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                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
             Του  Πρακτικού  11  / 2017  συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου       
                                           Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
                                      ----------------------------------------- 
                                           Αριθ. Απόφασης  82  / 2017 
                                      --------- ---------------------------------         
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ανάκληση της αριθμ.27/2017  απόφασης  του  Περιφερειακού Συμβουλίου  και 
Έγκριση  σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΚΕΕΛΠΝΟ και της 
Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης  που αφορά την διάθεση από το ΚΕΕΛΠΝΟ 
στην Περιφέρεια ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. 

  
 
 
     Στην Κομοτηνή  σήμερα   8   Μαίου  2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19.30, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ » της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του 
Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου,  των Αντιπεριφερειαρχών : Πέτροβιτσ Δημητρίου  Π.Ε. 
Έβρου, Mαρκόπουλου  Θεοδώρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, 
Τσαλικίδη    Νικολάου   Π.Ε. Ροδόπης,  που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167  
παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια  συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την Δ. Δ. ΟΙΚ.2184 / 2 -05 -2017  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με 
το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010. 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
      1.  Μποταΐτης Σωτήριος  ,   Πρόεδρος του Π.Σ  
      2.  Καβαρατζής Σταύρος,   Αντιπρόεδρος  του Π.Σ  

                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ    
1. Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος 24. Χειράκη Γεωργία          
2. Εξακουστός  Κωνσταντίνος 25. Λιθηρόπουλος Χρήστος 
3. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων 
4. Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη                          

26. 
27. 

Παπαδόπουλος Σωτήριος   
Τσολάκης Σταύρος  

5. Ευφραιμίδης Νικόλαος   28. Αραμπατζής Αθανάσιος     
6. Βενετίδης Κωνσταντίνος 
7. Τερτσούδης Χρήστος 

29. 
30. 

Καραλίδης Φώτιος 
Γρανάς Αρχέλαος  

8. Iμπράμ Αχμέτ 31. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος 
9. Γάκης    Χρήστος                                             
10. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος 
11. Αμοιρίδης Μιχαήλ   
12. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος 

32. 
33. 
34. 
35. 

Βλαχογιάννης  Ανέστης 
Κοτζά Μουμίν  Ριτβάν  
Γαλάνης Βασίλειος 
Tουρτούρης   Σπυρίδων 

13. Μοσχοφίδου- Βλάχου  Ελεονώρα   
14. Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ   
15. Χατζηγκενέ Ιρφάν 
16. Βουδούρης Ευάγγελος                                                                       
17. Μπούτος Ιωάννης 
18. Κινατζίδης Κωνσταντίνος 
19. Κατραντζή Μουσταφά  

36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42.       

Λασκαρίδης  Παντελής 
Μαλτέζος Μενέλαος  
Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή 
Κιτσόπουλος Χρήστος 
Ναθαναηλίδης  Αναστάσιος 
Τρέλλης Χρήστος 

20. Μουσταφά Μετίν 
21. Μουλταζά  Ταρκάν Μουλταζά 
22. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα 
23. Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ        

43. 
44. 
45. 
46. 
 

Τραϊφόρος  Βασίλειος 
Γεροστεργίου Αικατερίνη        
Μουμίν Οντέρ                                                
Δαμιανίδης  Παύλος  
 

                ΑΠΟΝΤΕΣ:     
             1.  Πατακάκης  Ανάργυρος,  Αντιπεριφερειάρχης της  Π.Ε. Δράμας, 
             2.  Μεχμέτ Ούστα Χουσείν ,   Γραμματέας του Π.Σ            

                                                               ΤΑ  ΜΕΛΗ  
           1.  Ζάχαρη Ζηνοβία                                              2.  Ζιμπίδης  Γεώργιος                         
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   Παραβρέθηκε  στη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας  και Θράκης κα Ζωή  Κοσμίδου. 
   Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  
και Θράκης κα  Ελένη  Κατσικούδη. 
  Καθήκοντα  γραμματέα του  Περιφερειακού Συμβουλίου άσκησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.  
Μπούτος Ιωάννης, σύμφωνα με το άρθρο 7  παρ. 2  του Πρότυπου Κανονισμού λειτουργίας  του   
Περιφερειακού Συμβουλίου .   
   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών  ήταν παρόντα τα 48  μέλη, άρχισε η 
συζήτηση τoυ  θέματος   της ημερήσιας διάταξης. 

     Αποχώρισαν  οριστικά  από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Καραλίδης 
Φώτιος,  Βλαχογιάννης  Ανέστης , Γαλάνης Βασίλειος και ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Καβαρατζής Σταύρος . 

