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1 Υπουργείο Υγείας

2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

3 Περιφέρειες

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ

   Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.91169 
1η Τροποποίηση της Α1β/Γ.Π.84435/04-12-2019 

απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός 

μελών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών 

Φαρμάκων (Επιτροπή Διαπραγμάτευσης), με 

έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρε-

σιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 254 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 

εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 5), όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 25 του ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ρυθμίσεις για τα προϊό-
ντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 161).

3. Την παράγραφο 9 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 
«Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστή-
ρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 146).

4. Τα άρθρα 26, 27 και 36 του ν. 3528/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». (ΦΕΚ Α΄ 26).

5. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 176), όπως ισχύει.

6. Τα άρθρα 13, 14, 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 45), όπως ισχύουν.

7. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄121).

9. Την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (ΦΕΚ Α΄ 123).

10. Tη με αριθμ. Α1β/Γ.Π.84435/04-12-2019 (ΑΔΑ: 
612Ν465ΦΥΟ-Ο4Ζ) απόφαση, με θέμα: «Συγκρότηση 
και ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης 
Τιμών Φαρμάκων (Επιτροπή Διαπραγμάτευσης), με έδρα 
στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1032).

11. Την από 9-12-2019 αίτηση παραίτησης του Μα-
χαίρα Παναγιώτη, μέλους της εν θέματι αναφερομένης 
Επιτροπής, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό 
Υγείας.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

τροποποιούμε την εν θέματι αναφερόμενη απόφα-
ση, σε συνέχεια του ανωτέρω (11) σχετικού, ως προς το 
σημείο 4 αυτής, με αποτέλεσμα τα μέλη της Επιτροπής 
Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων (Επιτροπή Διαπραγ-
μάτευσης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), να διαμορφώνονται ως 
ακολούθως:

1. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. 
ΑΜ 084146), Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρ-
μάκων (Ε.Ο.Φ.).

2. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. 
ΑΗ 141045), Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοση-
λευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης 
και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία του Ανθρώπου».

3. ΣΚΑΛΤΣΑ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 529358), 
Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντι-
κείμενο «Φαρμακογνωστική μελέτη δρογών και Ιστορία 
της Φαρμακευτικής».
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4. ΓΚΟΥΡΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ του Παντελή (Α.Δ.Τ. ΑΗ 123726), 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ελέγχου Παραγωγής και Κυ-
κλοφορίας Προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Φαρ-
μάκων (Ε.Ο.Φ.).

5. ΓΚΟΓΚΟΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ιω-
άννη (Α.Δ.Τ. ΡΟ 25288), Αξιολογήτρια στη Διεύθυνση 
Αξιολόγησης Προϊόντων - Γραμματέας του Τμήματος Δ΄ 
Ραδιενεργών Σκευασμάτων ή Ιδιοσκευασμάτων του Επι-
στημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων (Ε.Σ.Ε.) του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

6. ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Νικολάου (Α.Δ.Τ. Ξ 371858), 
Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός ΕΣΥ, Φαρμακευτικό Τμή-
μα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός».

7. ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Σπυρίδωνος (Α.Δ.Τ. Χ 581680), 
του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, Προϊσταμένη της Διεύ-
θυνσης Φαρμάκου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

8. ΚΟΥΡΑΦΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 
060992), του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, Προϊστάμενος 
του Τμήματος Σχεδιασμού, Παρακολούθησης Χορήγη-
σης Θεραπευτικών Μέσων και Αξιοποίησης Ελέγχων της 
Διεύθυνσης Φαρμάκου του Εθνικού Οργανισμού Παρο-
χής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

9. ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Χ 
618663), Προϊσταμένη του Τμήματος Τιμολόγησης Φαρ-
μάκων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). 

Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης ορίζεται 
ο ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω σχετική (10) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

    

Διορθώσεις Σφαλμάτων

  Στην Γ4β/Γ.Π.οικ.37378/13-11-2019 (ΦΕΚ 976/τ.ΥΟΔΔ/
20-11-2019) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ορισμός 
μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκο-
μείου Ημαθίας, αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας», 
διορθώνονται: 

1. Στο σημείο Α7. της απόφασης αναφορικά με την 
ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του Παύλου, ορισθείσα ως τακτικό 
μέλος - αιρετή εκπρόσωπο του λοιπού, πλην ιατρών ΕΣΥ, 
προσωπικού,

το εσφαλμένο: «ΑΔΤ: ΑΝ374750»
στο ορθό: «ΑΔΤ: ΑΟ388325».
2. Στο σημείο Α9. της απόφασης αναφορικά με τον ΚΑ-

ΛΑΪΤΣΙΔΗ ΗΛΙΑ του Ιωάννη ορισθέντα ως τακτικό μέλος, 
το εσφαλμένο: «ΑΔΤ: Μ377875»
στο ορθό: «ΑΔΤ: ΑΝ373458»
3. Το σημείο Α8. της απόφασης, διαμορφώνεται ως εξής: 
«ΜΑΤΕΪ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Μιχάι, με ΑΔΤ: 

ΑΕ835262, Διευθύντρια ΜΕΘ - Διευθύντρια Ιατρικής 
Υπηρεσίας του Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ο.Μ. “ΒΕΡΟΙΑ”)», 

αντί της εσφαλμένα αναφερθείσας: 
«ΜΑΓΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου». 
Επισημαίνεται ότι η ΜΑΤΕΪ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ορί-

στηκε Διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΓΝ ΗΜΑ-
ΘΙΑΣ (Ο.Μ. «ΒΕΡΟΙΑ») με τη με αριθμ. 27453/11-7-2019 
απόφαση Διοικητή της 3ης Υ.Πε. (ΑΔΑ: ΩΚΥ 8ΟΡΕΠ-3ΜΜ) 

  (Από το Υπουργείο Υγείας)

Ι

2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

    Αριθμ. 17971/219814  
Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου του Δι-

οικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 92 και 280 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/11.05.2015/τ.Α') «Εκδημοκρατισμός της Διοί-
κησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρ. 24 του 
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1069/80 (Α' 191) 
«Περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης 
και αποχέτευσης», όπως αντικαταστάθηκαν από το άρ-
θρο 99 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/26.03.2019/τ.Α'): «Προ-
ώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη 
και καταπολέμηση της έμφυλης βίας -Ρυθμίσεις για την 
απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/
12.05.2016/τ.Α'): «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλει-
ας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 138/2010 «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27-12-2010).

6. Την αριθμ. 13917/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
(τ. ΥΟΔΔ 250).

7. Την αριθμ. 33 εγκύκλιο/Σ78/15/19-9-2017 του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξε-
ων του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 περί απασχόλησης 
συνταξιούχων λόγω γήρατος».
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8. Την αριθμ. 201/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ελασσόνας (ΑΔΑ: 62ΞΛΩΡΟ-ΠΥΚ) με θέμα 
«Ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας».

9. Την υπ' αριθμ. 131/2019 απόφαση (εισήγηση - 
πρόταση) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας (ΑΔΑ: 
6ΛΔΣΟΡΣΠ-Τ7Σ) περί καθορισμού αποζημίωσης του 
προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας.

10. Τη με αριθμ. 3195/6-12-2019 βεβαίωση πρόβλεψης 
δαπάνης του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ Ελασσόνας, 
με την οποία βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό της 
ΔΕΥΑ Ελασσόνας έτους 2019 έχει προβλεφθεί η δαπάνη 
για την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. και αντίστοιχη 
πρόβλεψη θα υπάρχει σε κάθε ετήσιο προϋπολογισμό 
της Επιχείρησης, όσο διαρκεί η θητεία του Προέδρου.

11. Την από 6-12-2019 βεβαίωση αποδοχών μηνός 
Νοεμβρίου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ελασσόνας, σύμφωνα με την οποία το ύψος της μηνιαί-
ας αντιμισθίας του Δημάρχου Ελασσόνας ανέρχεται στο 
ποσό των 3.420,00 ευρώ (μικτά).

