
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουρ-
γού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας στο Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Υδάτων Κωνσταντίνο - Ευάγγελο Αραβώση.

2 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών έτους 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/106937/13465 (1)
Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουρ-
γού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας στο Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Υδάτων Κωνσταντίνο - Ευάγγελο Αραβώση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του 

ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (Α΄ 133), 
όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 
174 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

2. Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του 
π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματει-
ών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.» (Α΄ 119).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).

6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112).

7. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).

8. Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και του 
ν. 4409/2016 (Α΄ 136), όπως ισχύει.

9. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΓΡ/67875/8353/24.7.2019 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με θέμα: «Διορισμός μετακλητού Γενικού 
Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
510/2.8.2019).

10. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

11. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και απο-
δοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας στο Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Κωνσταντίνο - Ευάγγελο Αραβώση αποφάσεων, εγγρά-
φων και λοιπών διοικητικών πράξεων που αφορούν σε:

1. Συντονισμό των αρμοδιοτήτων των διοικητικών μο-
νάδων της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Υδάτων.

2. Μετακινήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμη-
μάτων, καθώς και υπαλλήλων εντός της Γενικής Γραμμα-
τείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, ανάλογα με 
τις υπηρεσιακές ανάγκες.

3. Απαντήσεις σε αιτήματα των πολιτών που αφορούν 
επανεξέταση θεμάτων, ή αναφορές παραπόνων ή πα-
ραλείψεων υπηρεσιακών οργάνων, για τα οποία δόθη-
κε ήδη απάντηση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας 
Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων ή τον Προϊστάμενο της Επι-
τελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ - Τομέα Περιβάλλοντος.

Έγγραφα αρμοδιότητας περισσότερων του ενός Προϊ-
σταμένων των Γενικών Διευθύνσεων αρμοδιότητάς του.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Έκδοση εγκυκλίων για θέματα αρμοδιότητας των 
υπηρεσιακών του μονάδων.

5. Συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας για 
θέματα αρμοδιότητάς του.

6. Έγκριση παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρ-
φωσης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των 
διοικητικών μονάδων αρμοδιότητάς του και του Προ-
ϊσταμένου της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ - Τομέα 
Περιβάλλοντος.

7. Εντολές μετακίνησης εκτός έδρας στο εξωτερικό και 
στο εσωτερικό των Προϊσταμένων και των υπαλλήλων 
των διοικητικών μονάδων αρμοδιότητάς του, του Προϊ-
σταμένου της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ - Τομέα Περι-
βάλλοντος, καθώς και των υπαλλήλων που έχουν διατεθεί 
ή αποσπαστεί στο Γραφείο του. Επίσης, εντολές μετακί-
νησης εκτός έδρας στο εξωτερικό και στο εσωτερικό των 
Προϊσταμένων μονάδων και των υπαλλήλων της Επιτελι-
κής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ - Τομέα Περιβάλλοντος, πλην εκεί-
νων που αφορούν σε προγράμματα που περιλαμβάνονται 
στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 
της περιόδου 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).

8. Έγγραφα αξιολόγησης των Προϊσταμένων Γενικών 
Διευθύνσεων των διοικητικών μονάδων αρμοδιότητάς 
του, του Προϊσταμένου της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 
ΥΠΕΝ - τομέα Περιβάλλοντος, καθώς και των υπαλλή-
λων που έχουν διατεθεί ή αποσπαστεί στο Γραφείο του.

9. Ορισμό εκπροσώπων σε διυπουργικές επιτροπές και 
στις κοινοτικού επιπέδου συναντήσεις, ομάδες εργασίας, 
για την παρακολούθηση θεμάτων, τα οποία εξετάζονται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Διεθνείς Οργανισμούς, 
καθώς και σε θέματα διμερών ή πολυμερών σχέσεων.

10. Σύγκληση και συντονισμό συσκέψεων με συναρμό-
δια Υπουργεία και φορείς, για εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή 
και θέματα διμερών και πολυμερών σχέσεων σε θέματα 
αρμοδιότητάς του.