  Εισηγούμενος  το  θέμα της  ημερήσιας διάταξης o υπάλληλος  της Γενικής  Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  κ.  Παναγιώτης Κούσαντας, έθεσε υπόψη των 
μελών  του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης :  
1. To αρθμ . πρωτ: 3906/4-4-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-

Θράκης του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Ροδόπης με το οποίο ζητείται η 
ανάκληση της αριθμ.27/2017 απόφαση , γιατί δεν πληρούσε τις προυποθέσεις της παρ. 4δ 
του άρθρου 20 του Ν.3370/05. 

2.  To αρθμ . πρωτ: 1000/19-4-2017 έγγραφο της Γενικής  Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας  το οποίο αναφέρει:      Δυνάμει α) των οριζομένων στην παρ. 4δ του 
άρθρου 20 του Ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α΄/2005) σύμφωνα με το οποίο το ΚΕΕΛΠΝΟ δύναται 
να διαθέτει ιατρικό και λοιπό προσωπικό του σε φορείς και β) την παρ. 12 του άρθρου 3, του 
Π.Δ. 358/1992 (ΦΕΚ 179/Α΄) σας διαβιβάζουμε Σχέδιο σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 
για έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο που αφορά στην διάθεση από το ΚΕΕΛΠΝΟ 
στην Περιφέρειά  μας ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. 

 
   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις α)του άρθρου 163  του Ν.3852/2010 β) του άρθρου 20 του 
Ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α΄/2005)  γ) του άρθρου 3  του Π.Δ. 358/1992 (ΦΕΚ 179/Α΄). 
 
                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
                                                     ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ    42 ΥΠΕΡ 2 ΚΑΤΑ 
 
1. Ανακαλεί  την  αριθμ.27/2017  απόφασης  του .  
2. Εγκρίνει τη  σύναψη  και το  σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΚΕΕΛΠΝΟ και 

της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης  που αφορά την διάθεση από το 
ΚΕΕΛΠΝΟ στην Περιφέρεια ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό,  η οποία έχει ως εξής: 

  
  Στην Αθήνα σήμερα …………………/2017 μεταξύ των παρακάτω φορέων που θα καλούνται στο 
εξής «Συμβαλλόμενοι»: 
  
