
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συνεργασία του Συντονιστικού Κέντρου Επο-
πτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Πα-
ραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π.) και της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας για τη συγκρότηση μικτών κλι-
μακίων ελέγχων κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του
ν. 4497/2017 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ-
ρεια.

2 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας σε εργαζομένους του Τμήματος Συντήρησης 
Οχημάτων και Μηχανημάτων της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, για το 
έτος 2020.

3 Καθορισμός περιστατικών που συνεπάγονται ή 
ενδεχομένως συνεπάγονται έκθεση λόγω ατυχή-
ματος ή ακούσια έκθεση κατά τις ιατρικές εκθέ-
σεις και ο οργανισμός οφείλει να αναφέρει άμε-
σα στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
(ΕΕΑΕ).

4 Ένταξη υπηρετούντος υπαλλήλου με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), 
σε κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

5 Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Διευθυντή του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης (Π.Τ.Α. - A.M.Θ.) αποφάσεων, 
εγγράφων ή άλλων πράξεων αρμοδιότητας του 
Π.Τ.Α. - A.M.Θ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 684 (1)
Συνεργασία του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτεί-
ας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παραεμπο-
ρίου (ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π.) και της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας για τη συγκρότηση μικτών κλιμακίων 
ελέγχων κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του ν. 4497/
2017 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) «Άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 
της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Του άρθρο 39 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120), «Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις».

3. Του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

4. Της αριθμ. Α2-757/2014 (Β΄ 2271) απόφασης του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 
«Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία 
των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου 
Εμπορίου».

5. Της αριθμ. 79595/2019 (ΥΟΔΔ 507) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με θέμα «Διορισμός μετακλητού Γενικού 
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Της αριθμ. 91354/2017 (Β΄ 2983) απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Κωδικοποίηση 
Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Πα-
ροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

Β. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Γ. Την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ του Συντονιστικού 
Κέντρου Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του 
Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π.) και των αρμόδιων υπη-
ρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο τη 
συγκρότηση ενός πρότυπου θεσμικού πλαισίου εποπτεί-
ας της αγοράς και αντιμετώπισης του παραεμπορίου, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός του ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π.

1. Σκοπός του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας 
της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου 
(ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π.), είναι να συντονίζει και να συνεργάζεται 
με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση φαινομέ-
νων παράνομου εμπορίου, όπως διακίνηση στην αγορά 
κάθε είδους εμπορευμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών, 
τα οποία:

α. κυκλοφορούν κατά παράβαση των ισχυουσών 
διατάξεων,

β. στερούνται των νόμιμων παραστατικών ή σημάν-
σεων,

γ. διατίθενται χωρίς την απαιτούμενη άδεια, συνιστούν 
απομίμηση προϊόντων ή

δ. διακινούνται κατά παράβαση διατάξεων σχετικών 
με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτη-
σίας ή διατάξεων της Κοινοτικής Τελωνειακής νομοθεσί-
ας και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001).

2. Για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού το 
ΣΥ.Κ.Ε.Ε.Α.Π. συγκεντρώνει και αναλύει πληροφορίες και 
στοιχεία που προέρχονται από ελέγχους που διενεργούν 
οι επιμέρους αρμόδιες αρχές.

3. Το ΣΥΚΕΑΑΠ, χωρίς να παρακωλύει την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων άλλων Υπηρεσιών, στοχεύει στην 
αποφυγή διπλών και άστοχων ενεργειών, την βέλτιστη 
αναδιάταξη πόρων, εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμι-
κού και την εν γένει βελτίωση σε ποιοτικούς όρους των 
χαρακτηριστικών των ελέγχων.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες του ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π.

Οι αρμοδιότητες του ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π. εκτείνονται σε όλη 
την Επικράτεια και περιλαμβάνουν:

α. Τον συντονισμό των ενεργειών των αρμοδίων αρχών 
για την πάταξη του παραεμπορίου και τον έλεγχο της 
διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών, ιδίως δε του Σώ-
ματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των Τελωνείων, 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της 
Δημοτικής Αστυνομίας, των Διευθύνσεων Ανάπτυξης 
και Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών, του ΕΦΕΤ, 
του Σ.ΕΠ.Ε., των Υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 51 του ν. 4497/2017 και 
των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου 
Εμπορίου των Περιφερειών (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.).

Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται 
με το Κέντρο και να παρέχουν σε αυτό κάθε αναγκαία 
πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων και των τριμηνι-
αίων συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων (ελέγχων, παρα-
βάσεων κ.λπ.).

