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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αντικατάσταση του άρθρου 29 της με αριθμ.
16637/01/2017/4-9-2017 (ΦΕΚ 3122/Β΄/8-9-2017)
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της Οργάνωσης της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

2

Κατανομή οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ του
κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού - Οικονομικού
σε Τμήματα της Διεύθυνσης Γραμματείας της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη.

3

Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του GUJJAR
(επ) SADAM (ον) του ALI και της SALMA για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

4

Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ)
ZIKO (ον) JANI του DHIMITER και της PAULINA για
λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

5

Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2019.

6

Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας για τους υπαλλήλους του Τμήματος Μελετών
και Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Καβάλας Ν. Καβάλας για το έτος 2019.

7

Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας του Τεχνικού
Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Λευκάδας σε 24ωρη βάση, κατά τις εργάσιμες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους
και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το
α’ εξάμηνο του έτους 2019 έως και 30-6-2019.

8

Καθιέρωση υπερωριακής (απογευματινής) εργασίας του έτους 2019 για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
9

Διόρθωση σφάλματος στην 1369/20841/28-6-2018
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2916/τ.Β΄/19-7-2018.

Αρ. Φύλλου 357

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 758/01/2019
(1)
Αντικατάσταση του άρθρου 29 της με αριθμ.
16637/01/2017/4-9-2017 (ΦΕΚ 3122/Β΄/8-9-2017)
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της Οργάνωσης της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3051/
2002 (ΦΕΚ 220 Α΄), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’), όπως
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’).
6. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ
2168Β’).
7. Την αύξηση των οργανικών θέσεων της Γραμματείας
του ΑΣΕΠ κατά έξι (6) θέσεις, λόγω μεταφοράς τους από άλλους φορείς κατά τη διαδικασία μετατάξεων του ν. 4440/
2016, ΦΕΚ 986/Γ΄/2017, 1381/Γ΄/2017, ΦΕΚ 128/Γ΄/2018,
1151/Γ΄/2017, 1369/Γ’/2017.
8. Την μείωση μιας (1) θέσης ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων δημοσίου δικαίου με ταυτόχρονη αύξηση μιας (1) θέσης ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ δημοσίου δικαίου, λόγω
μεταφοράς θέσης από κλάδο σε άλλο κλάδο, εξαιτίας
μετάταξης υπαλλήλου (ΦΕΚ 538/Γ΄/2018).
9. Τις από 29-10-2018 προτάσεις του Α.Σ.Ε.Π. (Αποφάσεις Ολομέλειας 12/2018 και 13/2018).
10. Το με αριθμ. ΔΥ/26-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Α.Σ.Ε.Π.
11. Το αριθμ. 30300/01/2018/6-11-2018 έγγραφο του
Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π.
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12. Το αριθμ. ΔΙΔΔΑ/οικ. 43291 έγγραφο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το οποίο διατύπωσε τη γνώμη της για την έκδοση της παρούσας.
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 5.520 ευρώ ετησίως και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΑΣΕΠ (Λογαριασμός:
2190201001), αποφασίζουμε:
Την αντικατάσταση του άρθρου 29 της με αριθμ.
16637/01/2017/4-9-2017 (ΦΕΚ 3122/Β΄/8-9-2017) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της Οργάνωσης της
Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)», λόγω α) μεταφοράς οργανικών θέσεων συνεπεία μετατάξεων προσωπικού από άλλους
φορείς του δημοσίου, β) μετάταξης υπαλλήλου με μεταφορά θέσης από κλάδο σε άλλο κλάδο, γ) μετατροπής
θέσεων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου σε ιδιωτικού δικαίου και δ) προσθήκης παραγράφου σχετικής με
καθορισμό τυπικών προσόντων, ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Προσωπικό της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 29
Οργανικές θέσεις και κατανομή αυτών
ανά κατηγορία και κλάδο
1. Το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού
της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. ανέρχεται σε τριακόσιες
μία θέσεις (301), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
α) Διακόσιες ογδόντα έξι (286) θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου:
Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Κλάδος Διοικητικού - Οικονομικού
147
Κλάδος Πληροφορικής
22
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(ΤΕ)
Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού
22
Κλάδος Πληροφορικής
11
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων
36
Κλάδος Προγραμματιστών Η/Υ
10
Κλάδος Χειριστών Η/Υ
26
Κλάδος Τεχνικών
1
Κλάδος Οδηγών
1
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού
10
Σύνολο Προσωπικού Δημοσίου Δικαίου 286
β) Δεκατέσσερις (14) θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:
Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Ειδικότητα Διοικητικού - Οικονομικού
4
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(ΤΕ)
Ειδικότητα Διοικητικού - Λογιστικού
2
Ειδικότητα Πληροφορικής
1
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Ειδικότητα Διοικητικών Γραμματέων
5
Ειδικότητα Οδηγών
1
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(ΥΕ)
Ειδικότητα Βοηθητικού Προσωπικού
1
Σύνολο Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου
14

