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Αριθμ. Συνεδρίασης 18η/29-12-2020 
Αριθμ. Απόφασης 133/2020 
 
 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 29 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. 

πραγματοποιήθηκε η 18η συνεδρίαση «δια περιφοράς» της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 710344(949)/24-12-2020  

έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Παρίση Μπίλλια, προς όλα τα Μέλη 

της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 24 Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 164 και 177 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς 

και την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α/11-3-2020). 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και τα (14) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – από τα 

συνολικά 14 Μέλη.. 

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  (τακτικό μέλος) 
3. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
4. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)  
5. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  (τακτικό μέλος) 
6. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (τακτικό μέλος) 
7. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος)  
8. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (τακτικό μέλος)  
9. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
10. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (τακτικό μέλος) 
11. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος)  
12. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος)  
13. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  (τακτικό μέλος)  
14. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ (τακτικό μέλος) 
 

 

 
         Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η υπάλληλος της ΠΚΜ Μυρωνίδου Ελένη, κλάδου Π.Ε. 

Γεωτεχνικών βαθμού Α. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ανέφερε ότι η συνεδρίαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγματοποιείται «δια περιφοράς», όπως ορίζεται στην παρ. 1 

του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει 
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«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η 

λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού 

και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να 

λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της 

παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο 

τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι 

συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.».  

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 

άσκησης υποψήφιων δικηγόρων στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας.». και ειδικότερα την με αριθμ. Πρωτ. 639199(5530)/07-12-2020 

εισήγηση του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης, της Υποδιεύθυνσης 

Οικονομικού- Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Ημαθίας, της Διεύθυνση Οικονομικού, της. Γενικής 

Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η 

οποία αναφέρει τα εξής: 

«Έχοντας υπόψιν: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ Α΄208) “Κώδικας Δικηγόρων”. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4270/2014 “Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (Α' 
143) 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005. 

5. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”, όπως ισχύει 
6. Την υπ΄ αρίθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με τις 
οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 
133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27-12-2010). 

7. Την αριθ.169/23-09-2019 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
«Σύσταση και εκλογή μελών των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 
του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΑΔΑ:Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ). 

8. Την υπ΄ αριθμ. 19/07-09-2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα : «Έγκριση άσκησης υποψηφίων Δικηγόρων στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας»    

9. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ.570607(7712)/12-9-2019 (ΦΕΚ 3475/Β/16-09-2019) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”. 

10. Το από 6-8-2020 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ημαθίας 

11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 411544(3427)/3-8-2020 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος 
Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδιεύθυνσης  Οικονομικού – 
Ανθρωπίνων Πόρων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 

12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 384025(3204)/24-07-2020 (Α/Α 2819/2020) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6Ρ1Υ7ΛΛ-ΠΕΦ) της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 

13. Την  υπ΄αριθμ. 54385/9-7-2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων -Οικονομικών  με θέμα : «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 3186/Β/2-8-18) 

14. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, για το επόμενο έτος τεσσάρων 
χιλιάδων οχτακοσίων (4.800) ευρώ και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη, δαπάνη  ύψους 
τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων (4.800) ευρώ, ποσά που καλύπτονται από πιστώσεις 
εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής   Ενότητας Ημαθίας -Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας   οικείου οικονομικού έτους  Κ.Α.Ε. 0345.α.01. 
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 παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση των κατωτέρω από την  
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής : 
Α)  Του ορισμού: 
      α) Του αριθμού των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας   σε ένα (1) άτομο. 
     β) Του χρονικού διαστήματος άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 
διάστημα έξι μηνών, μετά από σχετική αίτηση του υποψήφιου και την αποδοχή της από τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 
του άρθρου 13 του Ν.4194/2013, και με έναρξη των εξαμήνων στις 1 Ιανουαρίου και 1 Ιουλίου κάθε 
έτους. 
     γ) Της μηνιαίας αποζημίωσής του στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ, το οποίο δεν υπόκειται σε 
ασφαλιστικές κρατήσεις παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος 
έκαστου ημερολογιακού μηνός. Η αμοιβή των ασκούμενων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, 
κατόπιν εντάλματος της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων Περιφερειακής   Ενότητας 
Ημαθίας  
Β) Του καθορισμού της σχετικής διαδικασίας ως εξής: 
Οι αιτήσεις των υποψήφιων υποβάλλονται στην Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της  
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας / Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής 
Ενότητας Ημαθίας και στην ιστοσελίδα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία θα καθορίζονται 
ο γεωγραφικός χώρος απασχόλησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία επιλογής 
και ενημέρωσης  των επιλεχθέντων ασκούμενων. 
Γ) Του ορισμού: 
      Του ωραρίου ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με 
τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.  
      Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και εν γένει της άσκησης είναι ο δικηγόρος που 
υπηρετεί στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής  Ενότητας Ημαθίας, όπου απασχολούνται 
οι ασκούμενοι. 
      Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο σχετική βεβαίωση από το  Γραφείο Νομικής 
Υπηρεσίας της Περιφερειακής  Ενότητας Ημαθίας. 
      Για τις ανωτέρω δαπάνες έχει βεβαιωθεί η δέσμευση εγγραφής των  αντίστοιχων πιστώσεων  στον 
προϋπολογισμό του 2021 και θα εγγράφεται στους προϋπολογισμούς της Περιφερειακής Ενότητας 
Ημαθίας- Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , για μία πενταετία τουλάχιστον, σύμφωνα με την υπ' 
αριθμ. πρωτ. 411544(3427)/3-8-2020 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, 
Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδιεύθυνσης  Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, η οποία επισυνάπτεται.». 
 

