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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση:      Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11  

Ταχ.Κώδικας:    54 008  Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες:   Μ. Πορφυριάδης 

Τηλ.:                2313 309.181 

FAX:                2313 309.412 

e-mail:         mporfy@damt.gov.gr     

ανάρτηση στην εφημερίδα 

της Υπηρεσίας 

Αποστολή με e-mail 

(σε όλες τις Υπηρεσίες  

και  Υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.Θ.) 

 

 

 

              

     Θεσσαλονίκη: 19 Οκτωβρίου 2017 

 

        Αρ. Πρωτ.:    69158 

 

 

Προς: 

Όλες τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ. 

 

Κοιν. 

Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: Σύσταση ομάδας εργασίας για τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί η 

Α.Δ.Μ.Θ. με πόρους που καλύπτονται από χρηματοδότηση εκτός τακτικού προϋπολογισμού. 

 

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ.68556/16-10-2017 Απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης  (ΑΔΑ: Ω7ΞΜΟΡ1Υ-ΠΟΗ).   

 

 Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική Απόφαση αναφορικά με τη σύσταση ομάδας 

εργασίας για τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί η Α.Δ.Μ.Θ. με πόρους που 

καλύπτονται από χρηματοδότηση εκτός τακτικού προϋπολογισμού, για ενημέρωσή σας.  

Το παρόν έγγραφο καθώς και η σχετική απόφαση έχουν αναρτηθεί στην εφημερίδα της 

υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων “Γενικά 

Έγγραφα”  και  στην υποκατηγορία “Γενικά”.   

Συνημμένα: 

-Η ανωτέρω σχετική Απόφαση. 

 

 

 

 

Μ.Ε.Σ. 

Η Προϊσταμένη του  

Τμήματος Προσωπικού 

 

 

Μαρία Τσιάρα 

mailto:mporfy@damt.gov.gr
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΚΔΛΖ ΓΗΟΗΘΖΖ  

ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ-ΘΡΑΘΖ 

ΑΤΣΟΣΔΙΔ ΣΚΖΚΑ 

ΔΩΣΔΡΗΘΟΤ ΔΙΔΓΥΟΤ        

  

 

ΑΠΟΣΟΙΖ ΚΔ ΔΚΑΗL   

 Θεζζαινλίθε,    16/10/2017 

 Αξηζκ. πξωη. : νηθ.68556 

 

Σαρ. Γ/λζε       

Σαρ. Θώδηθαο 

Σειέθωλν 

Φαμ  

email                    

 

: 

: 

: 

:

: 

 

Σ. Οηθνλνκίδε 1 & Καζ. Ρσζζίδε 11 

546 55  Θεζζαινλίθε 

2313 309155, 101, 102 

2310 422590 
atese@damt.gov.gr 

 

 

 

 
 

 

 
 

ΘΔΚΑ: «χζηαζε νκάδαο εξγαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηεί ε 

Α.Δ.Μ.Θ. κε πφξνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ ρξεκαηνδφηεζε εθηφο ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ» 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

Ο ΤΛΣΟΛΗΣΖ 

ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΚΔΛΖ ΓΗΟΗΘΖΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ-ΘΡΑΘΖ 

   

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

α) Σνπ άξζξνπ 6 θαη 283 παξ. 4 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο - Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

β) Σνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ηνπ Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α'/30-5-1997), «Δηνίθεζε, 

νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

γ) Σνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16 12 2015),  «Δηαρείξηζε ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο 

εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ» 

δ) Σνπ Ν.4369/16 (ΦΕΚ 33 Α/27-02-2016 – Δηνξζ.θαικ. ην ΦΕΚ-34 Α/2-3-16), 

«Εζληθφ Μεηξψν Επηηειηθψλ ηειερψλ Δεκφζηαο Δηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε 

ζέζεσλ, ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, πξναγσγψλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα - 

αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δεκφζηαο Δηνίθεζεο) θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

ε) Σνπ άξζξνπ 2 παξ. 9 ηνπ Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010), «Ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Δηαχγεηα» θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

ζη) Σσλ άξζξσλ 28 θαη 28Α ηνπ Ν.4325/15 (ΦΕΚ 47 Α/11-05-2015), «Εθδεκνθξαηηζκφο 

ηεο Δηνίθεζεο - Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ηιεθηξνληθή Δηαθπβέξλεζε. 

Απνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

δ) Σνπ Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α/27-12-2010), «Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο». 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 14138/15-05-2017 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Εζσηεξηθψλ (ΦΕΚ 

250/η. Τ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017 - ΑΔΑ: ΩΩ09465ΥΘ7-ΗΜΞ) γηα ην δηνξηζκφ πληνληζηή ζηελ 

Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. 

3. Σελ αλάγθε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε θαη εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη 

πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηεί ε Α.Δ.Μ.Θ κε ρξεκαηνδφηεζε πνπ θαιχπηεηαη απφ πφξνπο εθηφο 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ επθαηξηψλ ηνπ εζληθνχ, 
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επξσπατθνχ θαη δηεζλνχο πεξηβάιινληνο, ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζε φια ηα επίπεδα 

δηαρείξηζεο έξγσλ, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο Α.Δ.Μ.Θ. 

4. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 

βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ 
 

 

Α) πγθξνηνχκε ζηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο Οκάδα Εξγαζίαο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ησλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηεί ε 

Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη θαιχπηνληαη απφ πφξνπο εθηφο ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Β) Έξγν ηεο Οκάδαο Εξγαζίαο είλαη: 

i. Η θαηαγξαθή ησλ ήδε εθηεινχκελσλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ απφ ηελ Α.Δ.Μ.Θ θαη ε 

ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ πινπνίεζήο ηνπο θαη ηεο 

αλαζθφπεζεο ηεο πνξείαο ηνπο.  

ii. Η αλαγλψξηζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα πινπνίεζε έξγσλ. 

iii. Η παξαθνινχζεζε δεκνζίεπζεο πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ, ε θαηαγξαθή ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ θαη ε θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο ή ππφ εμέιημε δπλαηφηεηεο 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ. 

iv. Η επηινγή ησλ πξνο σξίκαλζε θαη πξνο πινπνίεζε έξγσλ. 

v. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ σξίκαλζε ησλ έξγσλ 

κε ζηφρν ηελ έληαμε ηνπ εθάζηνηε έξγνπ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα, 

εμαζθαιίδνληαο κεγάιν κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ. 

vi. Η ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε. 

vii. Η δηαρείξηζε ησλ ζεκαληηθψλ εμσηεξηθψλ εγγξάθσλ θαη εληχπσλ ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη 

ε δεκηνπξγία θαη ηήξεζε θαθέινπ ηνπ έξγνπ. 

viii. Η δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ, ησλ ηερληθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ην πιαίζην 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

ix. Η δηαρείξηζε ηεο αιιεινγξαθίαο, ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο ελδηάκεζνπο θνξείο δηαρείξηζεο 

ζην πιαίζην ησλ αλαιακβαλφκελσλ δεζκεχζεσλ.  

 

Γ) Η πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

αλάζεζεο ζε εμσηεξηθνχο θνξείο, γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηηο Α.Δ.Μ.Θ, ζχκθσλα κε 

ην Π.Δ. 142/2010, «Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο» θαη 

ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαηά πεξίπησζε ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 

Γ) Μέιε ηεο Οκάδαο Εξγαζίαο νξίδνληαη νη θάησζη: 

i. Διέλε Αβξακίδνπ, ππάιιεινο ηεο Δ/λζεο Οηθνλνκηθνχ, σο Επηθεθαιήο. 

ii. Αθξνδίηε Θνληνπνύινπ, ππάιιεινο ηεο Δ/λζεο Οηθνλνκηθνχ, σο κέινο. 

iii. Ηωάλλεο Υαηδόπνπινο, ππάιιεινο ηεο Δ/λζεο Δηνίθεζεο, σο κέινο. 

iv. ηαύξνο Θεραγηόγινπ, ππάιιεινο ηνπ Δαζαξρείνπ Δξάκαο, σο κέινο. 

v. Φώηηνο Θηνπξηζήο, ππάιιεινο ηεο Δ/λζεο πληνληζκνχ θαη Επηζεψξεζεο Δαζψλ, σο 

κέινο. 

