ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
61ες σλεδρίαζες
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ.

Αζήλα, 30/9/2015
ηελ Αζήλα ζήκεξα 30/9/2015 θαη ζηα Γξαθεία ηνπ ΙΣΤΕ ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνύ
Μεηξνπόιεσο 26-28 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλεδξίαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
Ιλζηηηνύηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ θαη Εθδόζεσλ (Ι.Σ.Τ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΣΟ».
Παρόληες :

Υξ. Καθιακάλεο
Π. Δηνλπζνπνύινπ
Θ. Κνκλελόο
Λ. Μεξάθνο
. Νηάιεο
Υξ. Υξηζηαθνύδεο

Απόληες :

Π. ππξάθεο
Εκκ. Κνληνππξάθεο
Υξ. Παλαγησηαθόπνπινο

Παξνύζα θαη ε γξακκαηέαο ηνπ Δ, θα. Ρνδίλα Επζηαζηάδνπ, Δηεπζύληξηα ηεο
Δηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ I.T.Y.E.
Θέμα 2ο: Έγκπιζη παπάηαζηρ ηηρ αποςζίαρ ηος Πποέδπος ηος ΙΤΥΕ για
ακαδημαϊκούρ λόγοςρ και ηηρ καηά ζςνέπειαρ αποσήρ από ηην άζκηζη ηων
καθηκόνηων ηος και παποσή εξοςζιοδοηήζεων.

ηελ ζπλέρεηα ην
Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ΙΣΤΕ
επηβεβαηώλεη ηηο
εμνπζηνδνηήζεηο πνπ παξέρεη ζηνλ Πξνεδξεύνληα Αληηπξόεδξν θαζώο θαη ζε
ζηειέρε θαη ππαιιήινπο ηνπ θνξέα:
Α) ζηολ Προεδρεύοληα Αληηπρόεδρο ηοσ ΙΣΤΔ Καζεγεηή Υρήζηο Καθιακάλε,
όπως:
Ο Πξνεδξεύσλ Αληηπξόεδξνο θ.Υξήζηνο Καθιακάλεο πέξαλ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη
θαζεθόλησλ πνπ αζθεί, όπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ λ. 3966/2011 (άξζξν 26) θαη ζηνλ
Καλνληζκό Εζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο εμνπζηνδνηείηαη επηπιένλ λα:
1. Δηαρεηξίδεηαη ηελ θηλεηή πεξηνπζία ηνπ ΙΣΤΕ, ηδίσο ρξήκαηα, θαηαζέζεηο θιπ.,
ζπλαιιάζζεηαη γηα ηνλ ζθνπό απηό κε ηξάπεδεο (είηε σο ν κόλνο ππνγξάθσλ είηε
σο ν πξώηνο ππνγξάθσλ όπνπ απαηηνύληαη δύν ππνγξαθέο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ ηνπ ΙΣΤΕ), αλαιακβάλεη θαη θαηαζέηεη ρξήκαηα
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δηαθηλώληαο ινγαξηαζκνύο ηνπ ΙΣΤΕ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαγώλ
απηώλ,
2. Ελεξγεί γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ΙΣΤΕ, αηνκηθά ή σο κέινο έλσζεο, ζε
πξνζθιήζεηο, πξνθεξύμεηο θαη δηαγσληζκνύο πνπ πξνθεξύζζνληαη από
νπνηνδήπνηε θνξέα ηνπ Δεκνζίνπ ή Ιδησηηθνύ ηνκέα. Εηδηθόηεξα, ζε επείγνπζεο
πεξηπηώζεηο λα ιακβάλεη ηε ζρεηηθή απόθαζε θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ηελ
απόθαζε γηα ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ ΙΣΤΕ ζε απηήλ θαη ζε όιεο ηηο
πεξηπηώζεηο λα νξίδεη εθπξόζσπν ζε όια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη κε
νπνηαδήπνηε αξκνδηόηεηα, λα ππνγξάθεη ηελ ππνβνιή πξόηαζεο ή πξνζθνξάο
θαζώο θαη θάζε ζρεηηθό έγγξαθν ή πξάμε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε
ζπκκεηνρή ζηελ πξόζθιεζε, πξνθήξπμε, δηαγσληζκό θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο
ηδίσο ην ζπκθσλεηηθό ζπλεξγαζίαο κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο έλσζεο, λα
ππνβάιιεη ελζηάζεηο, πξνζθπγέο θιπ θαη γεληθά λα ελεξγεί ό,ηη είλαη απαξαίηεην
έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ιακβαλνκέλνπ ππ’ όςηλ όηη ε αλαθνξά
ησλ πξνεγνύκελσλ ελεξγεηώλ είλαη ελδεηθηηθή θαη όρη πεξηνξηζηηθή.
