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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 

Κοµοτηνή,  24.04.2021 
Αρ.Πρωτ.: 57802 

 
Ταχ. ∆/νση: 

Τ. Κ.: 
Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο: 
e-mail: 

 

 

Παν.Τσαλδάρη 56-58 
69100, Κοµοτηνή 
∆.Ιωαννίδου 
2313 309 695 
desioan@damt.gov.gr 

 

 
 

Θέµα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στον Τοπικό Οργανισµό Εγγείων Βελτιώσεων 
Πέταλου, σε εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2, του άρθρου 46 του 
ν.4456/2017, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 66 παρ.8 του ν.4546/2018. 

 
 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

 
 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», µε τις 
οποίες συνιστάται ως ενιαία µονάδα διοίκησης του κράτους η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Μακεδονίας-Θράκης. 

2. Το Π.∆.142/2010 (ΦΕΚ 235/Α’/27-12-2010) «Οργανισµός Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης». 

3. Τις διατάξεις του ν.3979/2011 (ΦΕΚ138/Α’/2011) «Για την ηλεκτρονική' διακυβέρνηση 
και λοιπές διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια’ και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015)  
«Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης − Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
∆ιακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και  άλλες διατάξεις».  

6. Την αριθ.πρωτ.14138/15-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 
250/τ.ΥΟ∆∆/26-05-2017) – Α∆Α: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ για το διορισµό του Συντονιστή. 

7. Την αριθ.πρωτ.35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/Β’/2017) Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, «Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων σε 
οργανικές µονάδες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους 
προϊσταµένους των οργανικών µονάδων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης». 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 46 του ν.4456/2017 «Συµπληρωµατικά 
µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών 
πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου 
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 66 παρ. 8 του ν.4546/2018. 

9. Το αριθµ.πρωτ.88094/6428/12-04-2021 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Περιφερειακή Ενότητα Έβρου µε συνηµµένα το  
αριθµ.πρωτ.16/06-04-2021 αίτηµα του ΤΟΕΒ Πέταλου, µε εισηγητική έκθεση 
πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. 
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10. Την αριθ.πρωτ.80891/5975/05-04-2021 απόφαση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε.Έβρου περί «έγκριση προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 εγκεκριµένου 
µε την αρ.απόφασης 3 (πρακτικό 1) 24-02-2021 απόφαση ∆.Σ. του ΤΟΕΒ Πέταλου». 

11. Την αριθ.πρωτ.14/06-04-2021 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης έτους 2021 του ΤΟΕΒ 
Πέταλου. 

 

Αποφασίζουµε 

 

Εγκρίνουµε την πρόσληψη δύο (2) ατόµων στον Τοπικό Οργανισµό Εγγείων Βελτιώσεων 
Πέταλου, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την εύρυθµη 
λειτουργία του οµώνυµου Οργανισµού και την επιτυχή διεκπεραίωση της αρδευτικής 
περιόδου έτους 2021 όπως εµφανίζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ∆Ε ΥΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1 Υ∆ΡΟΝΟΜΕΑΣ   1 ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ  

2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ   1 ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ  

 ΣΥΝΟΛΟ   2  
 
 

Η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
46 του ν.4456/2017, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 66 παρ.8 του Ν.4546/2018, δεν 
υπάγεται στους περιορισµούς της παραγράφου 6, του άρθρου 11 του ν.3833/2010 (Α’140), 
όπως ισχύει και των άρθρων 5 και 6 του π.δ.164/2004 (Α’134), όπως ισχύουν.  

 
 
 

                                                                                   
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ο Συντονιστής 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης 
 

∆ρ. Ιωάννης Κ. Σάββας 

Πίνακας ∆ιανοµής:  

1. ΤΟΕΒ  Πέταλου, Έβρος  
2. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 

(για  επίδοση στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
και ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου) 
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