
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της απόφασης με αριθ. 910/Γ2 - 
88/26.01.2018 (ΦΕΚ 347/τ.Β’/07.02.2018)με θέμα: 
«Έγκριση, προκήρυξη ανάθεση και κατανομή των 
δαπανών διενέργειας της Ετήσιας Γεωργικής Στα-
τιστικής Έρευνας έτους αναφοράς 2017, έγκριση 
χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθο-
ρισμός αμοιβής τους, εντός του έτους 2018».

2 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Κατερίνης.

3 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

4 Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του Δή-
μου Παγγαίου Ν. Καβάλας.

5 Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. 
141515/5-10-2016 (ΦΕΚ 3423/τ.Β΄/25.10.2016) 
απόφασης του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί Καθο-
ρισμού ανώτατου ορίου επιτρεπομένων ημερών 
κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο ΝΠΔΔ 
«Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού 
Κορινθίας (Α.Ο. Σ.Α. Κ.)», εποπτευόμενο από την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, για το έτος 2016 και 
εφεξής, όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε 
με τις αριθμ. 130006/10-7-2017 (ΦΕΚ 2511/τ.Β΄/
20-7-2017), 154319/2-8-2017 (ΦΕΚ 2881/τ.Β΄/
21-8-2017, διόρθωση σφάλματος 3426/τ.Β΄/29-
9-2017), 299399/20.12.2017 (ΦΕΚ 4774/τ.Β΄/
29.12.2017), 69808/18-4-2018 (ΦΕΚ 1477/τ.Β΄/
27-4-2018), 144242/16-7-2018 (ΦΕΚ 3349/τ.Β΄/
10-8-2018) και 179936/10.9.2018 (ΦΕΚ 4369/τ.Β΄/
1.10.2018) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου.

6 Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλη-
σης και εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου του μόνιμου προσωπικού και 
του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου και 

των φορέων του για την χρονική περίοδο του β΄ 
εξαμήνου του έτους 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8131 /Γ2 - 791 (1)
  Τροποποίηση της απόφασης με αριθ. 910/Γ2 - 

88/26.01.2018 (ΦΕΚ 347/τ.Β’/07.02.2018)με θέμα: 

«Έγκριση, προκήρυξη ανάθεση και κατανομή των 

δαπανών διενέργειας της Ετήσιας Γεωργικής Στα-

τιστικής Έρευνας έτους αναφοράς 2017, έγκριση 

χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθο-

ρισμός αμοιβής τους, εντός του έτους 2018».

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α’/9.3.2010) «Ελληνικό 

Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) - Σύσταση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα του 
άρθρου 14 παρ.1 περίπτωση ζ,

β. του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α/8.9.2000) «Οργανι-
σμός της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

γ. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.6.2014) «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη-
γίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14.8.2015), με θέμα «Συ-
νταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης», παράγραφος Δ: Ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, 
υποπαράγραφος Δ.9. «Δαπάνες μετακινούμενων εντός 
και εκτός επικράτειας»,

ε. του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5.8.2016) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

στ. της ΓΠ - 400/27.8.2012 απόφασης, με θέμα «Έγκρι-
ση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012),

ζ. των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄/
12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Με-
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ταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήμα-
τος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις»,

η. του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α΄/
22.12.2017) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσ-
σονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής δια-
ταραχής και άλλες διατάξεις».

θ. το β.δ. 111/15-21962 «Περί διενέργειας Ετήσιας Γε-
ωργικής Στατιστικής Έρευνας Δήμων και Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ 31/τ.Α΄/22-2-1962).

2. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός του Προ-
έδρου της Ελληνικής στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (ΦΕΚ 
95/Υ.Ο.Δ.Δ./25.2.2016).

3. Τον Κανονισμό 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατι-
στικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 759/2015.