β. Την οργάνωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές 
και φορείς, σχεδίων δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό 
ή εθνικό επίπεδο, για την συγκρότηση των μικτών κλι-
μακίων.

γ. Τον έλεγχο των καταγγελιών και των πληροφοριών 
που περιέρχονται σε γνώση του με οποιονδήποτε νόμιμο 
τρόπο και μέσο.

δ. Την πραγματοποίηση συσκέψεων συντονισμού με 
εκπροσώπους φορέων της κεντρικής διοίκησης, των πε-
ριφερειακών και τοπικών αρχών ή άλλων φορέων, όπως 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), 
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) 
και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτε-
χνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).

Άρθρο 3
Ειδικότεροι όροι της συνεργασίας

1. Το ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π. εκπονεί Στρατηγικό Προγραμμα-
τισμό και επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια. Για το συ-
ντονισμό των ελέγχων σχετικά με τα θέματα του παρα-
εμπορίου και την παράνομη διακίνηση προϊόντων και 
υπηρεσιών το ΣΥΚΕΑΑΠ συγκροτεί μικτά κλιμάκια.

2. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας συμμετέχουν σε τακτικές και έκτακτες δράσεις 
για την υλοποίηση, από μικτά κλιμάκια, του Στρατηγικού 
προγραμματισμού και των επιχειρησιακών σχεδίων του 
ΣΥΚΕΑΑΠ. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες υποχρεούνται να ενη-
μερώνουν για κάθε δράση που αφορά στην καταπολέμη-
ση του παραεμπορίου και στην εποπτεία της αγοράς, να 
συνεργάζονται και να συμμετέχουν ενεργά όποτε αυτό 
τους ζητηθεί.

3. Τα μέλη των ανωτέρω κλιμακίων τηρούν κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους τις αρχές της αντικειμενι-
κότητας και αμεροληψίας και απέχουν από υποθέσεις για 
τις οποίες υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης συμφερό-
ντων ή στις οποίες εμπλέκονται πρόσωπα οικεία, φιλικά 
ή συνδεόμενα με αυτούς με επαγγελματική, επιχειρημα-
τική ή προσωπική σχέση ή σχέση εξάρτησης. Επίσης τη-
ρούν εχεμύθεια για πληροφορίες των οποίων λαμβάνουν 
γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3. Οι υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών της Περι-
φέρειας, εκπροσωπούν και εντέλλονται από τον φορέα 
ελέγχου στον οποίο ανήκουν οργανικά και ασκούν κα-
θήκοντα Ειδικού Ανακριτικού Υπαλλήλου σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κώδικά Ποινικής Δικονομίας και τα 
οριζόμενα στα άρθρα 51, 52 και 100 του ν. 4497/2017, 
στο άρθρο 17 του ν. 4177/2013 και στο άρθρο 39 του 
ν. 4155/2013.

Άρθρο 4
Διαδικασία ελέγχου

1. Οι Ελεγκτές οφείλουν να επιδεικνύουν στον ελεγ-
χόμενο τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως 
την εντολή ελέγχου, καθώς και τα έγγραφα ταυτοποίη-
σής τους, όπως το δελτίο υπηρεσιακής ή αστυνομικής 
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ταυτότητας, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από 
επιμέρους διατάξεις.

2. Κατά την διάρκεια του ελέγχου οι Ελεγκτές ζητούν 
τα απαραίτητα στοιχεία και τις πληροφορίες από τους 
ελεγχόμενους για τη διαπίστωση της παράβασης και οι 
ελεγχόμενοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.

3. Τα κλιμάκια ελέγχων έχουν δικαίωμα πρόσβασης 
σε όλους τους χώρους στους οποίους πρόκειται να δι-
ενεργηθεί έλεγχος και μπορούν να διεξάγουν επιτόπιο 
έλεγχο. Επιπλέον, επιτόπιος έλεγχος μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί και σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, με τη 
συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, που κινείται εντός 
της ορίων της Περιφέρειας.

4. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, με ευθύνη του 
ορισμένου Συνδέσμου - Συντονιστή, εκδίδει και παρέχει 
τους υπαλλήλους των κλιμακίων «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», 
σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα (ν. 4497/2017, ν. 4177/ 
2013, ή άλλων ειδικών διατάξεων των κατ’ αρμοδιότη-
τα Υπηρεσιών και των κατ’ αντικειμένου ελέγχων) στην 
οποία αναφέρονται τα στοιχεία των ελεγκτών, ο τόπος 
άσκησης του ελέγχου και η ημερομηνία διεξαγωγής του 
ελέγχου.

5. Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση 
συντάσσει, εις τριπλούν, έκθεση βεβαίωσης της παρά-
βασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη 
παράγραφο, στην οποία αναγράφονται:

α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη πωλητή,
β) ο χρόνος και ο τόπος τελέσεως της παράβασης,
γ) συνοπτική περιγραφή της παράβασης.
Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, η οποία συνιστά 

την πράξη επιβολής της κύρωσης, υπογράφεται από το 
όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη 
πωλητή. Αν ο τελευταίος αρνείται να υπογράψει, γίνεται 
σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο.

6. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, για την 
οποία τα ελεγκτικά όργανα δεν έχουν αρμοδιότητα επι-
βολής κύρωσης ή έχουν από κοινού με άλλη υπηρεσία, 
ο ελεγκτής συντάσσει έκθεση ελέγχου, η οποία αποστέλ-
λεται αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία για τις περαιτέρω 
δικές της ενέργειες.

7. Τα Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους, συνεργάζονται με το ΣΥΚΕΑΑΠ, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες του Συν-
δέσμου ΣΥΚΕΑΑΠ - Περιφέρειας.

Άρθρο 5
Διαδικασία μετά το έλεγχο

1. Με ευθύνη του ορισμένου Συνδέσμου τα αποτελέ-
σματα των ελέγχων και παρατηρήσεις ή μεταπληροφο-
ρίες, αποστέλλονται στο ΣΥΚΕΑΑΠ προκειμένου να είναι 
διαθέσιμα σε επόμενες ενέργειες.

2. Η αρμόδια αρχή καταχωρεί όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες στο Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 
58 του ν. 4497/2017.

3. Αν ο φορέας ελέγχου δεν έχει πρόσβαση στο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες 
αρχές των άρθρων 8 και 18 του ν. 4497/2017, προκειμέ-
νου να καταχωρίσουν τις πληροφορίες σε αυτό.

4. Οι εκθέσεις ελέγχου με τις διαπιστωθείσες παραβά-
σεις, αποστέλλονται αμελλητί από τα ελεγκτικά όργανα 
στις αρμόδιες υπηρεσίες για την επιβολή κυρώσεων.

Άρθρο 6
Κυρώσεις και διαδικασία είσπραξης
των διοικητικών προστίμων

Για την επιβολή κυρώσεων και την είσπραξη των δι-
οικητικών προστίμων εφαρμόζονται οι διαδικασίες τις 
οποίες προβλέπουν οι διατάξεις που αφορούν την εκά-
στοτε παράβαση.

Άρθρο 7
Χρόνος εργασίας, υπερωριακή αμοιβή
και οδοιπορικά έξοδα

1. Τα μικτά κλιμάκια δραστηριοποιούνται είτε εντός 
κανονικού ωραρίου λειτουργίας, είτε εκτός αυτού, καθώς 
και σε ημέρες αργιών με ειδική εντολή του κατ’ αρμοδιό-
τητα Προϊστάμενου της αντίστοιχης Υπηρεσίας.

2. Στους ελεγκτές καταβάλλονται αποζημίωση για εργα-
σία πέραν του ωραρίου και οδοιπορικά έξοδα αποζημίω-
σης, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 100 του ν. 4497/
2017 (Α΄ 171).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος του ΣΥΚΕΑΑΠ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 42240 (2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας σε εργαζομένους του Τμήματος Συντήρη-

σης Οχημάτων και Μηχανημάτων της Διεύθυν-

σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, 

για το έτος 2020. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/ 

2010, περί των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36 του ν. 3584/2007, περί 

ωρών εργασίας και ημερών αργίας και 48 του ν. 3584/
2007 περί της διαδικασίας καθιέρωσης εργασίας με 
αμοιβή πέρα από το κανονικό ωράριο με απόφαση του 
αρμόδιου για το διορισμό οργάνου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «απο-
ζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου».

4. Το αριθμ. 31580/17-10-2019 έγγραφο του Διευθυντή 
Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Απογευματινή υπερω-
ριακή εργασία από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 
2020», στο οποίο αναφέρεται:

«Το Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων 
είναι επιφορτισμένο με την επισκευή των οχημάτων 
όλων των υπηρεσιών του Δήμου και κυρίως της Διεύ-
θυνσης Ποιότητας Ζωής και της Διεύθυνσης Τεχνικών 
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Υπηρεσιών, λόγω του αριθμού των οχημάτων που δι-
αθέτουν.

