
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Προσωρινός Κανονισμός Επενδύσεων του Ταμεί-
ου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης 
(ΤΕΚΑ).

2 Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση 
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής 
(έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για 
το έτος 2023 και τα επόμενα έτη.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ.16/Φ.10000/13009 (1)
Προσωρινός Κανονισμός Επενδύσεων του Τα-

μείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλι-

σης (ΤΕΚΑ). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 6 του άρθρου 68 του ν. 4826/2021 «Ασφα-

λιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφα-
λαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών 
στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λει-
τουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφά-
λισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 160).

2. Την παρ. 4 του άρθρου 13 και την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του 
Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ-

νητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Την υπ’ αρ. 71672/27.9.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πα-
ναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

7. Τις ανάγκες σχετικά με την επενδυτική λειτουργία 
του ΤΕΚΑ κατά το πρώτο χρονικό διάστημα από τη σύ-
σταση του και έως την έκδοση του Κανονισμού Επεν-
δύσεων.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έκδοση του Προσωρινού Κανονισμού Επενδύσεων 
του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης 
(ΤΕΚΑ):

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Αρμόδια όργανα

Άρθρο 1
Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει το γενικό πλαίσιο 

επενδυτικής πολιτικής του ΤΕΚΑ και είναι υπεύθυνο για 
ειδικότερα ζητήματα στρατηγικού χαρακτήρα σχετικά 
με τις επενδύσεις του Ταμείου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξειδικεύει και υλοποιεί 

την επενδυτική πολιτική και τις επενδυτικές αποφάσεις 
στρατηγικού χαρακτήρα του Διοικητικού Συμβουλίου 
και παρακολουθεί την εφαρμογή τους.

Άρθρο 3
Στο ΤΕΚΑ λειτουργεί Επενδυτική Επιτροπή, ως γνωμο-

δοτικό-συμβουλευτικό όργανο με σκοπό την υποστήριξη 
του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) στη χάραξη και παρα-
κολούθηση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου. Μέχρι 
τη σύσταση της Επενδυτικής Επιτροπής εντός του ΤΕΚΑ 
και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε 
(5) έτη από την έναρξη λειτουργίας του, οι αρμοδιότητες 
της Επενδυτικής Επιτροπής ανατίθενται στην Επενδυτι-
κή Επιτροπή της Ανώνυμης Εταιρείας του άρθρου 12 του 
ν. 2768/1999 (Α’ 273) με την επωνυμία «Εταιρεία Διαχείρι-
σης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης - Ανώ-
νυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και τον 
διακριτικό τίτλο «ΕΔΕΚΤ - Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (ΕΔΕΚΤ).

Άρθρο 4
Το ΤΕΚΑ διαχειρίζεται το ίδιο τις επενδύσεις του ή 

επιλέγει εξωτερικούς διαχειριστές επενδύσεων. Σε αμ-
φότερες τις περιπτώσεις, οι διαχειριστές επενδύσεων 
εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τους κανόνες επενδύσεων 
του ΤΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος Κανονι-
σμού. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε 
(5) έτη από την έναρξη λειτουργίας του, διαχειριστής 
επενδύσεων του ΤΕΚΑ, για μέρος ή το σύνολο των προς 
επένδυση περιουσιακών του στοιχείων Ταμείου, μπορεί 
να ορίζεται η ΕΔΕΚΤ σύμφωνα με σύμβαση που υπογρά-
φεται μεταξύ του Ταμείου και της ΕΔΕΚΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Επενδυτικός στόχος

Άρθρο 5
Σκοπός των επενδύσεων είναι η εξασφάλιση των μεγα-

λύτερων δυνατών αποδόσεων σε μακροπρόθεσμο ορί-
ζοντα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των επενδυτικών 
κινδύνων σε συνάρτηση με τον βασικό σκοπό του ΤΕΚΑ 
για τη χορήγηση συνταξιοδοτικών παροχών. Για το λόγο 
αυτό, κατά την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, 
η αναμενόμενη απόδοση πρέπει να σταθμίζεται έναντι 
των σχετικών κινδύνων.

