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  1. Τις διατάξεις: 5. Την ανάγκη ένταξηςτου φορέα
«ΕταιρείαΎδρευσης

Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σελ.: 88 Ημερομηνία
έκδοσης:

14-04-2022

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

369.68 cm² Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΕΥΑΘ

18414 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος ΒΊ 824/14.04.2022

Αριθμ. 13501 ΕΞ 2022 (2)
Ένταξη φορέα «ΕταιρείαΎδρευσης και Αποχέτευ
σης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), στο πεδίο 
εφαρμογής διατάξεων του ν. 4727/2020 (A' 184).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 «Ψηφι

ακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομο
θεσία της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2016/2102 και της Οδηγίας (Ε.Ε.) 
2019/1024] Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (A' 184),

β) του ν. 2651/1998 «Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματι
στηριακής αγοράς, συγχώνευση ΟργανισμούΎδρευσης 
Θεσσαλονίκης (Ο. Υ. Θ.) και Οργανισμού Αποχέτευσης 
Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ.)» (Α' 248) και άλλες διατάξεις και 
ιδίως το άρθρο 20.

γ) του ν. 2937/2001 «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων 
κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α' 169) και ιδίως τα 
άρθρα 18 επ.

δ) του π.δ. 81 /2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα- 
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι
οτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (A' 119),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121 και διόρθωση σφαλμάτων A' 126),

στ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2),

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο
νομικών» (Α' 181),

η) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμόςτου Υπουργείου Ψη
φιακής Διακυβέρνησης» (Α' 85),

θ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (ΑΊ80),

ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α'98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ μετην παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (A' 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικράτειας» (Β'2902).

3. Την υπ' αρ. 41/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρω
θυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Σταύρο 
Καλαφάτη» (Β'24).

4. Το υπό στοιχεία 39949 ΕΙ2021/10-11-2021 έγγραφο 
της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

5. Την ανάγκη ένταξηςτου φορέα «ΕταιρείαΎδρευσης 
και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), του 
Κεφαλαίου Β'του ν. 3429/2005 (Α' 314) στο πεδίο εφαρ
μογής επιμέρους διατάξεων του ν. 4727/2020 (Α' 184), 
με σκοπό την ταχύτερη υλοποίηση του ψηφιακού με
τασχηματισμού και στο φορέα αυτό.

6. Το γεγονός ότι με την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο
λογισμού, αποφασίζουμε:

Ο φορέας «ΕταιρείαΎδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσα
λονίκης Α.Ε.» (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), εντάσσεται στο πεδίο εφαρ
μογής των Κεφαλαίων ΙΒ'και ΙΓ'του ν. 4727/2020 (ΑΊ84).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 7 Απριλίου 2022

______Οι Υπουργοί______

Οικονομικών Υφυπουργός Εσωτερικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Επικράτειας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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