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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

2 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

3 Υπουργείο Υγείας

4 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

5 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Με την 6847/Γ1/17.1.2020 απόφαση της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 45 - 48 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) ως ισχύουν, του 
π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2018), ως ισχύει, 
του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία 
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρ-
μοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/2019), του 
π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 121/τ.Α΄/2019), του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/2015), ως ισχύει και της παρ. 3 
του άρθρου 5 του ν. 2303/1995 «Πληρωμή αποδοχών 
δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συστήματος και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 80 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 12 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση 
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι-
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μο-
νάδων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 149 Α΄), ως ισχύει, προ-
σλαμβάνεται η Αλεξάνδρα Θεοφίλη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: 
ΑΗ 024463), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδί-
κευσης, σε θέση συνεργάτη, μετακλητού υπαλλήλου, με 

αποδοχές του Μ.Κ. 15 της ΠΕ κατηγορίας από 2.12.2019, 
ημερομηνία από την οποία προσφέρει υπηρεσία στο 
ιδιαίτερο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθ-
μιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής 
Αναστασίας Γκίκα.

Η ανωτέρω πρόσληψη λήγει αυτοδικαίως με την κατά 
οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας της Γενικής Γραμ-
ματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής.

(Αριθμ βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2683102747/17.1.2020).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 177/20.1.2020).

Με την 6838/Γ1/17.1.2020 απόφαση της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 45 - 48 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφά-
νεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), ως ισχύ-
ει, του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), ως ισχύει, του 
π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιο-
τήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων (Α΄ 119), του π.δ. 83/2019 «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), του 
ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες δια-
τάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στό-
χων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), ως 
ισχύει, της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2303/1995 «Πλη-
ρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζι-
κού συστήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 80), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 12 του ν. 4275/2014 
«Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δη-
μοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις (Α΄ 149), προ-
σλαμβάνεται από 9.12.2019 η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΡΕΝΤΖΕ-
ΛΟΥ του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.: Χ 517477, δικηγόρος με Α.Μ: 
036587 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σε θέση με-
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τακλητής υπαλλήλου, στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειου Διγα-
λάκη, με τις αποδοχές του Μ.Κ. 13 της ΠΕ κατηγορίας.

Η ανωτέρω πρόσληψη λήγει αυτοδικαίως με την κατά 
οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

(Αριθμ βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4834451278/17.1.2020).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 177/20.1.2020).

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Με την 60422/Δ1.19480/2019/10.1.2020 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απο-
σπάται, από 2.1.2020, η Παναγιώτου Γεωργία του Γεωρ-
γίου (Α.Δ.Τ. AE 582599), μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας 
ΠΕ, κλάδου Διοικητικού Οικονομικού του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σε θέση 
συνεργάτη στο ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώ-
χειας, σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 45-47 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), 
όπως ισχύουν.

Μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του η 
υπάλληλος οφείλει να επιστρέψει, χωρίς άλλη ειδοποί-
ηση, στην υπηρεσία όπου ανήκει η οργανική της θέση.

Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματι-
κής υπηρεσίας στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: 1848/276/16.1.2020).

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αριθμ. A1β/Γ.Π.οικ: 3037 
Τροποποίηση (1η) της Α1β/Γ.Π.οικ:1105/9.1.2020 

(ΑΔΑ:6ΒΦΓ465ΦΥΟ-Μ7Ε) απόφασης, με θέμα: 

«Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτρο-

πή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων 

Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης), 

με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 

(Ε.Ο.Φ.)».

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 247-252 του ν. 4512/2018 « Ρυθμίσεις για 

την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 5 και ΦΕΚ Α΄ 8), όπως ισχύουν.

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 176), όπως ισχύει.

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

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

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

6. 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).

7. Την οικ.52029/5.7.2018 απόφαση «Έγκριση του εσω-
τερικού κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής αξιολό-
γησης και αποζημίωσης φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 
του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)» (ΦΕΚ Β΄ 2768).

8. Την Α1β/Γ.Π.οικ.1105/9.1.2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 14, 
ΑΔΑ:6ΒΦΓ465ΦΥΟ-Μ7Ε) απόφαση, με θέμα «Συγκρό-
τηση και Ορισμός μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης 
και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επι-
τροπή Αξιολόγησης) με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό 
Φαρμάκων».

9. Την αριθμ. 91 απόφαση Δ.Σ. του Εθνικού Οργανι-
σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), της 631ης/
17.1.2020 Συνεδρίασης, η οποία αφορά στην αντικα-
τάσταση του υπό στοιχείο 11 μέλους, στην εν θέματι 
αναφερόμενη Επιτροπή, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την εν θέματι αναφερόμενη απόφα-
ση, σε συνέχεια του ανωτέρω (9) σχετικού, ως προς το 
σημείο 11 της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίω-
σης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιο-
λόγησης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 
(Ε.Ο.Φ.), ως ακολούθως:

11. ΠΡΙΝΕΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. 
ΑΚ 119750), κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, Προϊσταμένη 
του Τμήματος Διαχείρισης Φαρμακείων Ε.Ο.Π.Υ.Υ της Δι-
εύθυνσης Φαρμάκου, του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω σχετική (8) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2020 

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ι

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 NAYTΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Με την 4.151.11-28/120/16.1.2020 απόφαση τoυ 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 - 48 

christina.al-nofal
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και 76 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(ΦΕΚ Α΄ 133), διορίζεται από 2.1.2020 ο Αλέξιος Ανα-
γνωστόπουλος του Διονυσίου, (ΑΔΤ: ΑΕ 590400), στο 
Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής, σε κενή θέση μετακλητού συνεργάτη.