Άρθρο 6
Κατά τη διαχείριση των συσσωρευμένων κεφαλαίων, 

το ΤΕΚΑ ακολουθεί την αρχή της συνετής διαχείρισης και 
επενδύει προς το βέλτιστο συμφέρον των ασφαλισμέ-
νων και των δικαιούχων παροχών και την ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας.

Άρθρο 7
Οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται προς εξυπη-

ρέτηση της βέλτιστης οικονομικής επίδοσης του Ταμεί-
ου. Τα όργανα διοίκησης δεν μπορούν να επιδιώκουν 
επενδύσεις που κρίνονται εκ προοιμίου μη βέλτιστες σε 
σύγκριση με άλλες διαθέσιμες επενδύσεις και πρέπει να 

αποφεύγουν κινδύνους που είναι αντίθετοι προς το συμ-
φέρον των ασφαλισμένων και των δικαιούχων παροχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΙ
Κίνδυνοι 

Άρθρο 8
Το TEKA επενδύει μόνο σε στοιχεία τους κινδύνους των 

οποίων, είτε το ίδιο, είτε οι διαχειριστές που ενεργούν 
για λογαριασμό του, μπορούν να προσδιορίσουν και να 
διαχειριστούν.

Άρθρο 9
Η διαχείριση των επενδυτικών κινδύνων γίνεται με 

βάση την αρχή της διαφοροποίησης κινδύνου.

Άρθρο 10
Το Διοικητικό Συμβούλιο διενεργεί τακτική αξιολόγη-

ση των κινδύνων που σχετίζονται με τα επιμέρους επεν-
δυτικά στοιχεία αλλά και με το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο 
του ΤΕΚΑ, εστιάζοντας στην ασφάλεια, την ποιότητα, τη 
ρευστότητα και την κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο 
σύνολό του. Τα επίπεδα κινδύνου πρέπει να είναι συνετά 
και εναρμονισμένα με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα 
των δικαιούχων. Ο κίνδυνος ενδεχόμενων βραχυπρόθε-
σμων ζημιών πρέπει να διατηρείται σε αποδεκτό επίπε-
δο, ωστόσο, πρέπει να συναρτάται με την ηλικία και τον 
επενδυτικό ορίζοντα των συμμετεχόντων, σύμφωνα με 
το σχετικό επενδυτικό πρόγραμμα κύκλου ζωής.

Άρθρο 11
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει και αντιμετωπίζει 

συνεχώς, πέραν του κινδύνου αγοράς, τους λοιπούς κιν-
δύνους που σχετίζονται με την επενδυτική δραστηριό-
τητα, όπως - ενδεικτικά - οι διακανονισμοί, ο κίνδυνος 
συγκέντρωσης, η αντιστάθμιση κινδύνων, οι αναθέσεις 
σε εξωτερικούς αναδόχους, η συνεργασία με εξωτερι-
κούς διαχειριστές κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Διαχείριση επενδύσεων

Άρθρο 12
Κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα επενδυτικά 

προϊόντα, τις επενδυτικές πολιτικές και τη διαχείριση των 
επενδύσεων - συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης 
εξωτερικών διαχειριστών και των εξωτερικών αναθέσε-
ων - το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη το ύψος 
των κεφαλαίων που διαθέτει το Ταμείο καθώς και τις 
δυνατότητες εσωτερικής διαχείρισης και τεχνογνωσία 
στους τομείς αυτούς. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης 
να λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες του κόστους και 
της αξιοποίησης οικονομιών κλίμακας.

