
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

2 Σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού.

3 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-
ας με αμοιβή πενήντα ενός (51) υπαλλήλων τμη-
μάτων έδρας της Διεύθυνσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 
2018.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην ΠΟΛ.1113/12-06-2018 
απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών που δη-
μοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2192/τ.Β΄/12-06-2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  (1)
 Πολιτογράφηση αλλοδαπών.

  1. Με την Φ.208982/2018/0013038/28-06-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 6/15-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου -
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 01-04-2013 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΟΚΧΙΝΤΕΜΕ Όνομα ΟΣΙΟΑΚΠΕΜΕ ΕΝΤΟΥΙΝ 
Όν. πατρός Ε.Ο.ΧΑΛΙΜ, γεν. 04-06-1980 στην ΝΙΓΗΡΙΑ, για 
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.209174/2018/0013823/28-06-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 9/13-07-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου -
Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 16-06-2014 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΝΤΑΜΙΑΝ Όνομα ΖΟΓΙΑ Όν. πατρός
ΜΝΑΤΣΑΚΑΝ, γεν. 08-03-1952 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ.209693/2018/0013817/28-06-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 17/22-08-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 05-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης της 
αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΠΕΝΕΒΑ Όνομα ΜΠΙΣΤΡΑ Όν. πατρός
ΑΝΓΚΕΛ, γεν. 11-12-1956 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ.210390/2018/0013042/28-06-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 15/28-09-2017 πρακτι-
κό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας γίνεται δεκτή η από 09-05-2014 αίτηση πολι-
τογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΡΕΜΠΙΤΣΚΑ Όνομα ΜΑΡΙΑ Όν. πατρός
ΜΙΚΕΛ, γεν. 10-05-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.210473/2018/0013020/28-06-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 37/06-10-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
22-05-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΛΑΜΠΡΟΥ Όνομα ΖΑΜΙΡΑ Όν. πατρός ΑΡΙΦ, 
γεν. 30-09-1960 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ.205177/2018/0013036/28-06-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 18/06-04-2016 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η 
από 14-02-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογε-
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΣΟΥΚΑ Όνομα ΑΜΙΛΝΤΑ Όν. πατρός ΡΑΚΟ, 
γεν. 12-11-1969 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ.208572/2018/0013973/28-06-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 5/2017/14-02-2017 
πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Θεσσαλονίκης 
γίνεται δεκτή η από 09-08-2011 αίτηση πολιτογράφησης 
της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΑΛΛΙΣΑ Όνομα ΛΕΥΤΕΡΙΑ Όν. πατρός
ΣΕΡΒΕΤ, γεν. 10-01-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8. Με την Φ.208851/2018/0013821/28-06-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 13/27-06-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται 
δεκτή η από 14-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης του 
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΛΙΛΑΪ Όνομα ΜΠΑΡΙΑΜ Όν. πατρός
ΚΙΑΜΙΛ, γεν. 28-01-1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτη-
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την Φ.210395/2018/0013410/28-06-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 39/13-10-2017 πρα-
κτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα 
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 
27-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλ-
λοδαπής υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΜΠΑΡΝΤΟΥΓΙΑΝ Όνομα ΑΝΝΑ Όν. πατρός 
ΚΑΡΑΠΕΤ, γεν. 22-12-1969 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την Φ.147792/2018/0013023/28-06-2018 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις δι-
ατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α') και του άρθρου 22 παρ. 1
του ν. 3838/2010 και μετά το αριθμ. 3/28-02-2018 πρα-
κτικό της Β' Επιτροπής Πολιτογράφησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών γίνεται δεκτή η από 06-10-2009 αίτηση πο-
λιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

Επώνυμο ΤΖΟΓΚΑ Όνομα ΑΝΤΩΝΗ Όν. πατρός
ΣΩΤΗΡΗ, γεν. 26-06-1954 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την από-
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

    Αριθμ. 4411/91294 (2)
Σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και ιδίως των άρθρων 107 και 280 αυτού...

β. Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) « Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και ιδίως των άρθρων 252, 253 και 254 αυτού...

γ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) « Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση - Νομοθετικά Όργα-
να», σχετικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι 
κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

δ. Του π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ Α΄231) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας.

ε. Του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες οδηγίες» (ΦΕΚ Α΄47).

στ. Του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 21), με το οποίο προστίθεται άρθρο 28Α 
στο ν. 4325/2015, όπως ισχύει.

ζ. Την αριθμ. 1ΣΑΔ/2015 απόφαση - προκήρυξη του 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης για την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων.

η. Την αριθμ. 13917/25-2-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(ΦΕΚ 250/τ.ΥΟΔΔ).

2. Το αριθμ. 4333/88965/20-06-2018 έγγραφο του 
Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Φθιώτιδας, με το οποίο 
διαβιβάστηκε στην υπηρεσία το αριθμ. 3230/4-06-2018 
έγγραφο του Δήμου Δομοκού, με συνημμένη την αριθμ. 
89/31-05-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου 
Δήμου Δομοκού, με την οποία εγκρίνει την σύσταση της 
«Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού».

4. Την Οικονομοτεχνική Μελέτη βιωσιμότητας Μαΐου 
2018 περί Σύστασης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Δομοκού».

5. Την αριθμ. οικ. 6983/85785/12-06-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2002), 
άρθρο 1 παρ. 5, απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί παρο-
χής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Συντονι-
στή», στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 89/31-05-2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού, περί σύστα-
σης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού, με την 
επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ)».
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Κατηγορία - Κοινωφελής Επιχείρηση του ν. 3463/2006.
Σκοπός της επιχείρησης είναι η οργάνωση λειτουρ-

γιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που 
αναφέρονται στους τομείς:

α) Kοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης,
β) Παιδείας,
γ) Περιβάλλοντος.
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Δομοκού.
Πόροι της Επιχείρησης
Η χρηματοδότηση γίνεται από το Δήμο Δομοκού για 

τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν 
υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του 
ν. 3463/2006.

Διάρκεια Επιχείρησης ορίζεται για πενήντα χρόνια από 
τη δημοσίευση της σύστασής της.

Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό 
Συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπλη-
ρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Δομοκού.

Ειδικότερα το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της 
(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) Δήμου Δομοκού, θα αποτελείται από:

- Τρείς (3) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Δομοκού, 
εκ των οποίων ένας (1) θα είναι εκπρόσωπος κοινωνικού 
φορέα. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του 
Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντι-
κείμενο της επιχείρησης.

- Στην περίπτωση των αιρετών μελών ένα μέλος εξ 
αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.

- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα προστίθε-
ται και εκπρόσωπος των εργαζομένων (χωρίς αλλαγή 
της συστατικής πράξης) όταν η επιχείρηση απασχολεί 
περισσότερους από είκοσι εργαζομένους.

Κεφάλαιο της Επιχείρησης
Ως κεφάλαιο ορίζεται το ποσό των 10.000,00 ευρώ.
Η λύση της επιχείρησης μπορεί να λυθεί πριν την 

πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλει-
οψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση, εάν κατα-
στεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) 
ετών. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση 
αυτής.

Από την απόφαση αυτή προσκαλείται δαπάνη για το 
Δήμο της τάξης των 10,000,00 ευρώ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα εγγραφεί στον ΚΑ 0067260005 
«Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου της Δημοτικής Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Δ.Ε.ΔΗ.Δ) 
του Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ.έτος 2018, 
σε επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 28 Ιουνίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ

    Αριθμ. 278032(7747) (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-

ας με αμοιβή πενήντα ενός (51) υπαλλήλων τμη-

μάτων έδρας της Διεύθυνσης Οικονομικού της Πε-

ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2018.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 387/Α/7-6-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 εδ.α του άρθρου 282 του 
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010) «Οργα-
νισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως 
αυτό τροποποιήθηκε από τις υπ' αριθμ. 81320 και 
77909/01-12-2016 αποφάσεις του γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
περί έγκρισης τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΦΕΚ 4302/τ.Β΄/30-12-2016).