4. Την αριθμ. 910/Γ2 - 88/26.01.2018 (ΦΕΚ 347/τ.Β’/
07.02.2018) με θέμα: «Έγκριση, προκήρυξη ανάθεση και 
κατανομή των δαπανών διενέργειας της Ετήσιας Γεωργι-
κής Στατιστικής Έρευνας έτους αναφοράς 2017, έγκριση 
χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός 
αμοιβής τους, εντός του έτους 2018».

5. Την αριθμ. 362/Α2-168/12.01.2018 (Α.Δ.Α.: 6ΧΧΓ6ΣΙ-
ΦΓ5) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και α/α 35 έγκρι-
σης δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης σε 
βάρος της πίστωσης ΚΑΕ 0429.01 του προϋπολογισμού 
της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2018.

6. Την αριθμ. 361/Α2-167/12.01.2018 (Α.Δ.Α.:7ΙΖΘ6ΣΙ-
ΝΙ5) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και α/α 31 έγκρι-
σης δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης σε 
βάρος της πίστωσης ΚΑΕ 0289.01 του προϋπολογισμού 
της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2018.

7. Την αριθμ. ΓΠ – 323/14.07.2017 Εγκύκλιο Εφαρμογής 
Κανόνων Επιλογής, Τοποθέτησης και Ανάθεσης Μονά-
δων Ερευνών Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών Σεπτεμ-
βρίου 2017- Απριλίου 2018 και ειδικότερα την Ενότητα V 
Κεφάλαιο 2 παρ. β’ σύμφωνα την οποία «Αν στο Μητρώο 
δεν υπάρχει ΙΣ σε κάποιο Δήμο ή υπάρχει άρνηση από 
όλους τους ΙΣ που τον είχαν ως Δήμο προτίμησης, τότε 
η έρευνα στο Δήμο αυτό θα διενεργείται από υπάλληλο 
της ΕΛΣΤΑΤ. Αν δεν υπάρχει υπάλληλος της ΕΛΣΤΑΤ ή 
δεν επαρκούν οι υπηρετούντες στη συγκεκριμένη ΥΣΝ, 
η έρευνα θα διενεργείται από υπαλλήλους άλλων δημο-
σίων υπηρεσιών».

8. Το γεγονός ότι μετά τις τελικές αποφάσεις ορισμού των 
Ιδιωτών Συνεργατών προέκυψε πλήθος Δημοτικών Ενοτή-
των που παρέμειναν αδιάθετες λόγω ανύπαρκτης ζήτησης.

9. Το γεγονός ότι σε έξι (6) Δημοτικές Ενότητες με τις 
αντίστοιχες Τοπικές/Δημοτικές τους Κοινότητες, η Ετή-
σια Γεωργική Έρευνα διενεργήθηκε από υπαλλήλους 
των ΥΣΝ της ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό 
στοιχείο 7 του σκεπτικού της παρούσης, εγκυκλίου.

10. Το γεγονός ότι οι υπηρετούντες υπάλληλοι των 
ΥΣΝ της ΕΛΣΤΑΤ ορισμένων Περιφερειακών Ενοτήτων, 
όπου δεν υπήρξε ζήτηση από Ιδιώτες Συνεργάτες για τη 
διενέργεια της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας, δεν επαρκού-
σαν για την εντός και εκτός έδρας μετακίνησή τους, για 
τη διενέργεια χωρίς αμοιβή της έρευνας και ως εκ τούτου 

έλκονται σε εφαρμογή οι διατάξεις της υπό στοιχείο 7 
του σκεπτικού της παρούσης, εγκυκλίου.

11. Την αριθμ. 7974/Α2-5091/09.10.2018 (Α.Δ.A.: 
6ΠΠΡ6ΣΙ-ΔΘ7) απόφαση αποδέσμευσης πίστωσης, σύμ-
φωνα με την οποία εγκρίνεται αποδέσμευση πίστωσης 
ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00€) που είχε 
δεσμευτεί για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος 
της πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ 
οικ. έτους 2018 στον KAE 0429.01 για την αποζημίωση Ιδι-
ωτών Συνεργατών για την Ετήσια Γεωργική Έρευνα έτους 
αναφοράς 2017. Η δαπάνη αποδεσμεύεται από την α/α 35.