vi. Ηωάλλεο Παπαζενδώξνπ, Πξ/λνο Σκήκαηνο Εθηέιεζεο Δαζνηερληθψλ Έξγσλ ηνπ 

Δαζαξρείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο, σο κέινο. 

vii. Ηωάλλα Βαζηιεηάδνπ, ππάιιεινο ηεο Δ/λζεο Πεξηβαιινληηθνχ θαη Υσξηθνχ 

ρεδηαζκνχ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, σο κέινο. 

viii. Αλαζηαζία Υαληδαξίδνπ, ππάιιεινο ηεο Δ/λζεο Πεξηβαιινληηθνχ θαη Υσξηθνχ 

ρεδηαζκνχ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, σο κέινο. 
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Δ) Η επηθεθαιήο ηεο Οκάδαο Εξγαζίαο έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζπληνληζκφ, ην ζρεδηαζκφ, ηνλ 

θαηακεξηζκφ θαη ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ζηα κέιε ηεο Οκάδαο, θαζψο θαη ηνλ νξηζκφ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. 

  

Σ) Απφ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πινπνηείηαη νπδεκία ελέξγεηα πνπ λα αθνξά 

έξγν ή πξφγξακκα (π.ρ. ππνγξαθή ζπκθψλσλ, ππνβνιή πξνηάζεσλ, κεηαθηλήζεηο ππαιιήισλ, 

ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα θ.η.ι.) εάλ δελ θέξεη ηελ έγθξηζε θαη ηελ ππνγξαθή ηεο Επηθεθαινχο 

ηεο Οκάδαο Εξγαζίαο.  

 

Ε) Η Επηθεθαιήο θαη ηα κέιε ηεο Οκάδαο Εξγαζίαο εθηεινχλ ηα θαζήθνληα ηνπο εληφο ηνπ 

θαλνληθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο θαη παξάιιεια κε ηα θχξηα θαζήθνληά ηνπο, απαιιαζζφκελνη 

απφ απηά γηα φζν ρξφλν θξίλεη ε Επηθεθαιήο ηεο Οκάδαο. Πξνο ηνχην, νη Πξντζηάκελνη ησλ 

ππαιιήισλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ παξνχζα Οκάδα, νθείινπλ λα απαιιάζζνπλ ηνπο ππαιιήινπο 

απφ ηα θχξηα θαζήθνληά ηνπο, θαηφπηλ έγγξαθεο εηζήγεζεο ηεο Επηθεθαινχο ηεο Οκάδαο θαη 

λα παξέρνπλ θάζε είδνπο δηεπθφιπλζε θξηζεί απαξαίηεηε γηα ηελ απξφζθνπηε θαη 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο. 

 

Ζ) Η Δ/λζε Πιεξνθνξηθήο νξίδεηαη ππεχζπλε γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο 

Οκάδαο Εξγαζίαο ζε πιηθφ θαη εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο 

επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ κε ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ειεθηξνληθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ. 

 

Θ) Εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην, ε ζχλζεζε ηεο Οκάδαο Εξγαζίαο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κε 

παξφκνηα Απφθαζε ηνπ πληνληζηή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πληνληζηήο  

Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο  

Καθεδνλίαο-Θξάθεο 

 

 

 

 

Γξ. Ηωάλλεο άββαο 

 

 

 

Θνηλνπνίεζε: 

1. Οξηδφκελα κέιε 

2. Γξαθείν πληνληζηή 

3. Γεληθή Δ/λζε Εζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 

4. Γεληθή Δ/λζε Δαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ 

5. Γεληθή Δ/λζε Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο 

6. Δ/λζε Οηθνλνκηθνχ 

7. Δ/λζε Δηνίθεζεο 

8. Δ/λζε Πιεξνθνξηθήο 

9. Δαζαξρείν Δξάκαο 

10. Δαζαξρείν Αιεμαλδξνχπνιεο 

11. Δ/λζε πληνληζκνχ θαη Επηζεψξεζεο Δαζψλ 

12. ΔΙ.ΠΕ.ΥΩ.. Κ.Μ. 
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