11. Ορισμό Εθνικών διαχειριστών, Διαχειριστών Μη-
τρώου, Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων στο ελληνικό 
Τμήμα του Ενοποιημένου Ευρωπαϊκού Μητρώου (ETS 
και ESD).

12. Υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους για θέματα για τα οποία έχει αρμοδιότητα 
τελικής υπογραφής.

13. Απαντήσεις στην Ε.Ε επί ζητούμενων πληροφο-
ριών και στοιχείων για κρατικές ενισχύσεις για θέματα 
αρμοδιότητάς του.

14. α) Προκηρύξεις, αποφάσεις κατακύρωσης, κατάρτι-
ση και υπογραφή συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών 
ή την παροχή υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών ή την 
εκτέλεση έργων για τα θέματα αρμοδιότητάς του, για το 
ποσό άνω των 120.001 ευρώ, άνευ ΦΠΑ μέχρι το ποσό 
των 500.000 ευρώ, άνευ ΦΠΑ για αναθέσεις και συμβάσεις 
χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους 
και μέχρι το ποσό του 1.000.000 ευρώ, άνευ ΦΠΑ για ανα-
θέσεις και συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενες από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ). β) Αποφάσεις, 
πράξεις ή εντολές για την αποδοχή πρακτικών, τη σύσταση 
και συγκρότηση επιτροπών, την πληρωμή δαπανών, την 
παρακολούθηση, υλοποίηση και παραλαβή των παραδο-
τέων των ανωτέρω αναθέσεων και συμβάσεων του εδαφί-

ου (α) ως και λήψη αποφάσεων επί σχετικών ενστάσεων 
και προσφυγών και υπογραφή τεχνικών δελτίων ή αιτήσε-
ων χρηματοδότησης προς τρίτους, ανεξαρτήτως ποσού.

15. Διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου κατά παντός 
υπευθύνου, καθώς και έκδοση των καταλογιστικών πρά-
ξεων για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

16. Καθορισμό προδιαγραφών και περιεχομένων 
των Σχεδίων Διαχείρισης, σύμφωνα με το αρ. 4 του 
ν. 3937/2011 (Α΄ 60).

17. Καθορισμό διαδικασίας σύνταξης και έγκρισης 
προδιαγραφών Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών 
(ΕΠΜ) και Ειδικών Εκθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 
του ν. 3937/2011 (Α΄ 60).

18. Ανάθεση σύνταξης και έγκριση ΕΠΜ, σύμφωνα με 
το άρθρο 6 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60).

19. Καθορισμό εθνικών και τοπικών στόχων διατήρη-
σης, σύμφωνα με το αρ. 8 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60).

20. Πρόταση εθνικού καταλόγου ενδημικών ειδών 
χλωρίδας, πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών και 
τύπων φυσικών οικοτόπων, σύμφωνα με το αρ. 11 του 
ν. 3937/2011 (Α΄ 60).

21. Έγκριση χρονοδιαγράμματος και ποσότητας δικαι-
ωμάτων προς δημοπράτηση από την Κοινή Πλατφόρμα 
Δημοπρατήσεων.

22. Παρακολούθηση και συντονισμό ενεργειών για τη 
συμμετοχή του ΥΠΕΝ σε κοινοτικά χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα (π.χ. Life, Interreg κ.λπ.). και παροχή σύμ-
φωνης γνώμης για υποβολή προτάσεων στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για θέματα αρμοδιότητάς του.

23. Έγκριση εισηγήσεων καταχώρησης ή διαγραφής 
ή αναστολής της καταχώρησης για εγκαταστάσεις, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού 
1836/93 (ΕΟΚ) και στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 
2, του άρθρου 3, της με αριθμό οικ.28489/262/1998 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1177).

24. Έγκριση Εθνικών Εκθέσεων για θέματα που χει-
ρίζεται το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων 
Περιβάλλοντος.