12. Την αριθμ. 7976/Α2-5092/09.10.2018 (Α.Δ.A.: 68ΑΧ-
6ΣΙ-Α8Λ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα 
με την οποία, εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 
δεκαοχτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00€) για την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του τακτι-
κού προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικ. έτους 2018 στον 
KAE 0289.01 για την αποζημίωση Γεωπόνων Δημοσίων 
Υπαλλήλων και υπαλλήλων ΟΤΑ που θα απασχοληθούν 
στην Ετήσια Γεωργική Έρευνα έτους 2017.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη. Η παρούσα από-
φαση αφορά σε ανακατανομή μεταξύ των ΚΑΕ 0429 και 
0289 σύμφωνα με τις ως άνω υπό στοιχεία 11 και 12 του 
παρόντος σκεπτικού, αποφάσεις. Η ανακατανομή έγινε 
διότι μετά τις τελικές αποφάσεις ορισμού των Ιδιωτών 
Συνεργατών προέκυψε πλήθος Δημοτικών Ενοτήτων 
που παρέμειναν αδιάθετες λόγω ανύπαρκτης ζήτησης, 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα υπό στοιχεία 8, 
9 και 10 του σκεπτικού της παρούσης, αποφασίζουμε:

1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 11 του σκεπτικού 
της απόφασης με αριθ. Πρωτ. 910/Γ2 - 88/26.01.2018 
(ΦΕΚ 347/τ.Β’/07.02.2018) ως εξής:

«11. Οι δαπάνες της έρευνας για το οικονομικό έτος 
2018, καθορίζονται ως ακολούθως:

Η αμοιβή ορίζεται σε 197,28 ευρώ ανά Δημοτική Ενότη-
τα. Στις περιπτώσεις που η Δημοτική Ενότητα αποτελείται 
από παραπάνω της μιας Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες 
τότε για κάθε επιπλέον Δημοτική/Τοπική Κοινότητα η 
αμοιβή αυξάνεται κατά 49,32 ευρώ. Παραδείγματος χά-
ριν, το ερωτηματολόγιο μίας Δημοτικής Ενότητας που 
αποτελείται από μια Δημοτική/Τοπική Κοινότητα θα 
αμείβεται με το ποσό των 197,28 ευρώ, όταν έχει δύο 
Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες θα αμείβεται με το ποσό 
των (197,28+49,32)=246,60 ευρώ, όταν έχει οκτώ Δημο-
τικές/Τοπικές Κοινότητες θα αμείβεται με το ποσό των 
(197,28+7*49,32)=542,52 ευρώ. Πέραν των 30 Δημοτι-
κών/Τοπικών Κοινοτήτων το ποσό θα παραμείνει το ίδιο.

Οι δαπάνες της έρευνας για το οικονομικό έτος 2018, 
εκτιμώνται σε:

Τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες, οκτακόσια τριάντα 
οκτώ ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (456.838,34€) συ-
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου προκύψει, η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της 
ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2018 (ΚΑΕ 0429.01 και ΚΑΕ 
0289.01) Αναλυτικότερα:

α. 650 ιδιώτες συνεργάτες γεωπόνοι, οι οποίοι θα 
απασχοληθούν σε 965 Δημοτικές Ενότητες και σε 4.835 
Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες και η αποζημίωσή τους 
υπολογίζεται σε: 
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965 x 197,28 € = 190.375,20 € και
4.835 x 49,32 € = 238.462,20 €
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0429.01 του τα-

κτικού προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ.
β. 25 γεωπόνοι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών (Ο.Τ.Α. 

