Την υπ’  αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

28. Την υπ’  αρ. 281/11.1.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Τουρισμού, Σοφία 
Ζαχαράκη» (Β’ 35).

29. Την υπ’ αρ. 38427/29.10.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της 
ανώνυμης εταιρείας ‘’Κοινωνία της Πληροφορίας Μονο-
πρόσωπη Α.Ε.’’και κωδικοποίηση αυτού» (Β’ 5111).

30. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

31. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.2.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυ-
θεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά 
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

32. Την υπ’ αρ. 77602/12-07-2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση Ειδικού 
Προγράμματος αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: στό-
χοι και σύστημα διαχείρισης» (Β’ 3391).

33. Την υπ’ αρ. 14645/11-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΗΕ46ΜΤΛΡ-
7Η8) εγκύκλιο Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδό-
τηση του ΠΔΕ 2022 και τον Προγραμματισμό Δαπανών 
ΠΔΕ 2023-2025.

34. Την υπ’ αρ. 68974/07-07-2022 απόφαση ένταξης 
της πράξης «Τουρισμός για Όλους για τα έτη 2022-2025» 
με κωδικό ΟΠΣ 5183770 στο «Ειδικό Πρόγραμμα Εκτά-
κτων Αναγκών 2021-2025» (ΑΔΑ: 6ΦΝ346ΜΤΛΡ-ΖΔΞ).

35. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντι-
κοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές 
δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

36. Την υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021/9.3.2021 κοινή από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Λειτουργία Εθνικού Μητρώ-
ου Επικοινωνίας» (Β’ 988).

37. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 85272 ΕΞ 2022/17.06.2022 
Γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύ-
σεων του Υπουργείου Οικονομικών.

38. Το υπό στοιχεία 3122/864 Α1/5.6.2020 (υπ’ αρ. 
8658/10.6.2020 Υπουργείου Τουρισμού) έγγραφο της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία», όπου βεβαιώνεται ότι η δράση κρίθηκε μη 
επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση.

39. Τις υπ’ αρ. 13733/07.07.2022, 14642/20.07.2022 
και 17680/13.09.2022 εισηγήσεις της Προϊσταμένης της 
Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού.

40. Tην υπ’ αρ. 13958/11.07.2022 (ΑΔΑ: 688Γ465ΧΘΟ-ΤΞ) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τουρισμού 
και Επικρατείας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” 
2022» (Β’  3652), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’  αρ. 
14803/22.07.2022 (Β’ 3949) και 17708/14.09.2022 (Β’ 4880) 
όμοιες αποφάσεις.

41. Την υπ’ αρ. 24197/23-12-2022 εισήγηση της Προϊ-
σταμένης της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού.

42. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται στον 
κρατικό προϋπολογισμό επιπλέον δαπάνη ποσού είκοσι 
εκατομμυρίων ευρώ (€ 20.000.000) για το έτος 2023 που 
θα επιβαρύνει το εθνικό σκέλος του Εθνικού Προγράμ-
ματος Ανάπτυξης του ειδικού φορέα 1045501-0000000, 
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ΣΑΝΑ 711 του έργου με ενάριθμο 2022ΝΑ71100000, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 13958/11.07.2022 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τουρι-
σμού και Επικρατείας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ” 2022» (Β’ 3652), όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αρ. 14803/22.07.2022 (Β’ 3949) και 17708/14.09.2022 
(Β’ 4880) όμοιες αποφάσεις ως εξής:

1. Τροποποιούμε το τέταρτο εδάφιο του χωρίου που 
προηγείται του άρθρου 1 του διατακτικού της ως άνω 
απόφασης και το χωρίο αυτό διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Την κατάρτιση προγράμματος ενίσχυσης της ζή-
τησης του εγχώριου τουρισμού “Τουρισμός για Όλους” 
για τα έτη 2022 - 2025, το οποίο θα πραγματοποιείται 
σε ετήσιους κύκλους και, συγκεκριμένα, την υλοποί-
ηση του πρώτου κύκλου του προγράμματος με τίτλο 
“Τουρισμός για Όλους 2022”. Το πρόγραμμα “Τουρι-
σμός για Όλους 2022” υλοποιείται μέχρι τις 30.6.2023. 
Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε./
www.ktpae.gr) ορίζεται Φορέας Υλοποίησης του προ-
γράμματος. Για το πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους 
2022” καταβάλλεται ποσό ύψους εξήντα τεσσάρων 
εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ 
(€64.240.000), που αφορά σε δαπάνες χορήγησης της 
οικονομικής διευκόλυνσης στους δικαιούχους για τον 
πρώτο κύκλο, οι οποίες ανέρχονται σε ποσό ύψους 
εξήντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (€63.000.000), κα-
θώς και ποσό που αφορά σε δαπάνες υλοποίησης που 
ορίζεται βάσει της Προγραμματικής Συμφωνίας, που 
υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και της 
Κ.Τ.Π. Μ.Α.Ε., οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ποσό του 
ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ 
(€ 1.240.000)».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 13958/11-07-2022 
(ΑΔΑ: 688Γ465ΧΘΟ-ΤΞ) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης, Τουρισμού και Επικρατείας, «ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑ “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” 2022» (Β’ 3652), όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 14803/22.07.2022 (Β’ 3949) και 
17708/14.09.2022 (Β’ 4880) όμοιες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υφυπουργός
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Υφυπουργός Υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Τουρισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ  ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 

Επικράτειας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

   Αριθμ. 1396 (2)
Ανάθεση άσκησης καθηκόντων Ληξιάρχου στην 

Δημοτική Ενότητα Σούρπης και Δημοτική Ενό-

τητα Πτελεού του Δήμου Αλμυρού του Νομού 

Μαγνησίας. 