3. Εγθξίλεη ηα Σερληθά Δειηία Πξνηεηλόκελσλ πξάμεσλ από ην ΙΣΤΕ
«ΔΙΟΦΑΝΣΟ» ζην πιαίζην πξνζθιήζεσλ πνπ εθδίδνληαη από ηα
Επηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΕΠΑ, Interreg, Πεξηθεξεηαθώλ
Πξνγξακκάησλ, πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη απεπζείαο από ηελ ΕΕ
θαη από Ιδ. Πόξνπο, απνθαζίδεη θαη ππνγξάθεη όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ
αθνξνύλ ζηελ ππνβνιή ησλ Σερληθώλ Δειηίσλ Πξνηεηλόκελσλ πξάμεσλ από ην
ΙΣΤΕ «ΔΙΟΦΑΝΣΟ» θαη ζηελ αλάιεςε ηεο αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο
επίβιεςεο/επηζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ όισλ ησλ
ππνέξγσλ ηεο πξνηεηλόκελεο πξάμεο, όπνπ πξνβιέπεηαη, θαζώο θαη ηηο
ηξνπνπνηήζεηο απηώλ. Απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη ηνλ Πηλαθα ηνπ Παξαγσγηθνύ
Αλζξσπνρξόλνπ θαη ηνλ Πίλαθα Υξέσζεο Παξαγσγηθνύ Κόζηνπο
Απαζρόιεζεο. Εμνπζηνδνηεί πξνζσπηθό ηνπ ΙΣΤΕ θαη αλαζέηεη ξόινπο ζε
ζπζηήκαηα ησλ θνξέσλ ρξεκαηνδόηεζεο (π.ρ.ΟΠ, ecas ηεο ΕΕ). H αλαθνξά
ησλ πξνεγνύκελσλ ελεξγεηώλ είλαη ελδεηθηηθή θαη όρη πεξηνξηζηηθή.
4. Απνθαζίδεη γηα ηηο απνθάζεηο απηεπηζηαζίαο (απνθάζεηο πινπνίεζεο κε ίδηα
κέζα) ησλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην πιαίζην πξνζθιήζεσλ πνπ έρνπλ
εθδνζεί από ηα Επηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΕΠΑ θαη εγθξηζεί θαζώο θαη
ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηώλ. Επίζεο απνθαζίδεη θαη ππνγξάθεη ηπρόλ εμεηδηθεύζεηο/
ζπκπιεξώζεηο δηαδηθαζηώλ (όπσο π.ρ. νη δηαδηθαζίεο κεηαθηλήζεηο ζπλεξγαηώλ,
πξνζθιήζεηο γηα ηελ αλάδεημε θαιώλ πξαθηηθώλ), νπνπ απηό απαηηείηαη ζηα
πιαίζηα πινπνίεζεο ησλ εγθεξηκέλσλ ηερληθώλ δειηίσλ ζπγθεθξηκέλσλ
ρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πνπ πινπνηεί ην ΙΣΤΕ, ππν ηελ πξνππόζεζε ηεο
ηήξεζεο ησλ θαλνλσλ επηιεμηκόηεηαο ησλ δαπαλώλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ
δηαδηθαζηώλ ηνπ ΙΣΤΕ. Απνθαζίδεη θαη εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο
απαζρόιεζεο έκκηζζνπ πξνζσπηθνύ, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη από ηνλ
νδεγό ρξεκαηνδόηεζεο. Εγθξίλεη ηελ ηακεηαθή δηεπθόιπλζε ησλ έξγσλ,
ζύκθσλα κε ηνπο νξνπο πνπ ερνπλ εγθξηζεί από ην Δ. H αλαθνξά ησλ
πξνεγνύκελσλ ελεξγεηώλ είλαη ελδεηθηηθή θαη όρη πεξηνξηζηηθή.