12. Την υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου της ΔΕΥΑ 
Ελασσόνας ότι με την ανάληψη των καθηκόντων του 
στην Επιχείρηση θα προβεί στις δέουσες ενέργειες για 
την αναστολή ή την περικοπή της σύνταξής του, κατ' 
εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 1.710,00 ευρώ, 
για την κάλυψη της οποίας υπάρχει εγγεγραμμένη πί-
στωση στον προϋπολογισμό του έτους 2019 της Δ.Ε.Υ.Α. 
Ελασσόνας, υπό κωδικό αριθμό 61.01. Για τα επόμενα έτη 
προβλέπεται να προκληθεί δαπάνη ποσού 20.520,00 €
ετησίως, σε βάρος των προϋπολογισμών της Επιχείρη-
σης, για την οποία θα εγγραφούν σχετικές πιστώσεις 
στους αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών των 
επόμενων ετών, αποφασίζουμε:

Αποδεχόμαστε την εισήγηση - πρόταση (αριθμ. 131/
2019 απόφαση) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ 
Ελασσόνας και καθορίζουμε την αποζημίωση του Προ-
έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασ-
σόνας σε ποσοστό 50% του ποσού της μηνιαίας αντιμι-
σθίας του Δημάρχου Ελασσόνας, ήτοι στο ακαθάριστο 
ποσό των χιλίων επτακοσίων δέκα ευρώ (1.710,00 €)
μικτά μηνιαίως (3.420 x 50% = 1.710,00 ευρώ). Το ποσό 
αυτό αποδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ-
βουλίου για τις παρεχόμενες από αυτόν στην επιχείρη-
ση υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της θητείας του και θα 
προσαρμόζεται ανάλογα με τυχόν αύξηση ή μείωση του 
ποσού της αντιμισθίας του Δημάρχου Ελασσόνας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 24 Δεκεμβρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

     Αριθμ. 17972/219817  
Ορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 

«Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Ελασσόνας» του Δήμου Ελασσόνας ως μέλους με 

πλήρη απασχόληση στην Επιχείρηση και καθο-

ρισμός αποζημίωσης αυτού.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Των άρθρων 225 και 280 του ν. 3852/2010 (Α' 87) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως 
ισχύουν.

Β) Του άρθρου 24 του π.δ. 138/2010 (Α' 231) «Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς Ελλάδας».

Γ) Του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α' 191) «Περί κινή-
τρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέ-
τευσης», όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 99 του 
ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/26.03.2019/τ.Α'): «Προώθηση της 
ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπο-
λέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή 
Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις».

2. Τη με αριθμ. 74895/30.12.2010 εγκύκλιο αριθμ. 60 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Έλεγχος νομιμό-
τητας πράξεων Ο.ΤΑ., Αστική και Πειθαρχική ευθύνη 
αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς 
Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»)».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α'47).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέ-
τρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α' 21).

5. Την αριθμ. 13917/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(ΦΕΚ 250 τ.ΥΟΔΔ).

6. Την αριθμ. 201/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ελασσόνας (ΑΔΑ: 62ΞΛΩΡΟ-ΠΥΚ) με θέμα 
«Ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας».

7. Την αριθμ. 132/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέ-
τευσης Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας (ΑΔΑ: 6ΟΙΟ-
ΟΡΣΠ-Θ66) αναφορικά με τον «Ορισμό του μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ελασσόνας Αθανα-
σίου Κυριλλίδη, ως μέλους με πλήρη απασχόληση στην 
Επιχείρηση και τον καθορισμό αποζημίωσης αυτού».

8. Την από 6-12-2019 βεβαίωση αποδοχών μηνός Νο-
εμβρίου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελασ-
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σόνας, σύμφωνα με την οποία το ύψος της μηνιαίας 
αντιμισθίας του Δημάρχου Ελασσόνας ανέρχεται στο 
ποσό των 3.420,00 ευρώ (μικτά) και η μηνιαία αποζημί-
ωση του Προέδρου της Επιχείρησης καθορίστηκε στο 
50% αυτής, ήτοι 3.420,00 x 50%=1.710,00, με την αριθμ. 
17971/219814/24-12-2019 απόφαση.