Τεύχος Β’ 357/11.02.2019

γ) Μία θέση (1) Ιατρού εργασίας επί θητεία.
2. Για οποιονδήποτε κλάδο, είναι δυνατό με τη σχετική κάθε φορά προκήρυξη να καθορίζεται η πλήρωση
συγκεκριμένων ειδικοτήτων και αριθμού θέσεων ανά
ειδικότητα καθώς και τα αντίστοιχα τυπικά και πρόσθετα
προσόντα διορισμού ή πρόσληψης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Φ. 10/1721/2019
(2)
Κατανομή οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ
του κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού - Οικονομικού σε Τμήματα της Διεύθυνσης Γραμματείας
της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη.
Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. α) Του ν. 2477/1997 (Α΄ 59) «Συνήγορος του Πολίτη
και Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης»,
όπως ισχύει.
β) Του ν. 3051/2002 (Α΄ 220) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα
και συναφείς ρυθμίσεις», όπως ισχύει και ιδίως των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 2 αυτού.
γ) Του ν. 3094/2003 (Α΄ 10) «Συνήγορος του Πολίτη και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
δ) Του π.δ. 273/1999 (Α΄ 229) «Κανονισμός λειτουργίας
του Συνηγόρου του Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, ιδίως με τη με αριθμ. 29855/5-7-2018 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2869/
τ.Β΄/18-7-2018) «Τροποποίηση του αριθμ. 273/1999 (ΦΕΚ
229/τ.Α΄/3-11-1999) «Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη», ως ισχύει».
Β. α) Του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9-2-2007) «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», ως ισχύει.
β) Της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4440/2016 (Α΄ 224)
«Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του
ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις»,
όπως ισχύει.
2. α) Τη με αριθμ. 15275/3-4-2018 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε ΦΕΚ
436/τ.Γ΄/23-4-2018 - ΑΔΑ: ΩΘΔΕΙΜ0-3ΚΣ, με την οποία
μετατάχθηκε η Ευανθία Στώτη του Θεοδώρου, μόνιμη
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υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ κατηγορίας του Ναυτικού Απομαχικού
Ταμείου (ΝΑΤ), με μεταφορά της οργανικής θέσης που
κατείχε, με την ίδια σχέση εργασίας και με διατήρηση της
προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές της, καθώς και τη
με αριθμ. Φ.30.1/18101/24-4-2018 βεβαίωση ανάληψης
υπηρεσίας, από την Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα
τηλ: 2131306600 Φαξ: 2107292129 οποία προκύπτει
ότι η ως άνω υπάλληλος, παρουσιάστηκε και ανέλαβε
υπηρεσία στην Αρχή την 23-4-2018.
β) Τη με αριθμ. 31055/12-7-2018 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε ΦΕΚ 892/τ.Γ΄/9-8-2018
(ΑΔΑ:ΩΧΦ4ΙΜ0-ΡΟΨ), με την οποία μετατάχθηκε ο
Χρήστος Μαραγκός του Ιωάννη, μόνιμος υπάλληλος
με βαθμό Α΄ του κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού της
ΠΕ κατηγορίας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), με μεταφορά
της οργανικής θέσης που κατείχε, με την ίδια σχέση
εργασίας και με διατήρηση της προσωπικής διαφοράς
στις αποδοχές του, καθώς και τη με αριθμ. Φ.30.1/37943/
3-9-2018 βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας, από την οποία
προκύπτει ότι ο ως άνω υπάλληλος, παρουσιάστηκε και
ανέλαβε υπηρεσία στην Αρχή την 9-8-2018.
γ) Τη με αριθμ. 31059/12-7-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περίληψη της οποίας
δημοσιεύθηκε ΦΕΚ 892/τ.Γ΄/9-8-2018 (ΑΔΑ: ΩΧΦ4ΙΜ0ΡΟΨ), με την οποία η Παπαπαναγιωτάκη Κωνσταντίνα
του Γεωργίου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου χρόνου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετατάχθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή
«Συνήγορος του Πολίτη», με μεταφορά της οργανικής
θέσης που κατείχε στην ειδικότητα Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ κατηγορίας, με την ίδια σχέση εργασίας και
με διατήρηση της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές
της, καθώς και τη με αριθμ. Φ.30.1/37972/3-9-2018 βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας, από την οποία προκύπτει
ότι η ως άνω υπάλληλος, παρουσιάστηκε και ανέλαβε
υπηρεσία στην Αρχή την 9-8-2018.
δ) Τη με αριθμ. 55463/10-12-2018 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περίληψη της
οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1494/τ.Γ΄/18-12-2018ΑΔΑ: ΩΙΘΕΙΜ0-ΖΗ7, με την οποία Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου του Χρήστου, μόνιμη υπάλληλος βαθμού Α’
μετατάχθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του
Πολίτη», με μεταφορά της οργανικής θέσης που κατέχει
στον κλάδο Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ κατηγορίας, με την ίδια σχέση εργασίας και με διατήρηση της
προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές της, καθώς και τη
με αριθμ. Φ.30.1/57359/19-12-2018 βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας, από την οποία προκύπτει ότι η ως άνω
υπάλληλος, παρουσιάστηκε και ανέλαβε υπηρεσία στην
Αρχή την 18-12-2018.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
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4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Κατανέμουμε τις ανωτέρω οργανικές θέσεις τακτικού
προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του
Πολίτη» στα παρακάτω Τμήματα της Διεύθυνσης Γραμματείας της Αρχής, ως ακολούθως:
- Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΔιοικητικούΟικονομικού στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης.
- Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΔιοικητικούΟικονομικού στο Γραφείο Πληρωμών, Δημοσιονομικών
Αναφορών και λοιπών Οικονομικών Θεμάτων και
- Μία (1) θέση εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ της ειδικότητας Διοικητικού - Οικονομικού στο Τμήμα Διοίκησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2019
Ο Συνήγορος του Πολίτη
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ
Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του GUJJAR
(επ) SADAM (ον) του ALI και της SALMA για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την 361/17/20-12-2018 Καταλογιστική Πράξη του
Προϊσταμένου του Γ' Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης Θεόδωρου Τρουλλινού, επιβάλλεται σε βάρος του GUJJAR (επ)
SADAM (ον) του ALI και της SALMA, γεν. 15-5-1991 στο
Πακιστάν, κάτοικο Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων εννιακοσίων είκοσι
εννέα ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (1.929,51 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 1.320
τεμαχίων τσιγάρων και 1,750 κιλών καπνού, πράξη που
χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία,
κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 1β' και 2ζ' του
ν. 2960/2001.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Ο Προϊσταμένος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ)
ZIKO (ον) JANI του DHIMITER και της PAULINA
για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την 565/2016/6-9-2018 Καταλογιστική Πράξη του
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης Θεόδωρου Τρουλλινού, επιβάλλεται σε βάρος του (επ) ZIKO (ον)
JANI του DHIMITER και της PAULINA, γεν. 5-4-1969 στην
Αλβανία, κατοίκου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, οδού
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Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 21 και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ
(1.500,00 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη
κατοχή 1.780 τεμαχίων τσιγάρων, πράξη που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την
έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α
παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 1β΄ και 2ζ΄ του ν. 2960/2001.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Ο Προϊσταμένος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 23667
(5)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του
Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2019.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'/
7-6-2010) με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, η Αποκεντρωμένη
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

2.Το άρθρο 24 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης»(ΦΕΚ
235 A΄/27-12-2010).
3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.
4. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 «Κώδικας Καταστάσεων Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
5. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/28-6-2006)
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, και
λοιπές διατάξεις».
6. Του άρθρου 90 του «Κώδικας της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005(ΦΕΚ 98/
Α΄/22-4-2005)το οποίο ρυθμίζει τον έλεγχο των δαπανών
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
7. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/A΄/13-7-2010).
8. Το αριθμ. 36137/21-12-2018 έγγραφο του Δήμου
Κομοτηνής Ν. Ροδόπης.
9. Την αριθμ. 14138/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017), αναφορικά με τον «Διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου ως Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης», αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ'
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων που
υπηρετούν στο Δήμο Κομοτηνής Ν. Ροδόπης, για το έτος
2019 ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΠΕ

20

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΕ

30

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ

20

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ

30

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΔΕ

20

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

ΠΕ

20

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΕ

25

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ

15

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ

30

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ

20

ΠΕ

10

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ

10

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΠΕ

10

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΤΕ

20

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΤΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ

10

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ

60

ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΔΕ

120
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ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΔΕ

20

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ

10

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΠΕ

20

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕ

15

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΕ

40

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΠΕ

20

Η σχετική δαπάνη ύψους 9.000,00 € που θα προκληθεί, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Κομοτηνής
οικονομικού έτους 2019, και συγκεκριμένα τους παρακάτω κωδικούς:
Κ.Α.Ε.

00.6423

500,00

Γραφείο Δημάρχου (Δικηγόροι-Γενική Γραμματέας-Ειδικοί συνεργάτες-σύμβουλοι)

Κ.Α.Ε.

10.6422.01

2.500,00

Υπάλληλοι Διοικητικοί

Κ.Α.Ε.

15.6422.01

1.000,00

Υπάλληλοι Κοινωνικής Υπηρεσίας

Κ.Α.Ε.

20.6422.01

1.500,00

Υπάλληλοι Καθαριότητας-Ηλεκτρολόγοι

Κ.Α.Ε.

30.6422.01

1.500,00

Υπάλληλοι Τεχνικής

Κ.Α.Ε.

35.6422.01

1.000,00

Υπάλληλοι Πρασίνου

Κ.Α.Ε.

40.6422.01

1.000,00

Υπάλληλοι Πολεοδομίας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 2 Ιανουαρίου 2019
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. 25426/18
(6)
Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας για τους υπαλλήλους του Τμήματος Μελετών
και Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Καβάλας Ν. Καβάλας για το έτος 2019.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 238 και 280 του ν.3852/
2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθ. 116 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/
Α΄/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και την αριθμ.
42203/εγκ. 27/13-8-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/
2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015), καθώς και την αριθμ. 14138/
15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ
250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) για το διορισμό του Συντονιστή.
4. Τις διατάξεις του άρθ. 24 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθ. 79 του ν. 4182/2013, (ΦΕΚ 185/Α΄/2013).
5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 36 του ν.3584/2007
«περί κύρωσης του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και