Άρθρο 13
Δεδομένου του μεγέθους των κεφαλαίων του ΤΕΚΑ, 

το Ταμείο διαχειρίζεται τις επενδύσεις του σύμφωνα με 
τις βέλτιστες πρακτικές και λαμβάνει υπόψη τον τρόπο 
διαχείρισης επενδύσεων φορέων αντίστοιχου μεγέθους 
και σκοπού.
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Άρθρο 14
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί επιμελώς την 

εξέλιξη των επενδύσεων του ΤΕΚΑ, την απόδοσή τους 
και τους σχετικούς κινδύνους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Υπεύθυνες επενδύσεις 

Άρθρο 15
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη του άρ-

θρου 12, τηρεί και δημοσιεύει πολιτική υιοθέτησης κρι-
τηρίων ESG - Περιβαλλοντικών (Environmental), Κοινωνι-
κών (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance), 
βάσει των σχετικών αρχών των Ηνωμένων Εθνών, των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ και άλλων ευρέως 
αποδεκτών διεθνών προτύπων, που εφαρμόζονται σε 
όλες τις επενδύσεις του ΤΕΚΑ, ανεξάρτητα από τον φο-
ρέα διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων (εσωτερική 
διαχείριση ή εξωτερικοί διαχειριστές).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Δημοσιότητα και Επικοινωνία 

Άρθρο 16
Το ΤΕΚΑ δημοσιεύει τακτικά στην ιστοσελίδα του συ-

γκριτικές εκθέσεις σχετικά με την τρέχουσα κατανομή 
των περιουσιακών του στοιχείων, τη στρατηγική κατανο-
μή των στοιχείων του ενεργητικού του και την απόδοση 
των επενδύσεων του.

Άρθρο 17
Κατά την επικοινωνία με τους ασφαλισμένους πρέπει 

να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των αναμενόμενων αποδό-
σεων και κινδύνων, της συνολικής κατανομής των περι-
ουσιακών στοιχείων και του επιπέδου και της σύνθεσης 
του κινδύνου καθώς και όσων έχουν τεθεί υπόψη των 
ασφαλισμένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Ειδικές διατάξεις μεταβατικής ισχύος 

Άρθρο 18
Λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των κεφαλαίων υπό δι-

αχείριση κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του ΤΕΚΑ, για 
το διάστημα που το ΤΕΚΑ διοικείται από την Προσωρινή 
Διοικούσα Επιτροπή, τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμεί-
ου δύναται να αξιοποιούνται μέσω της κατάθεσής τους 
σε λογαριασμό του ΤΕΚΑ στην Τράπεζα Της Ελλάδος, με 
ευνοϊκό επιτόκιο το οποίο προσφέρεται για τα κεφάλαια 
των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Μετά τη συγκρότηση 
του ΔΣ, το τελευταίο αποφασίζει για τη διαχείριση των 
επενδύσεων του Ταμείου, σύμφωνα με τα παραπάνω 
οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Έναρξη ισχύος

Άρθρο 19
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 06 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ   

Ι  

 Αριθμ. 5098 (2)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση 

καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κτηνιατρι-

κής (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονί-

ας για το έτος 2023 και τα επόμενα έτη. 

 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 1. 
α) Τον ν. 2503/1997«Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτο-
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

β) Τον ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
Κυβερνητικού έργου» (Α’ 21).

γ) Το άρθρο 28 του ν. 4325/2015«Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

δ) Το άρθρο 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

ε) Το π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 234) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του ν. 4446/2016«Πτω-
χευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβο-
λα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελ-
θόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις 
του ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240).

στ) Τον ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 237).

ζ) Τον ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπι-
ση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμι-
κά συστήματα συγκέντρωσης Διατάξεις σχετικές με την 
εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών 
κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και 
αιρετών Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136).

η) Tην υπ’ αρ. 86779/2022 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών «Διορισμός του Σεραφείμ Λιάπη του Γε-
ωργίου, στη θέση του μετακλητού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1183).

θ) Την υπ’ αρ. 3394/2023 (Β’ 412) απόφαση του Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
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Μακεδονίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της Διεύ-
θυνσης Διοίκησης, καθώς και στους Προϊσταμένους των 
Τμημάτων αυτής.

ι) Το άρθρο 36 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α’ 143).

κ) Την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 «Προ-
σλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη 
δημόσια διοίκηση, πολιτικά δ/τα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 195).

λ) Την παρ. 6 του άρθρου 1 της από 29-12-1980 Πρά-
ξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος 
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμί-
σεις συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 1157/1981(Α’ 126).