Α. Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων  (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Ν.Π.Ι.Δ. που ιδρύθηκε με το αρ. 
26 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123Α') και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 358/92 (ΦΕΚ 
179 Α΄/ 24-11-92), τον κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 
του Κ.Ε.Ε.Λ. (Υ1/ οικ. 5028/2001 – ΦΕΚ 831 Β΄/29-6-2001) και τα οριζόμενα στον Ν. 3370/05 (ΦΕΚ 
176 Α΄ 11-7-2005), εδρεύει στην Αθήνα, (Αβέρωφ 10) και οι κεντρικές του υπηρεσίες στεγάζονται 
στο Μαρούσι Αττικής (Αγράφων 3-5),με ΑΦΜ 090193594 της ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, εκπροσωπείται δε 
νόμιμα στην παρούσα από τον Προέδρο του Δ.Σ.  και νόμιμο εκπρόσωπο αυτού  κο Θεόφιλο 
Ρόζενμπεργκ, Αναπληρωτή Καθ. Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Β.  Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή, οδός 
Κακουλίδου αρ 1, Τ.Κ. 69132 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη της, κ Χρήστο 
Μέτιο.    
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Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 3 παρ. 12 του Π.Δ. 358/92 (ΦΕΚ 179 Α΄) 
2. Την υπ΄αριθμ. Υ1/οικ. 5028/2001 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, «Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας του ΚΕΕΛ»  (ΦΕΚ 831 Β’/29-6-2001). 
3. Το άρθρο 20 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α΄/11-7-2005). 
4. Το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (περ.Ζ Τομέας Υγείας) 
5. Την με αρ.18186/2-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
περί ελέγχου νομιμότητας της εκλογής Περιφερειάρχη της ΠΑΜΘ. 
6. Την απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου του β΄ συμβαλλόμενου 27/2017 , πρακτικό 
5/2017 που ελήφθη κατά την  28.2.2017 Συνεδρίαση αυτού    σχετικά με την αποδοχή της 
διάθεσης προσωπικού από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.    
7. Τις ανάγκες των υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
της ΠΑΜΘ, αλλά και τις ανάγκες των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, που δεν 
δύνανται να εξυπηρετηθούν λόγω μεγάλου όγκου από το υπάρχον προσωπικό, 
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:  
1. Το πρώτο συμβαλλόμενο νομικό πρόσωπο, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ως Ν.Π.Ι.Δ. που ιδρύθηκε με το άρθρο 
26 του Νόμου 2071/92 στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του  και σύμφωνα με την παρ. 12 του 
άρθρου 3 του Π.Δ. 358/92 (ΦΕΚ 179Α’) συνεργάζεται  με κάθε τρόπο με τρίτους φορείς  για την 
στήριξη της λειτουργίας τους. 
Δυνάμει επίσης  της  παρ. 4δ΄ του άρθρου 20 του Νόμου 3370/05 (ΦΕΚ 176Α’ 11-07-2005) το 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ δύναται να διαθέτει ιατρικό και λοιπό προσωπικό του  σε φορείς του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, κατόπιν υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και του 
αντίστοιχου φορέα. Στην προκειμένη περίπτωση το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ διαθέτει τρείς (3) υπαλλήλους 
του στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την πιθανότητα να αυξηθεί 
μελλοντικά ο αριθμός τους. Συγκεκριμένα ένας(1)  υπάλληλος που υπηρετεί στην ΠΕ Ροδόπης, ο 
Μπάχος Χρίστος, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικός και απασχολείται με αντικείμενα του Τμήματος 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Α) έκδοση και θεώρηση καρτών ΑΜΕΑ, Β)Χορήγηση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας ιδιωτικών αθλητικών κέντρων (γυμναστήρια), Γ)χορήγηση βεβαιώσεων άδειας 
άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού. Επιπροσθέτως με αντικείμενα της Γραμματείας, 
(ηλεκτρονικό πρωτόκολλο) καθώς και του Τμήματος Περιβάλλοντος Υγιεινής και Υγειονομικού 
Ελέγχου, όπου απασχολείται στην χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος εκδιδόμενων επ’ 
αμοιβή προσώπων όπως και με τον έλεγχο και καταχώρηση στα βιβλιάρια υγείας των 
εκδιδομένων προσώπων, όλων των προβλεπόμενων ιατρικών εξετάσεων. Η δεύτερη  υπάλληλος, 
Γιαντσούδη Αλεξάνδρα υπηρετεί στην ΠΕ Εβρου, ειδικότητας ΔΕ Νοσηλευτριών και απασχολείται 
με τα κάτωθι αντικείμενα: χορήγηση και συντονισμός εμβολίων Ταξιδιωτικής Ιατρικής, παραλαβή 
συντονισμό χορήγηση σκευασμάτων mantu, συντονισμό και υποβοήθηση στην ενημέρωση για 
την «Στοματική Υγεία», στα Δημοτικά Σχολεία, Συντονισμό και υποβοήθηση στην ενημέρωση για 
αποφυγή δαγκώματος σκύλων, Συμμετοχή στην επιδιμιολογική  διερεύνηση περιστατικών  
δαγκώματος από  για πρόληψη μετάδοσης λύσσας, συμμετοχή στην διοργάνωση  ημερίδων και 
δράσεων σε θέματα Υγείας,Συμμετοχή στον επιτόπιο έλεγχο για λοιμώδη και μεταδοτικά 
νοσήματα στους φορείς ευθύνης της ΠΕ ‘Εβρου, Πρωτοκόλληση εισερχομένων και εξερχομένων 
εγγράφων, Αρχειοθέτηση εγγράφων,, Διεκπεραίωση αλληλογραφίας, Διαχείριση θεμάτων 
προσωπικού, Διαχείριση και διεκπεραίωση όλων των Κωδικών Αριθμών ‘Εργων (ΚΑΕ) που 
αφορούν δαπάνες της υπηρεσίας, Παραλαβή και διαχείριση όλου του αναλώσιμου υλικού της 
υπηρεσίας. Τέλος η Αθανασιάδου Ειρήνη του Πολυχρόνη υπάλληλος του κλάδου Δ.Ε 
Πληροφορικής που υπηρετεί στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε 
Ξάνθης και απασχολείται με την γραμματειακή-διοικητική υποστήριξη του προγράμματος 
καταπολέμησης κουνουπιών και των επιδημιολογικών ερευνών των διαφόρων κρουσμάτων 
λοιμωδών νοσημάτων και λυσσύποπτων σκύλων. 
 