 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 και το άρθρο 2 του ν. 344/1976 «Περί 

ληξιαρχικών πράξεων» (Α’ 143), όπως ισχύουν μετά την 
αντικατάστασή τους με τις παρ. 15 και 16 του άρθρου 9 
του ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδι-
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 113) 
και όπως το άρθρο 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
53 του ν. 5003/2022 (Α’230).

2. Τα άρθρα 1, 6, 58 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

3. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως το τελευταίο προστέθηκε με 
το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση 
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

4. Την παρ. 20 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 «Υφι-
στάμενοι ορισμοί Ληξιάρχων θεωρούνται ισχυροί έως 
τον ορισμό των νέων κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του 
ν. 344/1976 (Α’ 143)» (Α’ 134).

5. Τα άρθρα 63, 64 και 66 του ν. 4954/2022 «Συμπλη-
ρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πο-
λιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 
της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών 
για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρω-
σης- Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και 
τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπι-
σμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών- Λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136).

6. Το εδάφιο ββ της παρ.  4 του άρθρου 8 του 
π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231).

7. Την υπ’ αρ. 86776/19.12.2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, «Διορισμός του Κωνσταντίνου Τζανα-
κούλη του Γεωργίου, στη θέση του μετακλητού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς 
Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1183).

8. Την υπό στοιχεία Φ.127080/57460/21-12-2010 
(Β’ 1984) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υποδι-
αίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώ-
νται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010.

9. Την υπό στοιχεία 65 (Α.Π.Φ.127080/57510/
31-12-2010) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Απο-
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Περί των 
ληξιαρχικών βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται 
από συνένωση Ο.Τ.Α. με τον ν. 3852/2010».
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10. Το υπό στοιχεία Φ.131360/13554/14/14-08-2014 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί θητείας 
Ληξιάρχου.

11. Το υπό στοιχεία 61791/Σ.15782/04-09-2019 έγγρα-
φο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ληξίαρχοι της νέας 
δημοτικής περιόδου».

12. Την υπ’ αρ. 87581/26-11-2021 821/2021 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με «Οδηγίες για 
συγχώνευση Ληξιαρχείων Δημοτικών Ενοτήτων» (Α.Δ.Α.: 
6ΞΚΓ46ΜΤΛ6-Δ6Ω).

13. Την υπ’ αρ. 37/21290/07.11.2022 (Β’ 4780/2019, 
Α.Δ.Α.: 6ΦΨΩΟΡ10-ΦΛ8) απόφαση του Δημάρχου Αλ-
μυρού, περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου για τη Δη-
μοτική Ενότητα Σούρπης και Δημοτική Ενότητα Πτελεού, 
στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Αλμυρού Ανάργυρο 
Πλασταρά του Αποστόλου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού, με 
βαθμό Α’, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 16507/199211 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

14. Το γεγονός ότι ο Ανάργυρος Πλασταράς του Απο-
στόλου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού, με βαθμό Α’, Ληξίαρ-
χος της Δημοτικής Ενότητας Σούρπης και Δημοτικής 
Ενότητας Πτελεού του Δήμου Αλμυρού συνταξιοδο-
τήθηκε.

15. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των Ληξι-
αρχείων τη Δήμου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας.

16. Την υπ’ αρ. 4/166/05.01.2023 απόφαση του Δη-
μάρχου Αλμυρού Νομού Μαγνησίας «Ανάθεση καθη-
κόντων Ληξιάρχου σε υπάλληλο του Δήμου Αλμυρού», 
αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου 
στη Δημοτική Ενότητα Σούρπης και Δημοτική Ενότητα 
Πτελεού του Δήμου Αλμυρού Νομού Μαγνησίας, στην 
μόνιμη υπάλληλο του Δήμου, Μαρία Φιλοδώρου του 
Κωνσταντίνου, κλάδου Π.Ε. Οικονομικού- Λογιστικού, με 
βαθμό Α’, σε αντικατάσταση του Ληξιάρχου Ανάργυρου 
Πλασταρά του Αποστόλου, λόγω συνταξιοδότησής του.

Η ανωτέρω θα ασκεί τα καθήκοντα του Ληξιάρχου 
στην Δημοτική Ενότητα Σούρπης και στην Δημοτική 
Ενότητα Πτελεού του Δήμου Αλμυρού Νομού Μαγνη-
σίας από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 9 Ιανουαρίου 2023

Ο Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ   

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