9. Τη με αριθμ. 3194/6-12-2019 βεβαίωση πρόβλεψης 
δαπάνης του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ Ελασσόνας, 
με την οποία βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό της 
ΔΕΥΑ Ελασσόνας έτους 2019, στον Κ.Α. 61.01., έχει προ-
βλεφθεί η δαπάνη για την αμοιβή του μέλους του Δ.Σ. 
που θα απασχοληθεί με πλήρη απασχόληση στην Επι-
χείρηση και αντίστοιχη πρόβλεψη θα υπάρχει σε κάθε 
ετήσιο προϋπολογισμό της Επιχείρησης, όσο διαρκεί η 
θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Την υπεύθυνη δήλωση του μέλους του Δ.Σ. Αθανα-
σίου Κυριλλίδη, ότι δεν παρέχει εργασία σε άλλο εργοδό-
τη κατά τις ημέρες και ώρες που απασχολείται στη ΔΕΥΑ 
Ελασσόνας (Δευτέρα έως Παρασκευή 7.00 - 15.00) και 
ότι σε περίπτωση απασχόλησής του σε άλλον εργοδότη, 
πέραν του ωραρίου της ΔΕΥΑ Ελασσόνας και πέραν του 
ανώτατου νόμιμου ωραρίου, θα ενημερώσει την Υπηρε-
σία κι επίσης θα ενημερώσει τον άλλον εργοδότη του ότι 
είναι υπεύθυνος να του καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές 
περί υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ-
πολογισμού της ΔΕΥΑ Ελασσόνας ύψους 1.710,00 € για 
το τρέχον έτος, για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη 
πίστωση στον προϋπολογισμό της Επιχείρησης έτους 
2019 στον Κ.Α.61.01. Για τα επόμενα έτη προβλέπεται να 
προκληθεί δαπάνη ποσού 20.520,00 € ετησίως σε βάρος 
των προϋπολογισμών της Επιχείρησης, για την οποία 
θα εγγραφούν σχετικές πιστώσεις στους αντίστοιχους 
κωδικούς των προϋπολογισμών των επόμενων ετών, 
αποφασίζουμε:

Α. Αποδεχόμαστε την πρόταση (απόφαση 132/2019) 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ελασσόνας και 
ορίζουμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΕΥΑ Ελασσόνας Αθανάσιο Κυριλλίδη του Αλεξάνδρου, 
με Α.Δ.Τ. AB 837601 και ΑΦΜ 134972052, ως μέλος με 
πλήρη απασχόληση στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Ελασσόνας, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Συντονισμό των Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. και του 
Δήμου Ελασσόνας, όπου αυτές εμπλέκονται.

2. Συλλογή - επεξεργασία αιτημάτων δημοτών και μέ-
ριμνα για τη συντομότερη δυνατή εξυπηρέτηση.

3. Ιεράρχηση επίλυσης προβλημάτων σε συνεργασία 
με τη Διεύθυνση.

4. Προώθηση αιτημάτων, όταν απαιτείται, για συζή-
τηση στο Δ.Σ.

5. Έλεγχο οφειλών - προγραμματισμό διακοπών υδρο-
δότησης λόγω οφειλών.

Β. Καθορίζουμε την αμοιβή του μέλους του Δ.Σ. της 
Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας για την πλήρη απασχόλησή του στη 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσό-
νας, ίση με τη μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου της 
Επιχείρησης και με το 50% της μηνιαίας αντιμισθίας του 

Δημάρχου Ελασσόνας (3.420,00 x 50%= 1.710,00 €), ήτοι 
στα χίλια επτακόσια δέκα ευρώ (1.710,00) μικτά μηνι-
αίως, για το έτος 2019 και όσο χρόνο διαρκεί η θητεία 
του, σε βάρος του ΚΑ. 61.01. του προϋπολογισμού της 
Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 24 Δεκεμβρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

I

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ - ΘΡAΚΗΣ

    Αριθμ. 68970 
Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου, των 

μελών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 

Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου Δήμου Ωραιοκά-

στρου Νομού Θεσσαλονίκης.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ - ΘΡAΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 3 

του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α’) «Περί κινήτρων για την 
ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης», όπως 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 214 του ν. 3852/2010 
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» κα-
θώς και εκείνες του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 
235/Α’/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3833/2010 «Προ-
στασία της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»
(ΦΕΚ 40/Α΄/15.03.2010), του άρθρου 3 παρ. 4 και 5 του 
ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη- μέλη 
της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» 
(ΦΕΚ 65/Α΄/06.05.2010), καθώς και εκείνες του άρθρου 3 
παρ. 3α του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού 
περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμο-
γής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» (ΦΕΚ 
40/Α΄/29.02.2012).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019: «Ρυθ-
μίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και άλλα επείγοντα ζητήματα.» (ΦΕΚ 134/Α΄), όπως και 
εκείνες του άρθρου 348 του ν. 4512/2018: «Ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 5/Α’).
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5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