Η Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής και συγκεκριμένα το 
Τμήμα Καθαριότητας λειτουργεί επτά ημέρες την εβδο-
μάδα σε 24ωρη βάση για αποκομιδή απορριμμάτων, 
έκτακτα γεγονότα ( περισυλλογή αδέσποτων ή νεκρών 
ζώων, καθαρισμοί οδοστρωμάτων από ατυχήματα) και 
εκδηλώσεις του Δήμου.

Το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών επιδιορθώνει προβλήματα στον οδικό 
φωτισμό και κυρίως τους φωτεινούς σηματοδότες για 
την ομαλή ρύθμιση της κυκλοφορίας οποιαδήποτε ώρα 
παρουσιαστεί βλάβη.

Το Τμήμα Συντήρησης Οδών, Κτιρίων και Κοινόχρη-
στων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών εκτε-
λεί εργασίες κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες 
(Αποκατάσταση οδοστρωμάτων κ.λπ.) Το Τμήμα μας επί-
σης είναι αρμόδιο για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων 
με καύσιμα καθώς και κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε 
περιπτώσεις χιονοπτώσεων με την τοποθέτηση αντιο-
λισθητικών αλυσίδων.

Λόγω της παλαιότητας του στόλου των οχημάτων του 
Δήμου, των σχεδόν καθημερινών βλαβών που παρου-
σιάζονται και πρέπει να αποκατασταθούν αλλά και για 
να μην μείνουν από καύσιμα τα οχήματα, το Τμήμα μας 
λειτουργεί τις ίδιες ώρες και ημέρες με τις προαναφερό-
μενες υπηρεσίες.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε να εγκρίνετε 
απογευματινή υπερωριακή εργασία για το έτος 2020 
για επτά (7) εργαζομένους του Τμήματος Συντήρησης 
Οχημάτων και Μηχανημάτων και συγκεκριμένα για τις 
παρακάτω ειδικότητες:

1) Για ένα (1) εργαζόμενο κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρολόγο 
Μηχανολόγο Μηχανικό.

2) Για ένα (1) εργαζόμενο κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λο-
γιστικού.

3) Για ένα (1) εργαζόμενο κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυ-
τοκινήτων.

4) Για ένα (1) εργαζόμενο κλάδου ΔΕ Τεχνίτη Αμαξω-
μάτων.

5) Για ένα (1) εργαζόμενο κλάδου ΔΕ Τεχνίτη Μεταλ-
λικών Κατασκευών.

6) Για ένα (1) εργαζόμενο κλάδου ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης 
Αυτοκινήτων.

Για ένα (1) εργαζόμενο κλάδου ΔΕ Μηχανοτεχνίτης 
Βαρέων Οχημάτων».

5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων κατά 
κλάδο-ειδικότητα και σχέση εργασίας που απασχολού-
νται στο Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημά-
των της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

1
 ΤΕ4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ 1

2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 1

3 ΔΕ29
ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 1

4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 1

5
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ 1

6 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙ-
ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 1

7
ΔΕ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ 1

αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε, για το χρονικό διάστημα του έτους 

2020 απογευματινή υπερωριακή εργασία στο προανα-
φερόμενο στην παρ. 5 της παρούσας μόνιμο προσωπικό 
του Δήμου Καβάλας, για την κάλυψη αναγκών λειτουρ-
γίας του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανη-
μάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μέσα στα 
όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015 όπως ισχύουν, δηλαδή ανά εξάμηνο, χωρίς 
να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο 
(2) εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής:

Απογευματινή υπερωριακή εργασία
Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν 

είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.
Από την απόφαση αυτή δύναται να προκληθεί δαπάνη 

ύψους 6.000,00€ κατά μέγιστο που θα βαρύνει τον Κ.Α 
30.6012 του προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας οικ. 
έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 Καβάλα, 23 Δεκεμβρίου 2019

O Δήμαρχος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 4/266 (3)
Καθορισμός περιστατικών που συνεπάγονται ή 

ενδεχομένως συνεπάγονται έκθεση λόγω ατυχή-

ματος ή ακούσια έκθεση κατά τις ιατρικές εκθέ-

σεις και ο οργανισμός οφείλει να αναφέρει άμε-

σα στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 

(ΕΕΑΕ). 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, Τε-

χνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», 
ιδίως της περίπτωσης α της παρ. 4 του άρθρου 43.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 101/2018 (Α΄ 194) «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ 

rzorbak
Highlight
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του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθο-
ρισμό βασικών προτύπων ασφαλείας για την προστασία 
από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες και την κατάργηση των Οδηγιών 89/618/
Ευρατόμ, 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/
Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L13/17-01-2014) -
θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας», ιδίως της πε-
ρίπτωσης β του άρθρου 96.