μ) Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/205, 
Α’ 98).

ν) Την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/
Γ2γ/ΟΙΚ. 1692/06 «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και 
αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών 
και των ΝΠΔΔ» (Β’ 769/2006).

ξ) Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 
(Β’  1659) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί 
τροποποίησης της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/
27-6-2006 (Β’ 769) απόφασης περί καθιέρωσης ωρών 
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δη-
μοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ.

2. Την υπ’ αρ. 195891/26-01-2023 σε ορθή επανάληψη 
βεβαίωση πίστωσης της Διεύθυνσης των Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

3. Το υπ’ αρ. 199451/26-01-2023 σε ορθή επανάληψη 
έγγραφο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας σε 24ωρη βάση κα-
θώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 2 (δύο) 
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής (έδρα) της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων 
για το έτος 2023 και επόμενα έτη ως εξής:

Την ανάγκη λειτουργίας σε 24ωρη βάση καθώς και 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, χωρίς κατάργηση 
του πενθημέρου της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής (έδρα) 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και προκειμένου 
να διεκπεραιωθούν οι αυξημένες αρμοδιότητες όπως:

1. η εφαρμογή των εθνικών και ενωσιακών πολιτικών,
2. η συνεργασία, επικοινωνία και παροχή πληροφορι-

ών στους ΟΤΑ Α’ βαθμού της Περιφέρειας για τα θέματα 
της αρμοδιότητάς της,

3. ο συντονισμός και η εποπτεία της λειτουργίας των 
Υποδιευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενο-
τήτων και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών, με σκοπό 
την οριζόντια και ομοιογενή εφαρμογή της σχετικής νο-
μοθεσίας σε επίπεδο Περιφέρειας, για την εξασφάλιση 
της εύρυθμης λειτουργίας τους.

Και πιο συγκεκριμένα:
- Εποπτεία και έλεγχος της εφαρμογής των προγραμ-

μάτων καταπολέμησης και εκρίζωσης ζωοανθρωπονό-
σων όπως Λύσσα, Φυματίωση, Βρουκέλλωση Ενζ. Λεύ-
κωση, Σ.Ε.Β., Μ.Σ.Ε., η καταπολέμηση του Καταρροϊκού 
Πυρετού των προβάτων, της Γρίπης των πτηνών και της 
Οζώδους Δερματίτιτδας των βοοειδών, καθώς και γενικά 
η καταπολέμηση υπαρχόντων ή και νεοεμφανιζόμενων 
επιζωοτιών σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

- Έλεγχος και εποπτεία της καταχώρησης εγκαταστά-
σεων εκτροφής γουνοφόρων ζώων και έγκρισης αυτών 
από υγειονομικής και κτηνιατρικής πλευράς, σύμφωνα 
με το άρθρο 13.2 του π.δ. 184/1996, σε όλη τη Περιφέ-
ρεια Δυτικής Μακεδονίας.

- Εποπτεία της εφαρμογής του συστήματος TRACES 
(Έλεγχος συστήματος εμπορίου σε διευρωπαϊκό δίκτυο 
για κτηνιατρική υγεία που κοινοποιεί, πιστοποιεί και πα-
ρακολουθεί τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και το εμπόριο 
ζώων και ζωικών προϊόντων) σε όλη τη Περιφέρεια Δυ-
τικής Μακεδονίας.

- Συγκρότηση όλων των απαραίτητων επιτροπών.
- Εποπτεία και έλεγχος της διαδικασίας για ίδρυση και 

λειτουργία κλινικής μικρών ζώων, κτηνιατρικών κλινικών 
και ενδιαιτημάτων ζώων.

- Εποπτεία και έλεγχος της διαδικασίας για χορήγηση 
άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων 
συντροφιάς, χορήγησης άδειας καταστήματος πώλησης 
σκύλων και γατών και χορήγησης άδειας διοργάνωσης 
έκθεσης με ζώα συντροφιάς.