α’ και β’ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.), οι οποίοι θα απασχολη-
θούν σε 65 Δημοτικές Ενότητες και σε 259 Δημοτικές/Το-
πικές Κοινότητες και η αποζημίωσή τους υπολογίζεται σε:

65 x 197,28 € = 12.823,20 € και 
259 x 49,32 € = 12.773,88 €
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0289.01 του τα-

κτικού προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ.
Για τις εργοδοτικές εισφορές των Δημοσίων Υπαλλή-

λων Στατιστικών Ανταποκριτών θα συμπεριληφθεί το 
ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και έξι 
λεπτών (2.402,06€) στον ΚΑΕ 0289.»

2. Κατά τα λοιπά η απόφαση 910/Γ2-88/26-01-2018 
(ΦΕΚ 347/τ.Β’/07.02.2018) ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 15 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προέδρου 
ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένης
Γενικής Διεύθυνσης Στατιστικών Ερευνών

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΝΑΚΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗ
Ι

    Αριθμ. 7322 (2)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου Κατερίνης. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο, βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη-
μοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112/τ.Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερ-
νητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 163 του ν. 3584/2007 
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλ-
λήλων» (ΦΕΚ 143/Α/2007).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α/2006).

6. Τις διατάξεις της παρ. ΣΤ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012(ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012): Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-

κής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 
174/Α/8-8-2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμη-
σης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν. 4555/2018(ΦΕΚ 
133 Α/19-07-2018) : «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαι-
σίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δη-
μοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγ-
χρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύ-
τερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλ-
λες διατάξεις.»

9. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 24 του π.δ. 142/2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας-Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α/2010)

10. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.»

11. Την αριθ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/τ.ΥΟΔΔ/
26-05-2017) (ΑΔΑ:ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) υπουργική από-
φαση περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

12. Την αριθ.11617/13-12-2011 (ΦΕΚ 3098/ Β΄/
30.12.2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης με την οποία 
εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δή-
μου Κατερίνης.

13. Την αριθμ.3842/20-05-2015 (ΦΕΚ 986/τ.Β΄/28-05-
2015) (ΑΔΑ: ΩΔΧΝΟΡ1Υ-89Ξ) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- 
Θράκης με την οποία τροποποιήθηκε εγκρίθηκε ο Ορ-
γανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης

14.Την αριθμ. 7025/02-08-2017 (ΦΕΚ 2904/τ.Β΄/22-08-
2017)(ΑΔΑ: Ω08ΕΟΡ1Υ-ΟΩΨ) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης με την 
οποία τροποποιήθηκε εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης.

15. Την αριθ. 507/26-09-2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης, που αφορά την τρο-
ποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

16. Την αριθ. 52/2018 γνωμοδότηση του Υπηρεσια-
κού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν.Πιερίας, υπέρ της 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου (αρ. πρακτικού 06/01-10-2018).

17. Την αριθ.9/2018 απόφαση-εισήγηση της Εκτελε-
στικής Επιτροπής του Δήμου Κατερίνης

18. Την ΔΥ/28-09-2018 βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 507/26-09-2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, με την οποία τροπο-
ποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Κατερίνης, ως εξής:
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Το άρθρο 26 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 26
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού: 
(α) Μία (1) θέση Γενικού Γραμματέα.
(β) Επτά (7) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συ-

νεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών,
(γ) Τρεις (3) θέσεις Δικηγόρων με σχέση έμμισθης 

εντολής.»

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ
Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη 

στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του Δή-
μου, που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες σ' αυτόν 
πιστώσεις ΚΑΕ 00.6031.001 ποσό 100.000,00 €, στον ΚΑΕ 
00.6053.001 ποσό 32.000,00 € στον ΚΑΕ 00.6053.006 
ποσό 7.000,00 € και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν 
στους προϋπολογισμούς επόμενων ετών για την κάλυ-
ψη της μισθοδοσίας των μετακλητών υπαλλήλων του 
Δήμου Κατερίνης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ.11617/13-12-2011 
(ΦΕΚ 3098/Β΄/30-12-2011), 3842/20-05-2015 (ΦΕΚ 986/
τ.B΄/28-05-2015) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και 
7025/02-08-2017 (ΦΕΚ 2904/τ.Β΄/22-08-2017) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας- Θράκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κατερίνη 15 Οκτωβρίου 2018 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

(3)
    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπής.