5. Απνθαζίδεη θαη ππνγξάθεη ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο γηα ηε δηελέξγεηα απεπζείαο
αλαζέζεσλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν
13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2286/1995, θαζώο θαη θάζε θαηεγνξίαο δηαγσληζκώλ
κέρξη ην όξην ηνπ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ ( πνπ εμαθνινπζεί λα εγθξίλεη ην Δ),
ζπγθεθξηκέλα εγθξίλεη ηα ηεύρε ησλ δηαγσληζκώλ (δηαθεξύμεηο) θαη ηνπο όξνπο
απηώλ, απνθαζίδεη γηα ην δηνξηζκό ησλ επηηξνπώλ πνπ είλαη αλαγθαίεο θαη
πξνβιέπνληαη ζηα πιαίζηα ησλ έξγσλ ηνπ ΙΣΤΕ, εγθξίλεη ηα πξαθηηθά ησλ
επηηξνπώλ, απνθαζίδεη γηα ηπρόλ ελζηάζεηο, απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαθύξσζε ησλ
δηαγσληζκώλ απηώλ θαη γεληθά λα ελεξγεί όηη είλαη απαξαίηεην έσο ηελ
νινθιήξσζε ησλ σο άλσ δηαγσληζκώλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ απεπζείαο
αλαζέζεσλ, εθδίδνληαο θαη όιεο ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο ζηα
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πιαίζηα ησλ δηαγσληζκώλ πνπ δηελεξγεί ην ΙΣΤΕ θαη ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ
πνπ απνξξένπλ σο απνηέιεζκα.
6. Yπνγξάθεη ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο γηα ηε δηελέξγεηα εγθεθξηκέλσλ από ην Δ
απεπζείαο αλαζέζεσλ (ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
λ. 2286/1995), θαζώο θαη εγθεθξηκέλσλ δηεζλώλ δηαγσληζκώλ, εγθξίλεη ηα
νξηζηηθά ηεύρε (δηαθεξύμεηο) θαη ηνπο όξνπο απηώλ, ππνγξάθεη ηηο ζρεηηθέο
ζπκβάζεηο θαη ελεξγεί ό,ηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε απηώλ,
εγθξίλνληαο θαη ππνγξάθνληαο κεηαμύ άιισλ θαη ηα πξσηόθνιια παξαιαβήο,
πιελ ηεο θήξπμεο ησλ αλαδόρσλ έθπησησλ.
7. Τπνβάιεη αηηήκαηα: α) γηα ηελ έληαμε πξνκεζεηώλ ηνπ ΙΣΤΕ ζην Εληαίν
Πξόγξακκα Πξνκεζεηώλ θαη β) γηα ηελ εμαίξεζε κεκνλσκέλσλ πξνκεζεηώλ ή
θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ πξνκεζεηώλ.
8. Απνθαζίδεη γηα ηε ζύλαςε, ηξνπνπνίεζε, δηαθνπή, θαηαγγειία ζπκβάζεσλ
κίζζσζεο έξγνπ ζηα πιαίζηα όισλ ησλ έξγσλ/πξάμεσλ ησλ Επηρεηξεζηαθώλ
Πξνγξάκκαησλ ΕΠΑ ή άιισλ Πξνγξακκάησλ όπσο Interreg, Πεξηθεξεηαθώλ
Πξνγξακκάησλ, πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη απεπζείαο από ηελ ΕΕ
θαη από Ιδ. Πόξνπο πνπ πινπνηεί ην ΙΣΤΕ ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα Σερληθά
Δειηία. Τπνγξάθεη ηηο πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή
πξόηαζεο/εσλ πξνο ζύλαςε ζύκβαζεο/εσλ κηζζώζεσο έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ,
νξίδεη ηηο επηηξνπέο αμηνιόγεζεο, απνθαζίδεη ηελ έγθξηζε ησλ ζρεηηθώλ
πξαθηηθώλ ησλ επηηξνπώλ, απνθαζίδεη ηελ ζύλαςε ζπκβάζεο κηζζώζεσο έξγνπ
ηδησηηθνύ δηθαίνπ ππνγξάθεη ηηο ελ ιόγσ ζπκβάζεηο. Επίζεο, απνθαζίδεη θαη
ππνγξάθεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ηξνπνπνηήζεηο, δηαθνπέο θαη
θαηαγγειίεο ησλ ζπκβάζεσλ απηώλ.