25. Σχετικά με τα θέματα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 
ΥΠΕΝ - Τομέα Περιβάλλοντος:

α) απαντήσεις και διοικητικές πράξεις που αφορούν 
σε ενστάσεις, καταγγελίες, προσφυγές και αναφορές αρ-
μοδιότητας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ - Τομέα 
Περιβάλλοντος, που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

β) έγγραφα προς τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τους διεθνείς οργανισμούς, τις πρεσβείες ξένων χωρών 
στην Ελλάδα, Υπουργεία και φορείς, με τις θέσεις και τις 
απόψεις της Υπηρεσίας,

γ) αποφάσεις, έγγραφα και λοιπές διοικητικές πράξεις 
που αφορούν σε όλα τα θέματα άσκησης αρμοδιοτήτων 
της Υπηρεσίας ως δικαιούχου ή Διαχειριστή Προγράμ-
ματος συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΧΜ 
ΕΟΧ, στους τομείς αρμοδιότητάς της,

δ) σύσταση και συγκρότηση οργάνων ελέγχου στο 
πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας.

26. Σύναψη συμφωνιών για τη συμμετοχή και υλοποί-
ηση έργων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμ-
ματα και άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες.

27. Εισήγηση διοικητικών μέτρων για την εφαρμογή 
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της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία και διαχείριση 
υδάτων.

28. Κατάρτιση των εθνικών προγραμμάτων προστασί-
ας και διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της χώρας, 
παρακολούθηση και συντονισμό της εφαρμογής τους.

29. Κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την κα-
τάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος της χώρας.

30. Διαχείριση βάσης υδρολογικών και μετεωρολογι-
κών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο και διαρκής ενημέ-
ρωση της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρο-
λογικής Πληροφορίας.

31. Κατάρτιση ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την υλοποί-
ηση, αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής του εθνικού 
προγράμματος διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

32. Ανάθεση ή παύση καθηκόντων παρατηρητών των 
Υδρομετεωρολογικών Σταθμών που υπάγονται στο δί-
κτυο σταθμών της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

33. Ένταξη νέων σταθμών μέτρησης ή κατάργηση / 
αντικατάσταση / αναβάθμιση υφιστάμενων για την πα-
ρακολούθηση της ποιοτικής και ποσοτικής (υδρομετε-
ωρολογικών ή σταθμημετρικών ή γενικότερα, σταθμών 
ποσοτικής μέτρησης) κατάστασης των επιφανειακών και 
υπογείων υδάτων στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης 
και στο δίκτυο σταθμών της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

34. Την επιβολή προστίμων του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) 
και του ν. 4409/2016 (Α΄ 136), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./105/33557 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών έτους 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓOΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-

νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και Λοιπές διατάξεις» και της παρ. 21 του 
άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012) και 
της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/
Α΄/2010), όπως ισχύουν.

2. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/8.7.2019) με θέμα 
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων», το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/9.7.2019) με θέμα 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το 
π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17.7.2019) με θέμα «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄/21.11.2013).

4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1.3.2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1.3.2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου Αορίστου Χρόνου προσωπικού και των λειτουργών 
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

6. Τις υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./3/31525/8.6.2016, 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./38/224/7.4.2017, ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./67/
4900/22.5.2017, ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./128/10973/7.9.2017, 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./146/24740/10.10.2017 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.
ΕΓΚΡ./187/οικ.43679/19.12.2017 αποφάσεις της Επιτρο-
πής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

7. Το υπ’ αριθμ. 68294/1.10.2019 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, 
αποφασίζουμε:

Την κατανομή τριάντα τριών (33) ατόμων, Τεχνολογι-
κής Εκπαίδευσης, από προσωρινούς πίνακες κατάταξης 
των υποψηφίων της 10Κ προκήρυξης ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 29/
τ. ΑΣΕΠ/10.10.2018) σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και β΄ βαθμού, 
ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΥ) ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΛΕΣΒΟΥ) ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 1

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) 1

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 1

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ (ΝΠΔΔ) ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΣΥΝΟΛΟ 33

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

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