3. Την απόφαση 226244/21-12-2017 (ΥΟΔΔ 697/
22-12-2017) του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέρ-
γειας (ΕΕΑΕ)».

4. Την αριθμ. 266η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της ΕΕΑΕ της 20-12-2019, θέμα 4.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού 
της ΕΕΑΕ, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το είδος των 
περιστατικών, κατά την περίπτωση β του άρθρου 96 του 

π.δ. 101/2018 (Α΄ 194), που συνεπάγονται ή ενδεχομένως 
συνεπάγονται έκθεση λόγω ατυχήματος ή ακούσια έκθε-
ση κατά τις ιατρικές εκθέσεις και ο οργανισμός οφείλει 
να αναφέρει άμεσα στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 
Ενέργειας [ΕΕΑΕ).

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπί-
πτουν όλοι οι οργανισμοί που διενεργούν ιατρικές εκθέ-
σεις για σκοπούς διάγνωσης ή θεραπείας.

Άρθρο 3
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν 
οι ορισμοί του άρθρου 4 του π.δ. 101/2018.

Άρθρο 4
Είδος περιστατικών που αναφέρονται άμεσα 
στην ΕΕΑΕ

1. Στον πίνακα 1 καθορίζονται τα είδη των περιστα-
τικών που συνεπάγονται ή ενδεχομένως συνεπάγονται 
έκθεση λόγω ατυχήματος ή ακούσια έκθεση κατά τις 
ιατρικές εκθέσεις και που οι οργανισμοί οφείλουν να 
αναφέρουν άμεσα στην ΕΕΑΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Είδη περιστατικών και αντίστοιχα κριτήρια αναφοράς

Είδος περιστατικού Κριτήριο αναφοράς

Μέρος Α΄: κοινό για όλα τα πεδία ιατρικής έκθεσης

Ακτινοβόληση λάθος ασθενούς

Όλες οι περιπτώσεις ανεξάρτητα από τη δόση 
του ασθενούς

Λάθος εξέταση, συμπεριλαμβανομένου λάθος οργάνου 
ή ιστού

Χορήγηση λάθος ραδιοφαρμακευτικού προϊόντος κατά 
τη διάγνωση ή θεραπεία

Η δυσλειτουργία ή η πλήρης απώλεια της ασφαλούς 
λειτουργίας των πηγών ακτινοβολίας με αποτέλεσμα 
την υπερέκθεση των ασθενών

Η αναίτια έκθεση κυήματος/εμβρύου κατά την ιατρική 
έκθεση της εγκύου για διάγνωση ή θεραπεία

Όταν η δόση στο κύημα/έμβρυο είναι μεγαλύτερη των 
10 mGy

Η έκθεση των παρεχόντων φροντίδα σε ασθενείς
Όταν η δόση υπερβαίνει το αντίστοιχο περιοριστικό 
επίπεδο δόσης το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 56 του 
π.δ. 101/2018

Η έκθεση των εθελοντών στην ιατρική ή βιοϊατρική 
έρευνα

Όταν η δόση υπερβαίνει το αντίστοιχο περιοριστικό 
επίπεδο δόσης το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 56 του 
π.δ 101/2018

Μέρος Β΄: ιατρικές εκθέσεις σε πεδία της επεμβατικής ακτινολογίας και της ακτινοδιαγνωστικής

Υπολογιστική τομογραφία

Όταν η δόση ασθενούς είναι μεγαλύτερη κατά 2 φο-
ρές από την αναμενόμενη τυπική δόση στα αντίστοιχα 
δοσιμετρικά μεγέθη (όπως ενδεικτικά CTDIvol και DLP 
τυπικής σάρωσης και DLP εξέτασης)

Επεμβατική ακτινολογία

Όταν η δόση ασθενούς είναι μεγαλύτερη κατά 2 φορές 
από την αναμενόμενη τυπική δόση στα αντίστοιχα δο-
σιμετρικά μεγέθη (όπως ενδεικτικά KAP)

Όταν γίνεται υπέρβαση των καθορισμένων, από τον ορ-
γανισμό, επιπέδων ενεργοποίησης (trigger levels)
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Οδοντιατρικές εξετάσεις με υπολογιστικό
τομογράφο κωνικής δέσμης (CBCT)