9. Καηόπηλ απνθάζεσλ ηνπ Δ θαη ζηα πιαίζηα απηώλ, ππνγξάθεη ηα έγγξαθα θαη
ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνύλ ζηε πξόζιεςε έκκηζζνπ πξνζσπηθνύ
(ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ),
10. Τπνγξάθεη ηα ζπκθσλεηηθά γηα ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνύληαη ζην πξνζσπηθό
ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), σο
ηζρύεη.
11. Απνθαζίδεη θαη πξνζαξκόδεη ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία
ηα πεξί κεηαθηλήζεσλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ: ηνπο δηθαηνύρνπο, ηηο επηιέμηκεο
δαπάλεο, ην ύςνο ηεο εθηόο έδξαο απνδεκίσζεο, ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά
θαζώο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πξνέγθξηζεο θαη νηθνλνκηθήο απόδνζεο απηώλ. Η
ζρεηηθή απόθαζε επηθπξώλεηαη από ην Δ.
12. Απνθαζίδεη ηελ έγθξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηήκαησλ απηνκαηνπνίεζεο
δηαδηθαζίσλ θαη θαζνξίδεη ηηο ζρεηηθέο εθαξκνγέο απηώλ (π.ρ. απηνκαηνπνηεκέλε
δηαδηθαζία εγθξηζεο ησλ θύιισλ ρξνλνρξέσζεο, ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη
εγθξηζε Εληνιώλ Αλάζεζεο Έξγνπ).
13. Εγθξίλεη ηηο Εληνιέο Πιεξσκήο αλεμαξηήησο πνζνύ γηα νπνηνδήπνηε
ηεθκεξησκέλν θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο αίηεκα δαπάλεο.
14. Εγθξίλεη, ππνγξάθεη θαη εθηειεί ηελ κεηαθνξά ρξεκάησλ αλεμαξηήησο πνζνύ σο
πξώηνο ππνγξάθσλ από ηνλ εθάζηνηε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ ΙΣΤΕ γηα ηελ
εμόθιεζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ πξνο ηξίηνπο.
15. Τπνγξάθεη ηελ έθδνζε ηξαπεδηθώλ επηηαγώλ αλεμαξηήηνπ πνζνύ γηα ηελ
εμόθιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ΙΣΤΕ πξνο ηξίηνπο
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16. Τπνγξάθεη ηηο πξνο θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ ΙΣΤΕ επηηαγέο
είζπξαμεο ρξεκάησλ σο πξώηνο ππνγξάθσλ.
17. Παξέρεη πεξαηηέξσ εμνπζηνδνηήζεηο ζε άιια πξόζσπα γηα θαζέλα από ηα
δεηήκαηα γηα ηα νπνία εμνπζηνδνηείηαη κε ηελ παξνύζα.
Β) ζηελ Γηεσζύληρηα ηες ΓΓΤΟ θα Ωραηοδήιε Δσζηαζηάδοσ όπως:
Η Δηεπζύληξηα ηεο Δηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ζηα πιαίζηα ησλ
θαζεθόλησλ πνπ αζθεί, όπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ λ. 4270/2014 σο ηζρύεη (αξζξα 25 θαη
26 /άξζξν 13(2) Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ), εμνπζηνδνηείηαη:
1. Εγθξίλεη θαη ππνγξάθεη ειεθηξνληθά ηα αηηήκαηα αλάιεςεο ππνρξέσζεο
(δεζκεύζεηο), ηα ζπκθσλεηηθά αλάζεζεο κεηαθίλεζεο ησλ ζπλεξγαηώλ κε
ζύκβαζε κηζζώζεο ηδησηηθνύ έξγνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Δηεπζύλζεσλ θαη ησλ
Πξάμεσλ/ έξγσλ πνπ πινπνηεί ην ΙΣΤΕ, ζηα πιαίζηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ
πξνππνινγηζκνύ θαη ηνπ Μ.Π.Δ.. ηνπ θνξέα, όπσο ππνβάιινληαη ζύκθσλα κε
ηηο δηαδηθαζίεο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ θνξέα.