6. Την αριθμ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017), ανα-
φορικά με τον διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνστα-
ντίνου στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

7. Την αριθμ. 83/25.11.2019 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο-
χέτευσης Ωραιοκάστρου (Δ.Ε.Υ.Α.Ω.), αναφορικά με το 
αντικείμενο του θέματος, ήτοι τον καθορισμό αποζημί-
ωσης του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του 
Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη, η οποία για το οικονομικό έτος 
2019 έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. 61.01.00.0000, ενώ θα 
υπάρχει πρόβλεψη για ανάλογη πίστωση στον αντίστοι-
χο κωδικό των προϋπολογισμών των επομένων ετών, 
συνολικού ύψους 2.000,00 ευρώ, κατ΄ έτος, όπως δια-
λαμβάνεται στην αριθμ. 1851/28.11.2019 βεβαίωση της 
επιχείρησης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την αποζημίωση του Προέδρου, των 
μελών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Δ.Ε.Υ.Α. Ωραιοκάστρου Δήμου Ωραιοκάστρου Νομού 
Θεσσαλονίκης, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 
αυτού, στο ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 €) μεικτά και 
μέχρι τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

      

 Αριθμ. 68963 
Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ορισμός μέλους 

του Διοικητικού Συμβουλίου με πλήρη απασχό-

ληση, στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Απο-

χέτευσης Ωραιοκάστρου (Δ.Ε.Υ.Α.Ω.) Δήμου 

Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης. 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ - ΘΡAΚΗΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 10 του ν. 1069/1980 

(ΦΕΚ 191 Α’) «Περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσε-
ων ύδρευσης και αποχέτευσης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 214 του ν. 3852/2010 
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
καθώς και εκείνες του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010

(ΦΕΚ 235/Α’/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3833/2010 «Προ-
στασία της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»
(ΦΕΚ 40/Α΄/15.03.2010), του άρθρου 3 παρ. 4 και 5 του 
ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη 
της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» 
(ΦΕΚ 65/Α΄/06.05.2010), καθώς και εκείνες του άρθρου 3 
παρ. 3 α του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού 
περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμο-
γής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» (ΦΕΚ 
40/Α΄/29.02.2012).

4. Τις διατάξεις του άρθρου Πρώτου, παράγραφος 
Γ, υποπαράγραφος. Γ1.5., του ν. 4093/2012 «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.» (ΦΕΚ 222/Α΄/
12.11.2012).

5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 348 του 
ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α΄) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή 
των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμμα-
τος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.»

6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

7. Την αριθμ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017), ανα-
φορικά με τον διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνστα-
ντίνου στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

8. Την αριθμ. 82/25.11.2019 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο-
χέτευσης Ωραιοκάστρου (Δ.Ε.Υ.Α.Ω.), αναφορικά με το 
αντικείμενο του θέματος, ήτοι τον ορισμό μέλους του 
οικείου Διοικητικού Συμβουλίου με πλήρη απασχόληση 
στην επιχείρηση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

9. Το γεγονός από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη, η οποία για το οικονομικό 
έτος 2019 έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. 60.00.00.0000, 
ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για ανάλογη πίστωση στον 
αντίστοιχο κωδικό των προϋπολογισμών των επομέ-
νων ετών, συνολικού ύψους 6.000,00 ευρώ, κατ‘ έτος, 
όπως διαλαμβάνεται στην αριθμ. 1849/28.11.2019 βε-
βαίωση της οικονομικής υπηρεσίας της επιχείρησης, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τις αρμοδιότητες, του Σταύρου Μαρ-
μαρίδη του Χρήστου, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος: 
ΑΚ 927479, κατ΄ επάγγελμα Αγρότη, μέλους του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ωραιοκάστρου Δήμου 
Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης, ως εξής: α) παρα-
κολούθηση οφειλών των καταναλωτών, β) έλεγχος του 
προσωπικού της επιχείρησης, γ) επίβλεψη και εποπτεία 
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στην επιχείρηση, 
δ) επιμέλεια για την αλληλογραφία προς το Δήμο και 
του λοιπούς φορείς.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5124 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1124/31.12.2019