- Επικοινωνία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (Κεντρική Αρμόδια Αρχή) για την εφαρ-
μογή των εθνικών και ενωσιακών πολιτικών στα θέματα 
αρμοδιότητας της διεύθυνσης.

- Εποπτεία και έλεγχος της διαδικασίας για χορήγηση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικού γραφείου 
παραγωγικών ζώων.

- Εποπτεία και έλεγχος της διαδικασίας ανανέωσης, 
ανάκλησης ή αφαίρεσης άδειας χονδρικής και λιανικής 
πώλησης σε καταστήματα φαρμακευτικών προϊόντων.

- Εποπτεία και έλεγχος της διαδικασίας έκδοσης βε-
βαιώσεων και αδειών καταλληλόλητας οχημάτων μετα-
φοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης.

- Λήψεις μέτρων (αποφάσεων) για ασθένειες ζώων σε 
επίπεδο Περιφέρειας και μέτρων για την προστασία της 
Δημόσιας Υγείας.

- Έλεγχοι προ και μετά την σφαγή σε βιομηχανικά σφα-
γεία της περιοχής αρμοδιότητάς μας.

- Έλεγχοι σε καταστήματα λιανικής πώλησης (Super 
markets, κρεοπωλεία, παρακείμενους σε κρεοπωλεία 
χώρους παρασκευής κρεατοσκευασμάτων, λαϊκές αγο-
ρές, παντοπωλεία).

- Έλεγχοι σε χώρους μαζικής εστίασης (εστιατόρια, 
ταβέρνες, Catering).

Συμμετοχή σε επιτροπές ελέγχου μονάδων παραγωγής 
ζωικών προϊόντων και ζωικών υποπροϊόντων σε όλη την 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

- ‘Έλεγχοι σε μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊ-
όντων (κέντρα συλλογής ορισμένων ζωικών υποπρο-
ϊόντων - παραγωγή ζωοτροφών για γουνοφόρα ζώα, 
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μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού υλικών κατηγορίας 
1,2,3 - δορών και δερμάτων, μονάδες αποτέφρωσης-
συναποτέφρωσης, μονάδες παραγωγής βιοαερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδες παραγωγής οργανικών 
λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους.

- Εποπτεία και έλεγχος της εφαρμογής του προγράμ-
ματος ελέγχου καταλοίπων σε τρόφιμα ζωικής προέ-
λευσης.

- Εποπτεία και έλεγχοι αδειοδότησης σε επιχειρήσεις 
διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων.

- Συντονισμός της διενέργειας άμεσης έρευνας σε πε-
ριπτώσεις διατροφικών κρίσεων (RASFF). Συντονισμός 
των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας σε κάθε 
περίπτωση ενωσιακού ελέγχου από το Γραφείο Τροφί-
μων και Κτηνιατρικής της Ε.Ε. ή ελέγχου από κλιμάκια 
επιθεωρητών από Τρίτες Χώρες.

- Μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού των 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, με σκοπό την 
βελτίωση του γνωστικού επιπέδου αυτού και την ενιαία 
εφαρμογή δράσεων και ελέγχου.

- Αξιολόγηση όλων των στατιστικών στοιχείων από την 
εφαρμογή των προγραμμάτων υγείας και ευζωίας των 
ζώων και Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και προγραμ-

ματισμός δράσεων και ελέγχων για όλη την Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη στον προϋ-

πολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 12.000  €, 
για το έτος 2023, καθώς και ότι θα προβλέπεται ετήσια δα-
πάνη για τα επόμενα έτη 12.000 ανά έτος, που αφορούν την 
πληρωμή υπερωριών σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τα 
Σαββατοκύριακα, εξαιρέσιμες και απογευματινές ώρες, 2 
Κτηνιάτρων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας (έδρα), ενώ θα προκαλείται επίσης 
ετήσια δαπάνη του απαραίτητου ποσού στους αντίστοι-
χους κωδικούς (ΚΑΕ 0511 και 0512) των επομένων ετών.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 2 Φεβρουαρίου 2023

Με εντολή Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
 Γενικής Διεύθυνσης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2023-02-13T12:18:07+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