2. Εγθξίλεη θαη ππνγξάθεη ειεθηξνληθά ηηο Εληνιέο πιεξσκώλ πνζνύ ύςνπο έσο
50.000 επξώ γηα νπνηνδήπνηε ηεθκεξησκέλν θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο
αίηεκα δαπάλεο, όπσο ππνβάιινληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ζηα
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ θνξέα.Επίζεο εγθξίλεη θαη ππνγξάθεη
ειεθηξνληθά θάζε Εληνιή πιεξσκήο πνπ αθνξά ζηηο ακνηβέο πξνζσπηθνύ,
ακνηβέο ζπκβαζηνύρσλ έξγνπ, ζηηο θαηαβνιέο ζηελ ΕΑΠ, ζηνπο αζθαιηζηηθνύο
νξγαληζκνύο (ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ) θαη ηελ Εθνξία κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη
πιεξσκέο ακνηβώλ γίλνληαη βάζεη ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ, επαθξηβώο
ζπκθσλεκέλεο ακνηβήο κεηά από ππνβνιή ηνπο θαη έγθξηζε θαη παξαιάβε ησλ
πξνβιεπόκελσλ εθζέζεσλ παξαρζέληνο έξγνπ από ηνπο Τπεπζύλνπο ησλ έξγσλ
γηα ηηο αλαθεξόκελεο ακνηβέο, αλεμάξηεηα από ην ύςνο ηνπο ζπγθεληξσηηθά,
θαζώο θαη θάζε εληνιή πιεξσκήο πνπ αθνξά ζε ελνίθηα, θνηλνρξεζηα θαη θάζε
πάγηα δαπάλε αλεμάξηεηα ύςνπο πνζνύ.
3. Τπνγξάθεη ηηο πξνο θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ ΙΣΤΕ επηηαγέο
είζπξαμεο ρξεκάησλ σο πξώηε ππνγξάθνπζα.
4. Εγθξίλεη θαη ππνγξάθεη ηα Ιδησηηθά πκθσλεηηθά ηνπ Πξνεδξεύνληνο
Αληηπξνέδξνπ ηνπ ΙΣΤΕ θνπ Υξήζηνπ Καθιακάλε, πνπ αθνξνύλ ζηελ
απαζρόιεζή ηνπ ζε έξγα ηνπ ΙΣΤΕ θαζώο επίζεο θαη ηα αηηήκαηα απόδνζεο
δαπαλώλ κεηαθίλεζεο ή/θαη άιισλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ πνπ ηνλ αθνξνύλ.
5. Εγθξίλεη, ππνγξάθεη θαη εθηειεί θάζε εληνιή ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ
κεηαθνξάο πνζώλ κεηαμύ ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ θνξέα.
6. Εγθξίλεη, ππνγξάθεη θαη εθηειεί ηηο εληνιέο ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ κεηαθνξάο
πνζώλ έσο 50.000 επξώ σο πξώηε ππνγξάθνπζα από ηνλ εθάζηνηε ηξαπεδηθό
ινγαξηαζκό ηνπ ΙΣΤΕ γηα ηελ εμόθιεζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ πξνο ηξίηνπο.
7. Εγθξίλεη θαη ππνγξάθεη ηελ έθδνζε ηξαπεδηθώλ επηηαγώλ πνζνύ έσο 50.000
επξώ σο πξώηε ππνγξάθνπζα γηα ηελ εμόθιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ΙΣΤΕ
πξνο ηξίηνπο.
