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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

2 Υπουργείο Υγείας

3 Περιφέρειες

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Aριθμ. Φ.932/4/226115/Σ.3014 
Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλί-

ου Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτι-

κού (ΕΑΑΝ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1171/1972 «Περί 

Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμε-
ων» (Α΄82), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του 
ν. 1911/1990 «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρα-
τιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 166).

β. Το π.δ. 576/1978 «Περί κυρώσεως Κανονισμού Ορ-
γανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξι-
ωματικών Ναυτικού».

γ. Την υπό στοιχεία Φ.940.1/2/218204/Σ.2152/27.3.2019  
κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ρύθμιση 
των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην εκλογή 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων 
Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)» (Β΄ 1227).

δ. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 131).

ε. Την υπό στοιχεία Φ.940.1/6/224337/Σ.3740/28.5.2019 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Υ.Ο.Δ.Δ. 323).

στ. Το έγγραφο ΕΑΑΝ υπ’ αρ. 25 από 1 Μαρτίου 2021, 
αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως 
Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ), των κάτωθι 
Αξιωματικών:

α. Του Αντιναυάρχου ε.α. Φωτίου Κωτσή ΠΝ του Νικο-
λάου, (ΑΔΤ: ΑΗ 028090), ως Μέλους, σε αντικατάσταση 

του αποβιώσαντος Υποναυάρχου ε.α. Κωνσταντίνου 
Ξύτσα ΠΝ του Λάμπρου (ΑΔΤ: ΑΕ 034960).

β. Του Υποναυάρχου ε.α. Συμεών Κωνσταντινίδη ΠΝ 
του Βασιλείου, (ΑΔΤ: ΑΚ 651959), ως Αναπληρωματικού 
Μέλους στην κατηγορία Μέλη / Μάχιμοι, σε αντικατά-
σταση του Αντιναυάρχου ε.α. Φώτιου Κωτσή ΠΝ του 
Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΗ 028090).

2. Η θητεία των ανωτέρω μελών λήγει κατά την ημε-
ρομηνία λήξης της θητείας και των υπολοίπων μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι διορίστηκαν με 
τη σχετική (ε) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

3. Κατά τα λοιπά, η σχετική (ε) απόφαση εξακολουθεί 
να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2021

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αριθμ. Γ4β/ΓΠ.:29364 
Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμο-

σχεύσεων (ΕΟΜ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 25 του ν. 3984/2011 «Δωρεά - μεταμό-

σχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 150),
2. των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45),

3. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148),

4. του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
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5. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

6. Των άρθρων 20 -23 του ν. 4735/2020 «Τροποποίηση 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής 
διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών 
θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γε-
νικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου 
Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την 
αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 197).

Β. Τις αποφάσεις:
1. την υπό στοιχεία Υ4/8.1.2021 κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Βασίλειο 
Κοντοζαμάνη» (Β΄ 32).

Γ. Τα έγγραφα:
1. το από 16.3.2021 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύ-

θυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠ προς το γραφείο 
Υπουργού σχετικά με την ανασυγκρότηση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του ΕΟΜ, με συμπληρωμένα από το 
γραφείο Υπουργού τα υποδεικνυόμενα πρόσωπα προς 
στελέχωση του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου,

2. το υπ’ αρ. 8972/13.5.2021 έγγραφο του ΠΑΝΕΛΛΗ-
ΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΠΙΣ) με το οποίο γνωστο-
ποιούνται οι εκπρόσωποι του Συλλόγου στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΕΟΜ,

3. το υπ’ αρ. 459/31.3.2021 έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥ-
ΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ), με 
το οποίο γνωστοποιούνται οι εκπρόσωποι της Συνομο-
σπονδίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΜ,

4. το υπ’ αρ. 1242/9.4.2021 έγγραφο της ΔΙΑΡΚΟΥΣ 
ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙΣ) με 
το οποίο γνωστοποιούνται οι εκπρόσωποι της ΔΙΣ στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΜ,