(Αριθμ. βεβ. Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Δια-
χείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων: 1/16.1.2020).

(Αριθμ βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6052988549/16.1.2020).

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

5 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. 70513 
Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου, των 

μελών και του γραμματέα για τη συμμετοχή τους 

στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Απο-

χέτευσης Ρόδου.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - καταπολέμηση της 
γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

γ) Του π.δ. 143/2010 (Α΄ 236) «Οργανισμός Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αιγαίου».

δ) Του άρθρου 4 και του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 
(Α΄ 191) «Περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως αυτό αντικαταστά-
θηκε από τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 4604/2019 
(ΦΕΚ Α΄ 50/2019) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας 
των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας, ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας διατάξεις 
σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Λοι-
πές διατάξεις».

ε) Του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

στ) Των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

η) Την 78161/31.12.2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος 
Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυν-
σης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζε-
ται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου.

2. Την 768/27.9.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Ρόδου περί ορισμού μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου.

3. Την 534/9.10.2019 απόφαση (πρόταση) του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης Ρόδου περί καθορισμού αποζημίωσης 
στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Ρόδου.

4. Την 13149/07.11.2019 βεβαίωση για την ύπαρξη 
πίστωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την αποζημίωση του Προέδρου, των 
μελών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Ρόδου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις στο 
ποσό των 50,00 ευρώ ανά συνεδρίαση.

Για την παραπάνω αποζημίωση βεβαιώνεται ότι υπάρ-
χει εγγεγραμμένη πίστωση 40.000,00 ευρώ στον προϋ-
πολογισμό του έτους 2019 της Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου, στον Κ.Α.Ε 
61.01.00.00, και ανάλογη πίστωση θα προβλεφθεί και 
για τα επόμενα οικονομικά έτη στους εκάστοτε Κ.Α.Ε..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 27 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Ασκών Καθήκοντα 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Ι

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αριθμ. 1751/227449/2019 
Καθορισμός αποζημίωσης μελών για την συμ-

μετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010 τ.Α΄) 

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 του 
ν. 1069/1980, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 99 του ν. 4604/2019.

3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του 
ν. 4623/2016 (ΦΕΚ 134/9.8.2019 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 
επείγοντα θέματα».
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4. Τις διατάξεις των περ. α και β της παρ. 6 του άρθρου 
10 του ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/31.8.2019 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 
επείγουσες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 138/2010 «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/11.5.2015 τ.Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις» όπως το τελευταίο προστέθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21).

7. Την αριθμ. 13917/15.5.2017(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 250) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συ-
ντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας ( ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26.5.2017).

8. Την αριθμ. 60/74895/30.12.2010 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης «Έλεγχος νομιμότητας των πράξεων 
Ο.Τ.Α., Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Επο-
πτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του ν. 3852/2010 “Πρόγραμμα 
Καλλικράτης”)».

9. Την αριθμ. 67/2019 απόφαση - πρόταση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. προς τον Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας, με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγεί-
ται να καθοριστεί αποζημίωση για την συμμετοχή των 
μελών του ανά συνεδρίαση, στο ποσό των 26,50 ευρώ, 

με ανώτατο όριο συνεδριάσεων μηνιαίως μέχρι τις τρείς 
(3) συνεδριάσεις. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δήμαρχος 
Μουζακίου Στάθης Φάνης, ζήτησε οικειοθελώς να εξαι-
ρεθεί από οποιαδήποτε αποζημίωση για την συμμετοχή 
του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

10. Την αριθμ. 1237/31.12.2019 βεβαίωση της 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ. περί της ύπαρξης εγγεγραμμένης πίστωσης 
ύψους 3.000,00 ευρώ στον κωδικό Κ.Α.61.01.0001 με 
τίτλο «Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ.» στον προϋπο-
λογισμό του έτους 2019 και ανάλογη πρόβλεψη υφίστα-
ται στα επόμενα έτη αντίστοιχα, για την αντιμετώπιση 
της δαπάνης.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
επιχείρησης, αποφασίζουμε:

Α. Τον καθορισμό, ως αποζημίωση για την συμμετοχή 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριά-
σεις της επιχείρησης, το ποσό των 26,50 ευρώ ανά συ-
νεδρίαση, με ανώτατο αριθμό συνεδριάσεων μηνιαίως 
τις τρείς (3).

Β. Από την ανωτέρω αποζημίωση εξαιρείται οικειοθε-
λώς, με δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δήμαρχος 
Μουζακίου Φάνης Στάθης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καρδίτσα, 13 Ιανουαρίου 2020 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

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