2. Καθορίζουμε την αποζημίωσή του για την πλήρη 
απασχόλησή του στην Επιχείρηση, στο ποσό των πε-
ντακοσίων ευρώ (500,00 €), μεικτά, μηνιαίως, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 10 του ν. 1069/1980 
(Α΄ 191) «Περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων 
ύδρευσης και αποχέτευσης όπως ισχύουν», μέχρι τη 
λήξη της θητείας του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 18 Δεκεμβρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

I  

AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ   

 Αριθμ. 284107 
Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου, των 

μελών και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Ναυπλίου, του Δήμου Ναυπλιέων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997)  

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 «Περί 
κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και 
αποχέτευσης» (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/1980), όπως αντικαταστά-
θηκαν με τις όμοιες του άρθρου 99 του ν. 4604/2019, 
(ΦΕΚ 50/τ.Α΄/26.3.2019) και ειδικότερα τις διατάξεις των 
παρ. 9 και 10 του άρθρου 99 του ν. 4604/2019.

3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/
τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του ν. 4325/
2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».

6. Την αριθμ. 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ανα-
φορικά με τον διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου.

7. Την αριθμ. 278/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου, με την οποία προτεί-
νεται να καθοριστεί η αποζημίωση:

α) του Προέδρου της Επιχείρησης στο ποσό των χιλίων 
επτακοσίων δέκα ευρώ (1.710,00 €) μηνιαίως και

β)των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Γραμματέα για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις, στο 
ποσό των πενήντα ευρώ (50,00€) ανά συνεδρίαση.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται:

α) για τη μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου ετήσια 
δαπάνη ύψους 20.520,00 €, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 
61.01.003 των εξόδων του προϋπολογισμού της Επιχεί-
ρησης των επόμενων ετών.

β) για την αποζημίωση των παρόντων στις συνεδριά-
σεις μελών και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβου-
λίου ετήσια δαπάνη ύψους 18.000,00 €, που θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 61.01.000 των εξόδων του προϋπολογισμού της 
Επιχείρησης των επόμενων ετών, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε τη μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου στο ποσό των χιλίων 
επτακοσίων δέκα ευρώ (1.710,00 €) μικτά, που θα κατα-
βάλλεται σε αυτόν μετά τις νόμιμες κρατήσεις.

Η ανωτέρω αποζημίωση είναι σύμφωνη με τις διατά-
ξεις του άρθρου 3 παρ. 9 του ν. 1069/1980, όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 99 του 
ν. 4604/2019.

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, λόγω ασθένειας ή άδειας πέραν του 
μηνός, η αποζημίωση αυτή θα καταβάλλεται εξ ημισείας 
σ' αυτόν και τον αναπληρωτή του.

Β. Καθορίζουμε την αποζημίωση των παρόντων κατά 
συνεδρίαση μελών και του Γραμματέα του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου στο ποσό των πενή-
ντα ευρώ (50,00€) ανά συνεδρίαση.

Η ανωτέρω αποζημίωση είναι σύμφωνη με τις δια-
τάξεις του άρθρου 3 παρ. 10 του ν. 1069/1980, όπως 
αυτές αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 99 
του ν. 4604/2019.

Γ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται:
α) για τη μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου ετήσια 

δαπάνη ύψους 20.520,00 €, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 
61.01.003 των εξόδων του προϋπολογισμού της Επιχεί-
ρησης των επόμενων ετών.

β) για την αποζημίωση των παρόντων στις συνεδριά-
σεις μελών και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβου-
λίου ετήσια δαπάνη ύψους 18.000,00 €, που θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 61.01.000 των εξόδων του προϋπολογισμού της 
Επιχείρησης των επόμενων ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 27 Δεκεμβρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

   Αριθμ. 5675  
Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής διεξαγωγής 

θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψη-

φίων για τη χορήγηση αδειών τεχνικών ψυκτι-

κών εγκαταστάσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου.

O   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τον ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κώδικας Διοικητικής Δι-
αδικασίας».

3. Το π.δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Ηπείρου» (Α' 233), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α' 143) «Απλοποί-
ηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών 
πάρκων και άλλες διατάξεις».