5. το υπ’ αρ. 110/22.3.2021 έγγραφο του ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΣΝΕ), με το 
οποίο γνωστοποιούνται οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΜ,

6. την υπό στοιχεία B2α/οικ. 32517/25.5.2021 προβλε-
πόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), όπως ισχύει, αιτιολογημένη εισήγηση του Προ-
ϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία 
δεν προκαλείται δαπάνη τόσο σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του φορέα όσο και σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (ΕΟΜ), ορί-
ζοντας τα μέλη αυτού, ως ακολούθως:

1. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου, με 
ΑΔΤ: ΑΜ 063176, Καθηγητής Γαστρεντερολογίας ΕΚΠΑ - 
Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ «ΛΑΪ-
ΚΟ» ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την ΠΑΠΑ-
ΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Άγγελου, με ΑΔΤ: ΑΗ 188408, 
Καθηγήτρια Νεφρολογίας ΑΠΘ - Διευθύντρια Νεφρο-
λογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

2. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου, με ΑΔΤ: 
Τ 501841, Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας ΕΚΠΑ, 

Υπεύθυνος Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των 
Οστών, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ως τακτικό μέλος, με αναπληρω-
τή του τον ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Γεωργίου, με 
ΑΔΤ: ΑΝ 241203, Καθηγητή Αιματολογίας - Μεταμόσχευ-
σης Αιμοποιητικών Κυττάρων Πανεπιστημίου Πατρών, 
ΠΓΝΠ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ».

3. ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Νικολάου, με ΑΔΤ: 
ΑΗ 220094, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας - Εντατικής 
Θεραπείας ΕΚΠΑ - Διευθύντρια Α΄ Κλινικής Εντατικής 
Θεραπείας ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ως τακτικό μέλος, 
με αναπληρώτριά της την ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Πέτρου, με ΑΔΤ: ΑΖ 047856, Πνευμο-
νολόγο - Εντατικολόγο, Διευθύντρια ΜΕΘ - ΓΝΝΘΑ «Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ».

4. ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του Παντελή, με 
ΑΔΤ: ΑΜ 591492, Διευθυντής Β΄ Καρδιοχειρουργικού 
Τμήματος - Μονάδα Μεταμόσχευσης Καρδίας - Πνευ-
μόνων - «ΩΝΑΣΕΙΟ» ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ως 
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον ΤΣΟΥΛΦΑ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟ του Αναστασίου, με ΑΔΤ: ΑΝ 698998, Καθηγητή 
Χειρουργικής ΑΠΘ, Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής 
Μεταμοσχεύσεων - ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

5. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευάγγελου, με ΑΔΤ: 
ΑΜ 210901, Διευθυντής Μονάδας Μοριακής Ανοσοπα-
θολογίας και Ιστοσυμβατότητας - «ΩΝΑΣΕΙΟ» ΚΑΡΔΙΟ-
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ως τακτικό μέλος, με αναπληρώ-
τριά του την ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του Οδυσσέα, με ΑΔΤ: 
ΑΝ 726108, Διευθύντρια Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότη-
τας - ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου, με 
ΑΔΤ: ΑΜ 612701, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ως τακτι-
κό μέλος, με αναπληρώτριά της την ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
του Νικολάου, με ΑΔΤ: ΑΝ 627445, Δικηγόρο, Διδάκτορα 
Νομικής.

7. ΤΖΩΡΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου, με ΑΔΤ: 
ΑΒ 025239, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οργάνωσης και 
Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευομέ-
νων Φορέων του Υπουργείου Υγείας ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρώτριά της την ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του Χρυσοστόμου, 
με ΑΔΤ: ΑΜ 606940, Προϊσταμένη Τμήματος Εποπτευό-
μενων Φορέων της ίδιας Διεύθυνσης.

8. ΠΑΓΩΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑ του Νικολάου, με ΑΔΤ: 
ΑΜ 182863, Συντονίστρια Διευθύντρια - Γ΄ Παθολογική 
Κλινική ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ως τακτικό μέλος - εκπρό-
σωπος του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΠΙΣ), 
με αναπληρώτριά της την ΠΑΣΑΚΙΩΤΟΥ - ΜΠΙΝΤΟΥΔΗ 
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΛΥ) του Αγγελή, με ΑΔΤ: ΑΒ 162378, Χει-
ρουργό - Εντατικολόγο, Διευθύντρια ΜΕΘ - ΓΝΘ «ΙΠΠΟ-
ΚΡΑΤΕΙΟ».

9. ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταύρου, με ΑΔΤ: 
ΑΗ 603203 ως τακτικό μέλος - εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ), 
με αναπληρώτριά του την ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του 
Δημητρίου, με ΑΔΤ: Ρ 105752.

10. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου, με ΑΔΤ: 
Π 760481, Ιατρός αναισθησιολόγος - Εφημέριος Ενορι-
ακού ΙΝ Αγίου Αλεξάνδρου Φαλήρου - ΙΜ Νέας Σμύρνης 
ως τακτικό μέλος - εκπρόσωπος της ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥ-
ΝΟΔΟΥ της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙΣ), με αναπλη-
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ρωτή του τον ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Χαράλαμπου 
με ΑΔΤ: ΑΜ 569934, Ιατρό - Καθηγητή Χειρουργικής και 
Μεταμόσχευσης Οργάνων ΕΚΠΑ - Β΄ Χειρουργική Κλινική 
ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ».

11. ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗ ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντί-
νου, με ΑΔΤ: ΑΖ 620920, Πρόεδρος ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣ-
ΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΣΝΕ) ως τακτικό μέ-
λος - εκπρόσωπος της ΕΣΝΕ, με αναπληρωτή της τον 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ: 
ΑΝ 031628, Β΄ Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου.

Β. Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ 
ορίζεται ο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Γ. Ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΕΟΜ ορίζεται ο ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

Δ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι τριετής εκτός από τη θητεία των υπό στοιχεία Α.1 
και Α.2 προσώπων, η οποία ορίζεται μεταβατικά μέχρι 
την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 20 - 
23 του ν. 4735/2020 διαδικασίας επιλογής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2021 

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αριθμ. 190652 
Τροποποίηση - παράταση θητείας, για ακόμη δύο 

(2) έτη της εξεταστικής επιτροπής για τη διεξαγω-

γή εξετάσεων απόκτησης επαγγελματικών αδει-

ών για την τεχνική επαγγελματική δραστηριότη-

τα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, σε συνέχεια 

της υπό στοιχεία Α.Π.:396/4.6.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 404) 

αρχικής απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσα-

λίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Την υπ’ αρ. 15840/156612/2018 απόφαση της 
ΑΠ.Δ.Θ. - Σ.Ε.  «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλί-
ας» (Β΄ 4788).

3. Τον ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης 
τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστη-
ριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 143).

4. Τον ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νο-
μοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 
σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επι-
χειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 

(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, 
χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - 
Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξει» (Α΄ 52).

5. Το π.δ. 108/2013 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθ-
μίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελμα-
τική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επι-
σκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας 
αυτής από φυσικά πρόσωπα» (Α΄ 141).

6. Την υπό στοιχεία 10574/661/ΦΓ9.6.4./29.8.2013 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτήσεων 
για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών 
των εξεταστικών επιτροπών της παρ. 4 του άρθρου 5 του 
ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των 
υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 
και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των 
αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, 
της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του 
περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξετα-
στικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των 
εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακο-
λούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών 
από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την τεχνική 
επαγγελματική δραστηριότητα σε ηλεκτρολογικές εγκα-
ταστάσεις» (Β΄ 2190).

7. Την υπ’ αρ. 46214/146/2017 κοινή υπουργική από-
φαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 203) η οποία καθορίζει τις αποζημιώ-
σεις των εξεταστικών επιτροπών και των γραμματέων 
αυτών του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) και σύμφωνα με τον 
ν. 4354/2014 (Α΄ 176).

8. Την υπ’ αρ. 1517/1.12.2015 απόφαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (υπ’ αρ. 13/28.11.2014 
α.α 239 πρακτικό).