Κοινοτικών Υπαλλήλων» που ορίζεται ότι «Με απόφαση
του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και μετά από
πρόταση οικείων Δημοτικών Συμβουλίων μπορεί οποτεδήποτε α) να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή
της πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό
υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή εφόσον επιβάλλεται λόγω
ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και
της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας και της παρ. 6 «Οι
καθημερινές ώρες εργασίας είναι συνεχείς μπορεί δε κατ
εξαίρεση να ορίζονται διακεκομμένες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και μετά από πρόταση οικείων
Δημοτικών Συμβουλίων της παραγράφου 3, μπορεί επίσης
να καθιερωθεί το καθημερινό ωράριο εργασίας σε βάρδιες
και κατά τις νυκτερινές ώρες, όταν αυτό επιβάλλεται από τις
συνθήκες λειτουργίας ή το είδος και τη μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας. Και με την ίδια διαδικασία μπορεί να ορίζεται
για όλο ή μέρος του προσωπικού ότι θα απασχολείται κατά
τις Κυριακές και τις αργίες».
6. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997)
«Διοίκηση Οργάνωση Στελέχωση Περιφερειών, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4024/
2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011), όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 176 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ
107/Α΄/2014).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3γ της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/
Γ2γ/οικ./1692/27-6-2006 (ΦΕΚ 769/Β΄/27-6-2006) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
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Αποκέντρωσης με τις οποίες εξουσιοδοτούνται οι Γενικοί
Γραμματείς Περιφερειών να καθορίζουν με απόφαση
τους τις ώρες εργασίας των ΟΤΑ.
9. Την κοινή υπουργική απόφαση αρ.οικ.2/7093/0022/
5-2-2004 «Επέκταση των διατάξεων του ν.3205/2003 στο
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που
ασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
10. Την αριθμ.οικ.2/78400/0022/14-11-2011 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
11. Την αριθμ. 954/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας.
12. Την αριθμ. 37694/29-10-2018 βεβαίωση του Δήμου
Καβάλας, αποφασίζουμε:
Εξαιρούμε από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας και του κανονικού ωραρίου τους υπαλλήλους του
Τμήματος Μελετών και Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας Ν. Καβάλας για το έτος 2019
και καθιερώνουμε την εργασία με υποχρέωση αποζημίωσης κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, όπως προβλέπεται από τις
ισχύουσες διατάξεις, ως εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Μελετών και Έργων
Μόνιμο προσωπικό
1) Τρία (3) άτομα κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
2) Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
3) Δύο (2) άτομα κλάδου ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
4) Ένα (1) άτομο κλάδου ΤΕ5 Τοπογ. Μηχανικών
Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
1) Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
2) Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ5 Δομικών Έργων
Για την απόφαση αυτή, στον προϋπολογισμό του Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2019 έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις στον Κ.Α. 30.6012 ποσό 30.000,00€ και
Κ.Α. 30.6022 ποσό 1.000,00€.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καβάλα, 15 Ιανουαρίου 2019
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. 107934/16639/2018
(7)
Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας του Τεχνικού
Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Λευκάδας σε 24ωρη βάση, κατά τις εργάσιμες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους
και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για
το α' εξάμηνο του έτους 2019 έως και 30-6-2019.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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2. Την αριθμ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. (ΦΕΚ4083/Β'/23-11-2017).
3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν.3146/
2003 (ΦΕΚ.125/Α'/2003) «Οργάνωση και άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες
διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 «Περί
Προστασίας της Εθνικής Οικονομίας -Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης, όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1
του ν.3986/2011(ΦΕΚ. 152/Α΄/1-7-2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ.
176/Α'/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούντων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
6. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της Δ/
νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015.
7. Τις αριθμ. οικ. 1179/202/8-1-2019 (ΑΔΑ: 660Τ7ΛΕΖΗ7) και οικ. 1180/203/8-1-2019 (ΑΔΑ: 90ΜΒ7ΛΕ-Π77)
αποφάσεις μας για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης για
την πληρωμή της απαιτούμενης δαπάνης σε βάρος του
προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Λευκάδας της Π.Ι.Ν. οικονομικού έτους 2019, Ειδικός Φορέας 02073 ΚΑΕ 0511
και 512 αντίστοιχα.
8. Το αριθμ. οικ. 107910/16635/28-11-2018 έγγραφο
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, με το οποίο
αιτείται την έκδοση απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, και εργασίας
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες - νυχτερινές
ώρες καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
εργασίας κατά το α' εξάμηνο του έτους 2019 για το απασχολούμενο προσωπικό.
9. Την ανάγκη καθιέρωσης του ωραρίου λειτουργίας
των υπηρεσιών Τεχνικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων σε 24ωρη βάση κατά τις εργάσιμες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
10. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές
εξαιρέσιμες και εργάσιμες ημέρες του έτους, του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων που απασχολείται στον Τεχνικό Εξοπλισμό, για την αντιμετώπιση των