Τα μέλη της Επιτροπής τοποθετήθηκαν στο παραπάνω θέμα ως εξής: 

 Ο κ. Θ. Ιγνατιάδης τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ανέφερε τα εξής:  

Θεωρούμε αυτονόητο ότι η περιφέρεια πρέπει να διευκολύνει την πρακτική άσκηση των 

δικηγόρων, από τη στιγμή που για αυτούς είναι απαραίτητη για την άσκηση του επαγγέλματός 

τους και για αυτό το λόγο θα ψηφίσουμε θετικά. Αν και πρόκειται για 1 στην Π.Ε. Ημαθίας και 

τις 2  στην Π.Ε. Σερρών από τις συνολικά 9 θέσεις της ΠΚΜ  που ουσιαστικά αποτελούν 

σταγόνα στον ωκεανό. 

Θέλουμε να σχολιάσουμε  όμως τα εξής:  

Α.  Η αμοιβή 400 € για 8ωρη εργασία επιστημόνων, που μάλιστα υπόκειται και σε 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος είναι εξευτελιστική. 

Β.Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των δικηγόρων, ως προϋπόθεση για την άσκηση του 

επαγγέλματος τους  είναι αναχρονιστικός και κυρίως όχημα εκμετάλλευσης των νέων 

δικηγόρων τόσο κυρίως από τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία, όσο και από το δημόσιο τομέα και 

εν προκειμένω και την ΠΚΜ ως πηγή φτηνής και εφήμερης εργασίας. Δεν έχει καμιά σχέση με 

πραγματική πρακτική άσκηση και απόκτηση πραγματικής επαγγελματικής εμπειρίας αφού 

χρησιμοποιούνται κυρίως για να βγαίνει η «λάντζα» των δικηγορικών γραφείων. Θεωρούμε 
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αναγκαία την κατάργησή της ώστε μόνο το πτυχίο να αρκεί για την άσκηση του επαγγέλματός 

τους όπως διεκδικούν τα σωματεία ασκούμενων νέων και μισθωτών δικηγόρων. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση που 

ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη: 

α) Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

β) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 

81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016. 

γ) το άρθρο 164  του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  

δ) την αριθμ.7281/2019 (21-06-2019) απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης 

Μαΐου 2019 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών 

Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 

01.09.2019 έως 31.12.2023 

ε) την αρ.169/2019 απόφαση του Π.Σ.Κ.Μ. περί “Σύστασης και εκλογής μελών των 

Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” . 

στ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681552(482)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” 

ζ) την εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 

της διάδοσής του”, 

η) την με αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των 

Περιφερειών  και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης 

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, 

θ) την με αριθμ. πρωτ. 77440/13.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών περί “Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά τη 

διάρκεια εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της διασποράς του Covid 19 και κατά το 

διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020” 

ι) την με αρ. Πρωτ. 19/07-09-2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που μας 

διαβιβάστηκε με το υπ. αρ. 475628(43)/18-09-2020. 

 
Αποφασίζει  ομόφωνα  

 
  Εγκρίνει:  

Α)  Τον ορισμό του αριθμού των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος 

της άσκησής τους στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας σε ένα (1) άτομο. 

Β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για 

επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από σχετική αίτηση του υποψήφιου και την αποδοχή της 
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από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν.4194/2013, και με έναρξη των εξαμήνων 

στις 1 Ιανουαρίου και 1 Ιουλίου κάθε έτους. 

Γ) Ως μηνιαία αποζημίωσής τους το ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ, το οποίο δεν 

υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα 

καταβάλλεται στο τέλος έκαστου ημερολογιακού μηνός. Η αμοιβή των ασκούμενων θα 

καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, κατόπιν εντάλματος της Υποδιεύθυνσης 

Οικονομικού Ανθρωπίνων Πόρων Περιφερειακής   Ενότητας Ημαθίας  

Δ)  Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, 

ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του 

παρουσιολογίου και εν γένει της άσκησης είναι ο δικηγόρος που υπηρετεί στο Γραφείο 

Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, όπου απασχολούνται οι 

ασκούμενοι. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο σχετική βεβαίωση από το  

Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής  Ενότητας Ημαθίας. 

 

Καθορίζει την σχετική διαδικασία ως εξής:: 

     Οι αιτήσεις των υποψήφιων υποβάλλονται στην Υποδιεύθυνση Οικονομικού – 

Ανθρωπίνων Πόρων της  Περιφερειακής   Ενότητας Ημαθίας / Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και 

Υποστήριξης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της σχετικής 

πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και στην ιστοσελίδα 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία θα καθορίζονται ο γεωγραφικός χώρος 

απασχόλησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία επιλογής και 

ενημέρωσης  των επιλεχθέντων ασκούμενων. 

 

      Για τις ανωτέρω δαπάνες έχει βεβαιωθεί η δέσμευση εγγραφής των  αντίστοιχων 

πιστώσεων  στον προϋπολογισμό του 2021 και θα εγγράφεται στους προϋπολογισμούς της 

Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας- Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για μία πενταετία 

τουλάχιστον, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 411544(3427)/3-8-2020 βεβαίωση ύπαρξης 

πίστωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της 

Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. 

 

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 

ακολούθως: 

                                                                                                     Ο Πρόεδρος  της                                                                                              
                                                                                           Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                 

            

                                    
 

                                                                         Παρίσης Μπίλλιας  
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