9. Την υπό στοιχεία οικ. Α.Π.:7972/19.12.2014 απόφα-
ση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Συγκρότηση εξετα-
στικής επιτροπής για τη διεξαγωγή εξετάσεων για την 
απόκτηση επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας 
των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» και την υπ’ αρ. 
5/16.1.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 
περί παράτασης αυτής για ακόμη δύο (2) έτη.

10. Την υπ’ αρ. 960/9.4.2019 πρόσκλησή μας στον
ΕΟΠΠΕΠ και Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ερ-
γοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) για ορισμό εκπρο-
σώπων τους (τακτικών και αναπληρωματικών) στην 
συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την χορήγησης 
τεχνικών επαγγελματικών αδειών δραστηριότητας ηλε-
κτρολογικών εγκαταστάσεων, της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας.

11. Την υπ’ αρ. 15048/10.5.2019 απάντηση του
ΕΟΠΠΕΠ με το οποία ορίστηκαν οι εκπρόσωποί του για 
την συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την χορή-
γηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών δραστηριότη-
τας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.

12. Την υπ’ αρ. 307/7.5.2019 απάντηση της Πανελλήνι-
ας Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων 
(ΠΟΣΕΗ) με την οποία καθορίσθηκαν οι εκπρόσωποί 
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της για την συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την 
χορήγηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών δραστηριό-
τητας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.

13. Την υπ’ αρ. 261/9.4.2019 πρόσκλησή μας στην 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών - Εγκαταστατών - 
Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ) για ορισμό εκ-
προσώπων τους (τακτικών και αναπληρωματικών) στην 
συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την χορήγηση 
τεχνικών επαγγελματικών αδειών δραστηριότητας ηλε-
κτρολογικών εγκαταστάσεων Δ΄ ειδικότητας, της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας.

14. Την υπ’ αρ. 525/24.4.2019 απάντηση της Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Βιοτεχνών - Εγκαταστατών - Συντηρη-
τών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ) με την οποία καθορίσθη-
καν οι εκπρόσωποί της για την συγκρότηση εξεταστικής 
επιτροπής για την χορήγηση τεχνικών επαγγελματικών 
αδειών δραστηριότητας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσε-
ων Δ΄ ειδικότητας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

15. Το γεγονός ότι κατά την προηγούμενη περίοδο 
δεν πραγματοποιηθήκαν εξετάσεις για την χορήγηση 
τεχνικών επαγγελματικών αδειών δραστηριότητας ηλε-
κτρολογικών εγκαταστάσεων Δ΄ ειδικότητας, λόγω έλλει-
ψης ενδιαφέροντος από υποψηφίους και ως εκ τούτου 
δεν συντρέχουν λόγοι ειδικής αιτιολόγησης δυνάμει της 
παρ. 2 του άρθρου 18 - του ως άνω (4) σχετικού νόμου 
για τον εκ νέου ορισμό των ίδιων εκπροσώπων από την 
οικεία Ομοσπονδία.

16. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από τα ανωτέρω 
(11 και 13) σχετικά, ορίστηκε συνεχόμενα το ίδιο Τακτικό 
Μέλος εκ μέρους του ΕΟΠΠΕΠ, δίχως την απαιτούμενη 
- από την παρ. 2 του άρθρου 18 - του ως άνω (4) σχετι-
κού ειδική αιτιολόγηση και ως εκ τούτου οι εκπρόσωποι 
του εν λόγω φορέα δεν δύναται να μετέχουν στην υπό 
σύσταση εξεταστική επιτροπή.

17. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 1 του άρθρου 3 της ανωτέρω (8) σχετικής κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(άρθρα 12 έως 18) του παραπάνω (4) σχετικού νόμου, 
δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υπαλλήλων της αδειοδο-
τούσας αρχής, οι οποίοι να είναι κάτοχοι των προβλεπό-
μενων από την κείμενη νομοθεσία προσόντων.