Γ) ζηελ Προϊζηακέλε Λογηζηερίοσ θα Γήκεηρα Κοσηζοσρούκπα όπως:
1. Υεηξίδεηαη απνθιεηζηηθά ε ίδηα ηνπο πξνζσπηθνύο εκπηζηεπηηθνύο θσδηθνύο ηεο
πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα TAXISNET κε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνεδξεύνληνο
Αληηπξνέδξνπ ηνπ ΙΣΤΕ «ΔΙΟΦΑΝΣΟ» θνπ Υξήζηνπ Καθιακάλε γηα ηελ
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εθπξνζώπεζε ηνπ ΙΣΤΕ θαη ηελ ηήξεζε ησλ θνξνινγηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ
ππνρξεώζεώλ ηνπ.
2. Εθηειεί ρξέε Οηθνλνκηθνύ Αληαπνθξηηή θαη απνζηέιιεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία
ηνπ ΙΣΤΕ (ζπιινγή ζηνηρείσλ, ζηαηηζηηθά θιπ) ζηα αξκόδηα Τπνπξγεία, ζηελ
ΕΛΣΑΣ θαη ζηνπο κεραληζκνύο παξαθνινύζεζεο νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ πνπ
έρνπλ νξηζζεί από ην θξάηνο.
3. Τπνγξάθεη ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά γηα ηελ θηλεηή ηειεθσλία πνπ αθνξνύλ
ζπλδέζεηο, θαηαξγήζεηο, αλαβαζκίζεηο. Επίζεο πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο γηα ηελ αιιαγή πξνγξακκάησλ γξακκώλ ζύλδεζεο θαη ππνγξάθεη ηηο
αηηήζεηο θξαγήο θαη ηηο αηηήζεηο αλαίξεζεο θξαγήο ζπλδέζεσλ ζε πεξίπησζε
αλάγθεο.
4. Υεηξίδεηαη ηελ απεπζείαο ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ησλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ζηα
ηξαπεδηθά εμνδα ύςνπο κέρξη ηνπ εγθεξηκέλνπ πνζνύ ηεο εθάζηνηε εηήζηαο
αλάιεςεο ππνρξέσζεο (εμαηξνύληαη ηα ηξαπεδηθά έμνδα ησλ ζπλεδξίσλ πνπ
βαξαίλνπλ ηα ίδηα).
5. Τπνγξάθεη ηηο πξνο θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ ΙΣΤΕ επηηαγέο
είζπξαμεο ρξεκάησλ σο δεύηεξε ππνγξάθνπζα.
6. Εγθξίλεη, ππνγξάθεη θαη εθηειεί
ηηο εληνιέο ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ
κεηαθνξάο πνζώλ έσο 50.000 επξώ σο δεύηεξε ππνγξάθνπζα από ηνλ εθάζηνηε
ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ ΙΣΤΕ γηα ηελ εμόθιεζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ πξνο
ηξίηνπο. (εμαηξείηαη ε κεηαθνξά ρξεκάησλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ
πιεξσκώλ). Επίζεο εγθξίλεη, ππνγξάθεη θαη εθηειεί σο δεύηεξε ππνγξάθνπζα
θαη ηηο εληνιέο πιεξσκήο γηα ηηο ακνηβέο πξνζσπηθνύ θαη πάγηεο δαπάλεο
(ελνίθηα θιπ).
7. Τπνγξάθεη ηελ έθδνζε ηξαπεδηθώλ επηηαγώλ πνζνύ έσο 50.000 επξώ σο δεύηεξε
ππνγξάθνπζα γηα ηελ εμόθιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ΙΣΤΕ πξνο ηξίηνπο.
8. Παξαιακβάλεη κπινθ επηηαγώλ από ηηο εθαζηνηε ζπλεξγαδόκελεο ηξάπεδεο κε ην
ΙΣΤΕ.
9. Αλαιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπλαιιαγέο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κε ηηο
εθαζηνηε ζπλεξγαδόκελεο ηξάπεδεο κε ην ΙΣΤΕ:
 Αιιαγή ζηνηρείσλ αιιεινγξαθίαο
 Αηηήζεηο – ηξνπνπνηήζεηο εληνιώλ πάγηαο εμόθιεζεο ινγαξηαζκώλ
(ΔΕΗ, ΟΣΕ, θιπ)
 Αηηήζεηο γηα έθδνζε λένπ κπινθ επηηαγώλ
 Αλαιπηηθή θίλεζε ινγαξηαζκώλ (statements)
 Να έρεη πξόζβαζε ζην «Ιζηνξηθό Ελεξγεηώλ» ζε όιεο ηηο ζπλαιιαγέο
πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο
ηξαπεδηθήο αλά εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε (internal auditor)
Γ) ζηολ Τπάιιειο (Σακία) ηοσ Λογηζηερίοσ θο πσρίδωλα Ρεγόποσιο όπως:
1. Εηζάγεη θαη εγθξίλεη πιεξσκέο σο δεύηεξνο ππνγξάθσλ ζην ειεθηξνληθό
ζύζηεκα πιεξσκώλ ηεο εθάζηνηε ζπλεξγαδόκελεο ηξάπεδαο θαη απνζηέιιεη
πξνο έγθξηζε θαη εθηέιεζε απηώλ ζηελ Δηεπζύληξηα ηεο ΔΔΤΟ θα Ωξαηνδήιε
Επζηαζηάδνπ γηα ηελ εμόθιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ΙΣΤΕ πξνο ηξίηνπο κέζσ
ηεο έγθξηζεο ηεο σο πξώηε ππνγξάθνπζα.
2. Τπνγξάθεη ηηο πξνο θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ ΙΣΤΕ επηηαγέο
είζπξαμεο ρξεκάησλ σο δεύηεξνο ππνγξάθσλ.
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3. Εγθξίλεη, ππνγξάθεη θαη εθηειεί ηηο εληνιέο ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ κεηαθνξάο
πνζώλ πνζώλ σο δεύηεξνο ππνγξάθσλ από ηνλ εθάζηνηε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό
ηνπ ΙΣΤΕ γηα ηελ εμόθιεζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ πξνο ηξίηνπο.
4. Παξαιακβάλεη κπινθ επηηαγώλ από ηηο εθαζηνηε ζπλεξγαδόκελεο ηξάπεδεο κε ην
ΙΣΤΕ.
Δ) ζηελ Αλαπιερώηρηα Γηεζύληρηα ΓΓΤΟ θα Καηερίλα Παλαγηωηοπούιοσ
όπως:
Εγθξίλεη θαη ππνγξάθεη ηα απνινγηζηηθά θύιια ρξνλνρξέσζεο θαη ηηο αληίζηνηρεο
εθζέζεηο παξαρζέληνο έξγνπ.
Σ) ζηολ θο Θεόδωρο Παπαγηαλλόποσιο θαη ζηελ θα Φωηεηλή Μπούζηα,
σπάιιειο Γρακκαηείας
γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ ρξήζε ησλ ηξαπεδηθώλ ζπξίδσλ θαζώο θαη ηελ
δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο από θαη πξνο ηα ΕΛΣΑ γηα ινγαξηαζκό ηνπ ΙΣΤΕ.
Z) ζηελ σπάιιειο ηκήκαηος Προζωπηθού θα Υρσζώ Καβαιιάρε όπως:
Υεηξίδεηαη απνθιεηζηηθά ηνπο θσδηθνύο γηα ηελ πξόζβαζε θαη ελεκέξσζε ησλ
Ηιεθηξνληθώλ πζηεκάησλ ηνπ Δεκνζηνύ πνπ αθνξνύλ ζε ζέκαηα πξνζσπηθνύ, πνπ
ππνρξενύηαη ν θνξέαο λα ελεκεξώλεη θαη λα ππνβάιεη αξρεία κε εμνπζηνδνηεκέλνπο
θσδηθνύο ( ΕΡΓΑΝΗ- ΕΠΕ, ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ, ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΥΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ,
ύζηεκα Κεληξηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Φνηηεηώλ ΑΕΙ – ΑΤΛΑΣ,

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ, θιπ) κε αλαπιεξώηξηα ηελ θα
Παλαγησηνπνύινπ Καηεξίλα
Αθνινύζσο ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ΙΣΤΕ αλαγλσξίδεη θαη εγθξίλεη ηηο κέρξη
ζήκεξα πξάμεηο ηνπ Πξνεδξεύνληνο Αληηπξνέδξνπ ηνπ ΙΣΤΕ Καζ. Υξήζην
Καθιακάλε σο έγθπξεο, ηζρπξέο θαη απξόζβιεηεο.
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