Όταν η δόση ασθενούς είναι μεγαλύτερη κατά 2 φορές 
από την αναμενόμενη τυπική δόση στα αντίστοιχα
δοσιμετρικά μεγέθη (όπως ενδεικτικά ESAK/KAP)

Μαστογραφία, απλές ακτινογραφίες θωρακικής και 
οσφυϊκής μοίρας, λεκάνης-ισχίων, κοιλίας

Όταν η δόση ασθενούς είναι μεγαλύτερη κατά 5 φορές 
από την αναμενόμενη τυπική δόση στα αντίστοιχα δο-
σιμετρικά μεγέθη (όπως ενδεικτικά για την μαστογραφία 
AGD και για τις ακτινογραφίες ESAK/KAP)

Απλές ακτινογραφίες άκρων και συνδέσμων, θώρακος, 
ενδοστοματικές, πανοραμικές και κεφαλομετρικές
οδοντιατρικές εξετάσεις, μετρήσεις οστικής πυκνότητας

Όταν η δόση ασθενούς είναι μεγαλύτερη κατά 10 φορές 
από την αναμενόμενη τυπική δόση στα αντίστοιχα δοσι-
μετρικά μεγέθη της κάθε περίπτωσης (όπως ενδεικτικά 
ESAK, KAP)

Διαγνωστική ακτινοσκόπηση (βαριούχος υποκλυσμός, 
βαριούχο γεύμα κ.λπ.)

Όταν η δόση ασθενούς είναι μεγαλύτερη κατά 3 φο-
ρές από την αναμενόμενη τυπική δόση στα αντίστοιχα 
δοσιμετρικά μεγέθη (όπως ενδεικτικά η ένδειξη KAP, ο 
συνολικός χρόνος ακτινοσκόπησης της εξέτασης και ο 
αριθμός λήψεων)

Διαγνωστική ή επεμβατική ακτινολογία Η εμφάνιση αναίτιων άμεσων βλαβών

In vivo διαγνωστική πυρηνική ιατρική
Όταν η χορηγούμενη ενεργότητα είναι 2 φορές μεγα-
λύτερη από την αναμενόμενη τυπική χορηγούμενη 
ενεργότητα

Μέρος Γ΄: ιατρικές εκθέσεις σε πεδία της ακτινοθεραπείας

Τηλεθεραπεία, βραχυθεραπεία

Απόκλιση μεγαλύτερη του 10% από την συνταγογράφου 
μένη τιμή αθροιστικής δόσης

Απόκλιση μεγαλύτερη του 20% από την συνταγογράφου 
μένη τιμή οποιασδήποτε κατατετμημένης δόσης

Θεραπείες με χρήση ανοιχτών ραδιενεργών πηγών Απόκλιση μεγαλύτερη του 20% από τη συνταγογράφου 
μένη δόση

2. Κάθε υπόχρεος οργανισμός οφείλει, γενικά, να αναφέρει στην ΕΕΑΕ και άλλα περιστατικά πλέον των αναφερο-
μένων στον πίνακα 1, της παραπάνω παρ. 1, κατά την κρίση του εμπειρογνώμονα ιατρικής φυσικής.

Άρθρο 5
Αναφορά περιστατικών

1. Ο οργανισμός ενημερώνει την ΕΕΑΕ αμελλητί για τα περιστατικά που καθορίζονται στο άρθρο 4 και υποβάλλει 
σχετική έκθεση διερεύνησης και ανάλυσης εντός 30 ημερολογιακών ημερών, κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 
63 του π.δ. 101/2018.

2. Ο οργανισμός ενημερώνει τον παραπέμποντα και τον ασθενή ή τον παρέχοντα φροντίδα ή τον εθελοντή στην 
ιατρική ή βιοϊατρική έρευνα αναφορικά με το περιστατικό.

3. Η έκθεση διερεύνησης και ανάλυσης της παρ. 1 περιλαμβάνει:
α) Περιγραφή του περιστατικού, όπου αναφέρονται τουλάχιστον:
αα) τα στοιχεία του αναφέροντας και των εμπλεκόμενων στην ιατρική έκθεση.
ββ) η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία έλαβε χώρα το περιστατικό.
γγ) ο αριθμός των ασθενών ή των παρεχόντων φροντίδα ή των εθελοντών στην ιατρική ή βιοϊατρική έρευνα που 

εμπλέκονται στο περιστατικό.
δδ) οι αιτίες και τα αποτελέσματα του περιστατικού.
β) Τις ενέργειες του οργανισμού για την αντιμετώπιση του περιστατικού, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους 