18. Το γεγονός ότι για την σύσταση της εν λόγω επι-
τροπής δεν θα προκληθεί δαπάνη εις βάρος του προϋ-
πολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με την 
λήψη της προβλεπόμενης από τον νόμο επιμόρφωσης 
(παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011), την οποία ήδη 
έχουν λάβει την προηγούμενη περίοδο.

19. Την υπό στοιχεία Α.Π.:396/4.6.2019 (ΑΔΑ:ΩΗΚΦ7ΛΡ-
ΟΕΠ, Υ.Ο.Δ.Δ. 404/26-06-2019) αρχική απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Θεσσαλίας.

20. Την υπ’ αρ. 153313/21.4.2021 πρόσκλησή μας 
στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών 
Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) για ορισμό εκπροσώπων τους 
(τακτικών και αναπληρωματικών) στην συγκρότηση 

εξεταστικής επιτροπής για την χορήγησης τεχνικών 
επαγγελματικών αδειών δραστηριότητας ηλεκτρολογι-
κών εγκαταστάσεων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω 
συνταξιοδότησης με το ανωτέρω (12 σχετικό) αρχικά 
υποδειχθεντός τακτικού μέλους.

21. Την υπ’ αρ. 216/13.5.2021 απάντηση της Πανελλήνι-
ας Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων 
(ΠΟΣΕΗ) με την οποία καθορίσθηκαν οι εκπρόσωποί 
της για την συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την 
χορήγηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών δραστηριό-
τητας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.

22. Την ανάγκη το πρακτικό μέρος των εξετάσεων των 
υποψηφίων να πραγματοποιείται σε εργαστήρια ή υπο-
δομές που να καλύπτουν τις απαιτήσεις της εξέτασης, 
οι οποίες να είναι κατάλληλα διαμορφωμένες ώστε να 
πληρούν όλους τους κανόνες ασφάλειας.

23. Την αναγκαιότητα για συνέχιση της εξεταστικής 
διαδικασίας λόγω της μεγάλης εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος από επαγγελματίες για συμμετοχή σε αυτές, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση της αρχικής απόφασης (σχετ. 19) 
περί συγκρότησης για τη διενέργεια εξετάσεων για την 
απόκτηση των επαγγελματικών αδειών για την τεχνική 
επαγγελματική δραστηριότητα σε ηλεκτρολογικές εγκα-
ταστάσεις ως προς το κάτωθι σημείο:

Α) για τη διενέργεια των εξετάσεων Α΄ και Γ΄ ειδικότη-
τας αντικαθίστανται τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) 
δυνάμει του ανωτέρω (21 σχετικού) όπως κατωτέρω: 
ο Δεληγιάννης Νικόλαος του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ 
ΑΗ 774592 ηλεκτρολόγος μηχανικός, Τακτικό μέλος, 
λόγω συνταξιοδότησης, από τον Βογιατζή Κωνσταντί-
νο του Χαραλάμπους με ΑΔΤ ΑΖ 766461 ηλεκτρολόγο 
μηχανικό Τ.Ε., με αναπληρωτή του τον Ξάνδρη Γεώργιο 
του Περικλή με ΑΔΤ ΑΝ 332390  ηλεκτρολόγο μηχανικό 
Τ.Ε. Κατά τα λοιπά ισχύει η αρχική απόφασή μας (σχετ. 19)

Β) παρατείνεται η θητεία της Επιτροπής και όπως αυτή 
τροποποιείται με την παρούσα για ακόμη δύο (2) έτη.

Το έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η διεξαγωγή 
εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδει-
ών των αντίστοιχων τεχνικών επαγγελμάτων, σύμφωνα 
με το ν. 3982/2011 (Α΄ 143), και την υπό στοιχεία Οικ. 
10574/661/ΦΓ9.6.4./2013 (Β΄  2190) κοινή υπουργική 
απόφαση.

Η παράταση της θητείας των μελών της παραπάνω 
επιτροπής ορίζεται για δύο (2) έτη και άρχεται από την 
λήξη της αρχικής θητείας ήτοι από την 26η Ιουνίου 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 21 Μαΐου 2021

Ο Περιφερειάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

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