πάσης φύσεως απρόβλεπτων, εξαιρετικών και εν γένει
έκτακτων ή επειγουσών αναγκών
11. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες
πιστώσεις ύψους 1500,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0511, και ΚΑΕ
0512 του ειδικού φορέα 02073, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, αποφασίζουμε:
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Διαπιστώνουμε:
α) την ανάγκη καθιέρωσης του ωραρίου λειτουργίας
των υπηρεσιών Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, της
Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, σε 24ωρη βάση κατά τις
εργάσιμες ημέρες - εξαιρέσιμες και Κυριακές, για την
αντιμετώπιση των πάσης φύσεως απρόβλεπτων, εξαιρετικών και εν γένει έκτακτων ή επειγουσών αναγκών,
για το α' εξάμηνο του έτους 2019.
β) εγκρίνουμε την καθιέρωση εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες, καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας συνολικά 312 ωρών, για το α'
εξάμηνο του έτους 2019, έως και 30-6-2019, για το προσωπικό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, που
ασχολείται με τον Τεχνικό Εξοπλισμό, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών αναλυτικά ως εξής:
• 120 ώρες συνολικά για υπερωριακή εργασία μέχρι την
22η ώρα οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις 20 ώρες για
έναν (01) υπάλληλο ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων μηνιαίως
• 96 ώρες για εργασία από την 22η μέχρι την 6η πρωινή
πέραν της υποχρεωτικής οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν
τις 16 ώρες για τον ανωτέρω υπάλληλο μηνιαίως
• 96 ώρες για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
πέραν της υποχρεωτικής οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν
τις 16 ώρες για τον ανωτέρω υπάλληλο μηνιαίως
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα απόφαση ανέρχεται σε 1500,00 ευρώ, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Φορέα 02073, του ΚΑΕ 0511 και του ΚΑΕ 0512,
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής
Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων και
έχει προβλεφθεί η απαραίτητη πίστωση.
Η ονομαστική κατανομή των συνολικά 312 ωρών,
στον απασχολούμενο υπάλληλο, θα γίνει με νεώτερη
απόφαση μας.
Η βεβαίωση της παρασχεθείσης εργασίας θα γίνει από τον
Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λευκάδα, 14 Ιανουαρίου 2019
Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 3992/0015
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής (απογευματινής ) εργασίας του έτους 2019 για τους υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
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και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον ν.4354/2015(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) άρθρο 20
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
3. Τις αριθμ. 81320 + 77909 (ΦΕΚ 4302/Β/'30-12-2016)
αποφάσεις που αφορούν στην έγκριση τροποποίησης
του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Την αριθμ. οικ. 30110(385)/27-1-2017 απόφαση του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Π.Κ.Μ.
στους Αντιπεριφερειάρχες και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους
των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και
αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 390/τ.Β΄/10-2-2017).
5. Το αριθμ. 277868(7733)/18-6-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΚΜ «Έγκριση υπερωριών».
6. Την αριθμ. Α/Α 137/2-1-2019 απόφαση Ανάληψης με
ΑΔΑ:62907ΛΛ-6ΞΧ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 για την υπερωριακή απασχόληση
των υπαλλήλων.
7. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
(απογευματινής) για τους υπαλλήλους της Γενικής Δ/
νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα για την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
(που ασχολούνται με έλεγχο διευρυμένου ωραρίου
φαρμακοποιών, επισιτιστικό πρόγραμμα ΤΕΒΑ, έλεγχο
μονάδων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, διενέργεια
ιδιωτικών υιοθεσιών και ψυχολογικής στήριξης θετών
γονέων - αναδόχων - παιδιών και εφήβων, παρουσία σε
ανακρίσεις ανηλίκων στα αστυνομικά τμήματα , επιδημιολογική επιτήρηση για την διασφάλιση της δημόσιας
υγείας των πολιτών, καταγγελίες πολιτών για προβλήματα ηχορύπανσης από μουσική καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης, για οχλήσεις-υγειονομικό έλεγχο
καταστημάτων εστίασης και αναψυχής που λειτουργούν
αποκλειστικά και μόνο βραδινές ώρες ή μόνο αργίες,
καταγγελίες για τροφικές δηλητηριάσεις στις Παιδικές
Εξοχές, σφράγιση και αποσφράγιση γυμναστηρίων και
σχολών εκμάθησης αθλημάτων πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών κ.λπ.).
8. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους
6.540,00€ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0511
ειδικού φορέα 721 σε βάρος του προϋπολογισμού του
έτους 2019 για την πληρωμή των υπερωριών των υπαλλήλων, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής , για το έτος 2019,
για τους υπαλλήλους της Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
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Διεύθυνση
Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Ε. Χαλκιδικής

Αριθμός
υπαλλήλων

Έξι (6)

Ώρες
απογευματινής
εργασίας
840

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο
μηνιαίως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πολύγυρος, 3 Ιανουαρίου 2019
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Σ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ

Τεύχος Β’ 357/11.02.2019

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στην 1369/20841/28-6-2018 απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Πατρών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2916/τ.Β΄/19-7-2018, στη σελίδα 36996, στην α΄ στήλη,
στο 2o πίνακα, στη 9η γραμμή που αφορά «Αμοιβές
έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.», διορθώνεται η
2η στήλη ως εξής:
το εσφαλμένο:
«12.000,00»
στο ορθό:
«2.000,00»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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