και τις σχετικές υπευθυνότητες.
γ) Εκτίμηση της έκθεσης του ασθενούς ή του παρέχοντος φροντίδα ή του εθελοντή στην ιατρική ή βιοϊατρική 

έρευνα.
δ) Πληροφορίες για την ενημέρωση του ασθενούς ή του παρέχοντος φροντίδα ή του εθελοντή στην ιατρική ή 

βιοϊατρική έρευνα.
ε) Πληροφορίες για την παρακολούθηση του ασθενούς ή του παρέχοντος φροντίδα ή του εθελοντή στην ιατρική 

ή βιοϊατρική έρευνα, εφόσον απαιτείται.
στ) Τα διορθωτικά μέτρα του οργανισμού για την αποφυγή παρόμοιου περιστατικού στο μέλλον.
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Άρθρο 6
Κυρώσεις

Σε περίπτωση μη αναφοράς στην ΕΕΑΕ περιστατικού 
του άρθρου 4 επιβάλλονται στον οργανισμό κυρώσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4310/2014.

Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αγία Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 10147 (4)
Ένταξη υπηρετούντος υπαλλήλου με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

(ΙΔΑΧ), σε κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Γεω-

πονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114)
2. Την αριθμ. 134689/Ζ1/09-08-2018 διαπιστωτική 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων για την εκλογή του Σπυρίδωνα Κίντζιου 
του Ευαγγέλου ως Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 480/
τ. ΥΟΔΔ/24-08-2018.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση Ποιότητας 
των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων» όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 
Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, 
τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4452/
2017 (ΦΕΚ Α΄ 17) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστο-
ποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδας και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθμ. 59950/Ζ2/06-04-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρ-
μογή των περιεχομένων στο άρθρο 20 του ν. 4452/2017 
(Α΄ 17) διατάξεων, που αφορούν στις κατηγορίες προσω-
πικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων της Χώρας» (ΑΔΑ: ΨΛΓ34653ΠΣ-ΓΝΤ).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 έως 8 του π.δ. 117/
2002 (ΦΕΚ Α΄ 99) «Βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη 
των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του ν. 4589/2019 
(ΦΕΚ 13/Α΄/29-01-2019).

8. Την εμπρόθεσμη αίτηση της Ευαγγελίας Σίμου, υπαλ-
λήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, για ένταξη σε θέση Ε.Τ.Ε.Π. του Γεωπονικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα.

9. Την από 19-07-2018 εισήγηση της Τριμελούς Ειση-
γητικής Επιτροπής.

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στήμης Φυτικής Παραγωγής (Συνεδρία 17-01-2019).

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρία 560/ 20-9-2019) για την 
κατανομή μίας (1) θέσης ΕΤΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης Φυ-
τικής Παραγωγής.

12. Το αριθμ. πρωτ. Φ. 1/Α/627/165662/Β1/23-10-2019 
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνει:

Την ένταξη της παρακάτω υπαλλήλου με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), κα-
τηγορίας TE σε κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) με αντίστοιχη κα-
τάργηση της κατεχόμενης πριν από την ένταξη θέσης 
της ως εξής:

Σχολή Επιστημών των Φυτών
Σίμου Ευαγγελία, του Χρήστου, με θέση που κατείχε 

ΙΔΑΧ TE Βιβλιοθηκονόμων, τμήμα ένταξης Επιστήμης 
Φυτικής Παραγωγής, κατηγορίας ένταξης TE

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ   

Ι

   Αριθμ. 28 (5)
Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Διευθυντή του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής 

Μακεδονίας Θράκης (Π.Τ.Α. - A.M.Θ.) αποφάσε-

ων, εγγράφων ή άλλων πράξεων αρμοδιότητας 

του Π.Τ.Α. - A.M.Θ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α" 90/13.6.1994) 

«Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση δι-
ατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την 
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/ 
2006 (ΦΕΚ Α΄131/28-06-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 190 - 193 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμ-
μα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 12 
του άρθ. 44 του ν. 3979/2011 και με τις παρ. 1 και 2 του 
άρθ. 16 του ν. 4257/2014 και ειδικότερα την παρ. 3ζ' του 
άρθ. 191 του ν. 3852/2010.

4. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
Α΄ 176/2015) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ), Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), 
Δ.Ε.Κ.Ο., καθώς και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

5. Την 2141/1998 (ΦΕΚ Β΄ 78/04-02-1998 - Διόρθ. 
Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 286/24-03-1998) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο-
κέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) περί «Κανονισμού Οικονο-
μικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών 
Ταμείων Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε από τις 
9383/1998 (ΦΕΚ Β΄ 288/24-03-1998) και 40608/2001 
(ΦΕΚ Β΄1428/22-10-2001) αποφάσεις ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

6. Την 4683/1998 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
(ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) περί «Κανονισμού Προσωπικού των Πε-
ριφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β΄ 140/18-02-
1998 - Διόρθ. Σφάλμ. σιο ΦΕΚ Β΄ 289/24-03-1998), όπως 
τροποποιήθηκε από τις 22588/28-06-2000 (ΦΕΚ Β΄ 799), 
15355/2001 (ΦΕΚ Β΄ 561), 40073/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1352) και 
34713/07/2008 (ΦΕΚ Β΄ 238) αποφάσεις ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

7. Την 5/49/23-12-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατο-
λικής Μακεδονίας - Θράκης (ΑΔΑ: ΩΒΣΓΟΡΡΨ-ΝΔΧ) περί 
«Εξουσιοδότησης υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανά-
πτυξης Α.Μ.Θ. αποφάσεων μετακίνησης των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθυντή και των υπαλ-
λήλων του Π.Τ.Α. - Α.Μ.Θ. εντός και εκτός επικράτειας».

8. Την 5/50/23.12.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανα-
τολικής Μακεδονίας - Θράκης (ΑΔΑ: 9ΓΗ3ΟΡΡΨ-ΦΝ2) 
περί «Εξουσιοδότησης υπογραφής στον Διευθυντή του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδο-
νίας Θράκης αποφάσεων, εγγράφων ή άλλων πράξεων 
αρμοδιότητας του Π.Τ.Α. - A.M.Θ.»

9. Τις ανάγκες απλούστευσης των διαδικασιών, με 
σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακε-
δονίας - Θράκης.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προ-
ϋπολογισμού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αναθέτουμε εκ νέου στον Διευθυντή του Περιφερεια-

κού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά-
κης την εξουσία υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
πράξεων, που αφορούν τη λειτουργία και δεσμεύουν το 
Π.Τ.Α. - Α.Μ.Θ., ήτοι:

α) Διαβιβαστικά έγγραφα, έγγραφα διεκπεραίωσης 
υπηρεσιακής αλληλογραφίας, εκτός των εγγράφων επι-
κοινωνίας με δικαστικές Αρχές.

β) Υπηρεσιακές απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών.
γ) Εγκρίσεις κανονικών, αναρρωτικών, αιμοδοσίας και 

ειδικών αδειών του προσωπικού του Π.Τ.Α. - Α.Μ.Θ.
δ) Καταστάσεις μισθοδοσίας, αμοιβών και αποζημιώ-

σεων του προσωπικού και των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Π.Τ.Α. - Α.Μ.Θ.

ε) Εγκρίσεις δαπανών και αναλήψεων υποχρέωσης έως 
του ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) πλέον 
του Φ.Π.Α. Το όριο αυτό επιτρέπεται να αυξομειώνεται 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου 
σε συμμόρφωση πάντοτε με τα προβλεπόμενα από την 
κείμενη νομοθεσία.

στ) Εγκρίσεις μετακινήσεων που αφορούν τις ανάγκες 
του Π.Τ.Α. - Α.Μ.Θ., όπως αυτές περιγράφονται στην 
5/49/23-12-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μα-
κεδονίας - Θράκης.

Άρθρο 2
Ο εξουσιοδοτημένος Διευθυντής, που υπογράφει, υπο-

χρεούται να τηρεί ενήμερο τον Πρόεδρο και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για κάθε 
σοβαρό κατά την κρίση του θέμα της αρμοδιότητας του 
ή να προσκομίζει προς αυτούς τις σχετικές αποφάσεις, 
πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή.

Άρθρο 3
Η κατά το άρθρο 1 ανάθεση στον Διευθυντή του Π.Τ.Α. -

Α.Μ.Θ. της εξουσίας υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων 
και πράξεων, που αφορούν στη λειτουργία και δεσμεύ-
ουν το Π.Τ.Α. - Α.Μ.Θ., ισχύει και για το νόμιμο αναπλη-
ρωτή του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

Η παρούσα απόφαση θα έχει ισχύ έως τη λήξη της 
θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Τ.Α. - 
Α.Μ.Θ., ήτοι 31-08-2023 και κάθε άλλη όμοια με το θέμα 
απόφαση παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 8 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΙΟΣ ΜΕΤΙΟΣ   

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