4. Την αρίθμ. πρωτ. οικ. 30110(385)/27-01-2017 από-
φαση Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
και παροχής εξουσιοδότησης (ΦΕΚ 390/τ.Β΄/10-02-2017).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 ν. 3528/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη-
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/
τ.Α΄/09-02-2007).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015).

7. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφορικά με την 
παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015.

8. Την αριθμ. 2/1757/0026/10-1-2017 (ΦΕΚ 17/τ.Β΄/
12-01-2017) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 
περί καθορισμού δικαιολογητικών για την καταβολή 
αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.

9. Την ανάγκη κάλυψης έκτακτων και επειγουσών υπη-
ρεσιακών αναγκών από τα τμήματα έδρας της Διεύθυν-
σης Οικονομικού που θα ανακύψουν, κυρίως αλλά όχι 
αποκλειστικά λόγω:

α. της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος,
β. της προετοιμασίας για την ένταξη όλων ταμείων σε 

ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4387/2015,

γ. τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ΔΑΥΚ σύμφωνα 
με το αριθμ. 11750/0092/13-2-2018 έγγραφο του ΓΛΚ,

δ. της ύπαρξης σφιχτών χρονοδιαγραμμάτων για την 
υλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών,

ε. της μεταφοράς επιπλέον αρμοδιοτήτων στην υπη-
ρεσία κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4270/2014, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015,
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στ. της ανάγκης έγκαιρης εκκαθάρισης δαπανών, προ-
κειμένου να αποφευχθεί κατά το δυνατόν τόσο η συσσώ-
ρευση τους στο τέλος του έτους, όσο και η μετακύλιση 
της εξόφλησης τους στο επόμενο.

10. Την αριθμ. 233400(6743)/6-6-2018 απόφαση ανά-
ληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση 
πίστωσης ύψους 33.840 ευρώ στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 
2018 για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων 
των τμημάτων έδρας της Διεύθυνσης Οικονομικού.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκύπτει 
δαπάνη ύψους 33.840€ στον ΚΑΕ 0511 του προϋπολο-
γισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής (απογευ-
ματινής) εργασίας με αμοιβή, για τους υπαλλήλους των 
τμημάτων έδρας της Διεύθυνσης Οικονομικού από τη 
δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως έως 31 Δεκεμβρίου 2018.

Ορίζουμε ότι:
1. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχοληθεί 

υπερωριακά ανέρχεται στους πενήντα ένα (51).
2. Οι συνολικές ώρες υπερωριακής απασχόλησης, 

καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται 
σε 6.120, με ανώτατο όριο ωρών εργασίας ανά υπάλληλο 
τις 120 ώρες για το δεύτερο εξάμηνο.

3. Για την πραγματοποίηση της υπερωριακής εργασίας 
θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείων υπερωρι-
ακής απασχόλησης, στην οποία πέραν των στοιχείων που 

ορίζονται στην αριθμ. 2/1757/0026/10-1-2017 (ΦΕΚ 17/
τ.Β΄/12-01-2017) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, 
θα αναφέρονται και τα σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που 
δικαιολογούν την εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου.

4. Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό 
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα αναγρά-
φεται η ώρα έναρξης της υπερωριακής εργασίας και η 
ώρα αποχώρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2018

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΛΛΑ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

      Στην ΠΟΛ.1113/12-06-2018 απόφαση της Υφυπουρ-
γού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2192/τ.Β΄/
12-06-2018 στις σελίδες από 23434 έως 23598, στην τέταρ-
τη στήλη του Πίνακα τιμών εκκίνησης (Τ.Ζ.), διορθώνεται:

από το εσφαλμένο:
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»,
στο ορθό:
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ».

  (Από το Υπουργείο Οικονομικών)  
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