5. Το π.δ. 1/2013 (Α' 3) «Καθορισμός βαθμίδων επαγ-
γελματικών προσόντων για την επαγγελματική δρα-
στηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και 
επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων 
και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας 
αυτής από φυσικά πρόσωπα».

6. Την οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4 (Γ)/2013 (Β' 1447) κοινή 
υπουργική απόφαση.

7. Την οικ. 9030/589/Φ.Γ.9.6.4 (Γ)/2013 (Β' 1750) κοινή 
υπουργική απόφαση.

8. Την 128516/392/Φ.350/2017 (Β' 4260) κοινή υπουρ-
γική απόφαση.

9. Την οικ. 46214/146/2017 (ΥΟΔΔ 203) κοινή υπουργι-
κή απόφαση περί αποζημίωσης των μελών εξεταστικών 
επιτροπών του ν. 3982/2011 (Α 143), σύμφωνα με τον 
ν. 4354/2015 (Α' 176).

10. Το γεγονός ότι εξέπνευσε η χρονική διάρκεια ισχύ-
ος της αριθμ. οικ. 4213/Φ5.2/2017 (ΥΟΔΔ 519) απόφασης 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, που αφορούσε την παράταση 
θητείας της εξεταστικής επιτροπής διεξαγωγής θεωρη-
τικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων για την χο-
ρήγηση αδειών τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου.

11. Την αριθμ. οικ. 154253/1069/8-10-2019 πρόσκλη-
ση στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για 
τον ορισμό εκπροσώπων του για τη συγκρότηση εξετα-

στικής επιτροπής για το επάγγελμα του ψυκτικού καθώς 
και το γεγονός ότι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν ανταποκρίθηκε στην 
εν λόγω πρόσκληση.

12. Την αριθμ. οικ. 154269/1071/8-10-2019 πρόσκλη-
ση στην Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος (Ο.Ψ.Ε.) για τον 
ορισμό εκπροσώπων της για τη συγκρότηση εξεταστικής 
επιτροπής για το επάγγελμα του ψυκτικού και το αριθμ. 
1163/8-11-2019 έγγραφο της Ο.Ψ.Ε., με το οποίο η εν 
λόγω Ομοσπονδία γνωστοποίησε τους ορισθέντες εκ-
προσώπους της, αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής διεξαγωγής 
θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων για 
την χορήγηση αδειών τεχνικών ψυκτικών εγκαταστά-
σεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που απαρτίζεται από 
τα κάτωθι μέλη:

1. Τον Ιωάννη Αναστασάκη του Μαρίνου με ΑΔΤ 
ΑΗ738325, ΠΕ Μηχανολόγο Μηχανικό, προϊστάμενο της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, ως 
τακτικό μέλος και τον Νικόλαο Μιχάλη του Βασιλείου με 
ΑΔΤ Μ787697, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας 
Ηπείρου ως αναπληρωματικό μέλος.

2. Τον Βασίλειο Κυριαζή του Χριστοφόρου με ΑΔΤ 
Τ910321, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, προϊστάμενο του 
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου, ως τακτικό 
μέλος και τον Κωνσταντίνο Βορόπουλο του Γεωργίου με 
ΑΔΤ ΑΖ743545, ΠΕ Μηχανολόγο Μηχανικό, προϊστάμε-
νο του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου, ως 
αναπληρωματικό μέλος.

3. Τον Κωνσταντίνο Ζάραγκα του Δημητρίου με ΑΔΤ 
ΑΜ787330, Μηχανολόγο Μηχανικό Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης, εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλά-
δος (Ο.Ψ.Ε.), ως τακτικό μέλος και τον Γεώργιο Ντούβαλη 
του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΜ781571, εργοδηγό ψυκτικό, 
επίσης εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος 
(Ο.Ψ.Ε.), ως αναπληρωματικό μέλος.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο Εμμανουήλ Λυ-
κούδης του Αντωνίου με ΑΔΤ AH 239292, υπάλληλος ΠΕ 
Φυσικής Αγωγής του Τμήματος Επαγγέλματος της Διεύ-
θυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου.

Η θητεία της επιτροπής είναι διετής και δύναται να 
παραταθεί για δύο (2) ακόμη χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 27 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Περιφερειάρχης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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