2. Ήδη με την παρούσα σύμβαση τo  πρώτο συμβαλλόμενο μέρος, που θα καλείται για συντομία 
στην παρούσα «ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.», στα πλαίσια άσκησης της γενικότερης πολιτικής του Υπουργείου 
Υγείας για τη στελέχωση των Φορέων διαθέτει προσωπικό στο β΄ συμβαλλόμενο που θα καλείται 
για συντομία στην παρούσα «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ» και τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνούν να συνεργαστούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 
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Α. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τη στήριξη λειτουργίας του ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ  θα διαθέσει 
ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 , με την 
δυνατότητα μελλοντικής αύξησής τους. 
 
Β.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 α) Οι  υπάλληλοι που διατίθενται στον ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ έχουν προσληφθεί από το 
Κ.Ε.ΕΛ.Π.ΝΟ. και απασχολούνται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου  αορίστου χρόνου πλήρους 
απασχόλησης, μισθοδοτούνται δε σύμφωνα με τους όρους της σύμβασής τους και θα πρέπει να 
δηλώσουν εγγράφως ότι είναι σύμφωνοι με την εν λόγω διάθεσή τους.  
 β) αναλαμβάνουν καθήκοντα -  ανάλογα με την ειδικότητα τους -  που θα τους ανατεθούν από 
την Διοίκηση του ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ υπό την εποπτεία των υπεύθυνων των οργανικών 
μονάδων του ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ. Τα δε καθήκοντά τους καθορίζονται από  τους 
αντίστοιχους υπευθύνους, είναι δε σε κάθε περίπτωση  στα πλαίσια της περ.Ζ του άρθρου 186 
του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης» που αφορά ζητήματα Υγείας και περιγράφονται αναλυτικά σε 
αυτό. 
 
Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
Η παρούσα σύμβαση ισχύει μέχρις ανακλήσεως της κοινής συμφωνίας των συμβαλλομένων 
μερών.  
 
Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
1. Το προσωπικό που διατίθεται ακολουθεί το ωράριο και το πρόγραμμα εφημεριών του 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ. 
2. Η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας του ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ενημερώνει το Γραφείο 
Προσωπικού του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τις άδειες και τις παρουσίες του προσωπικού που διατίθεται. 
3.  Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη των ατόμων που θα 
διατεθούν κατά την διάρκεια της εργασίας τους στο ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ. Στην περίπτωση 
αυτή αποκλειστική ευθύνη έχει ο ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ,  ο οποίος θεωρείται προστήσαν 
όργανο, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα εργατικά ατυχήματα. 
4. Η μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού και οι ασφαλιστικές τους εισφορές καλύπτονται 
από το «ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.», ενώ οι εφημερίες που θα πραγματοποιούν οι «ιατροί» θα υπολογίζονται 
επί του καταβαλλόμενου μισθού, χωρίς τα τυχόν επιδόματα και θα καταβάλλονται από τα 
προβλεπόμενα για τις εφημερίες κονδύλια των προϋπολογισμών των νοσοκομείων ή των 
Δ.Υ.Πε. σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 4 του Ν. 4368/2016. 
 
Ε. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 
Η Σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά από αυτή, 
συμπεριλαμβανομένων διαφορών περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτής, καθ΄όλο τον 
χρόνο ισχύος της αλλά και μετά την για οποιονδήποτε λόγο λύση της θα δικάζεται από τα 
αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.  
 
ΣΤ. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας συμφωνίας γίνεται μόνο εγγράφως, 
με κοινή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. 
 
Αυτά αφού συνομολόγησαν και συναποφάσισαν οι συμβαλλόμενοι υπογράφηκε η παρούσα σε 
δύο (2) αντίτυπα  και έλαβε από ένα το κάθε συμβαλλόμενο μέρος. 
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Ι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
     ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ     

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος 

 
 

Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ 
Αν. Καθ. Χειρουργικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών 
                       Πρόεδρος  Δ.Σ. 

3.Εξουσιοδοτεί για την υπογραφή της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης τον   
Περιφερειάρχη  Ανατολικής Μακεδονίας  και  Θράκης κ. Χρήστο Μέτιο. 

 
   Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.  Κιτσόπουλος Χρήστος, 
Ναθαναηλίδης  Αναστάσιος,   χωρίς αιτιολόγηση. 
 

  Αποχώρισαν  από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Καραλίδης Φώτιος,  
Βλαχογιάννης  Ανέστης , Γαλάνης Βασίλειος και ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 
Καβαρατζής Σταύρος . 

 
Η  παρούσα απόφαση έλαβε α/α  82/2017  
 
 
              O ΠΡΟΕΔΡOΣ   ΤΟΥ                                                             Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ                                  

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
          ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                      ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 

       Mποταϊτης   Σωτήριος                                                     Μεχμέτ  Ουστα  Χουσεϊν   (απων) 