   Με την Φ.2583/2018/0012158/09-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 18 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄) καθώς και 
των άρθρων 15, 25 και 35 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α') 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 
του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄), γίνεται αποδεκτή η από 
31-08-2005 αίτηση της ομογενούς με στοιχεία (όνομα) 
ΛΑΡΙΝΤΑ (επώνυμο) ΤΣΑΚΑΛΟΒΑ (πατρώνυμο) ΑΓΑΠΙ 
που γεννήθηκε στην ΓΕΩΡΓΙΑ την 18-05-1954 για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας και εγκρίθηκε ο 
εξελληνισμός του επωνύμου της από ΤΣΑΚΑΛΟΒΑ σε 
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ (η από 27-09-2012 Γνωμοδότηση της Α' Ει-
δικής Επιτροπής του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 3284/2004, 
που διατυπώθηκε στο με αριθμ. 7 θέμα 4 Πρακτικό).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

(4)
    Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του Δή-

μου Παγγαίου Ν. Καβάλας. 

 Με την 369/4.09.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Παγγαίου Ν. Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 1 του ν. 4368/2016, 
καθώς και την αριθ. 9/οικ.8402/16-03-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, αυξάνεται το ωράριο εργασίας 
της Σφουγγάρη Παρασκευής του Χρήστου, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής 
απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ καθαριστριών σχολικών 
μονάδων, από μία (1) ώρα ημερησίως σε σύμβαση με-
ρικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως με 
αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών της .

(Αριθ. βεβ. ύπαρξης πιστώσεων Δήμου Παγγαίου: 
19072/24-9-2018).

(Αριθ. απόφ. Αποκ/νης Δ/σης Μακεδ. Θράκης-Τμήμα 
Δ/κό - Οικ/κό Ν. Καβάλας 18504/ 11-10-2018).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος ΤΑ και ΝΠΔΔ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ 

Ι

   Αριθ. Πρωτ.: 196559 (5)
Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. 

141515/5-10-2016 (ΦΕΚ 3423/τ.Β΄/25.10.2016) 

απόφασης του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-

ποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί Καθο-

ρισμού ανώτατου ορίου επιτρεπομένων ημερών 

κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο ΝΠΔΔ 

«Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού 

Κορινθίας (Α.Ο. Σ.Α. Κ.)», εποπτευόμενο από την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, για το έτος 2016 και 

εφεξής, όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε 

με τις αριθμ. 130006/10-7-2017 (ΦΕΚ 2511/τ.Β΄/

20-7-2017), 154319/2-8-2017 (ΦΕΚ 2881/τ.Β΄/

21-8-2017, διόρθωση σφάλματος 3426/τ.Β΄/29-

9-2017), 299399/20.12.2017 (ΦΕΚ 4774/τ.Β΄/

29.12.2017), 69808/18-4-2018 (ΦΕΚ 1477/τ.Β΄/

27-4-2018), 144242/16-7-2018 (ΦΕΚ 3349/τ.Β΄/

10-8-2018) και 179936/10.9.2018 (ΦΕΚ 4369/τ.Β΄/

1.10.2018) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου.

   Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94/τ.Α΄/2015), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητι-
κά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-4-2005).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του 
ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015) «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις».

6. Την αριθμ. 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών αναφορικά με το διορισμό Συντονιστή στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου.

7. Την αριθμ. 141515/5-10-2016 (ΦΕΚ 3423/τ.Β/
25.10.2016) απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί Καθορισμού ανώτα-
του ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας, 
υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφέρεια Πελοποννή-
σου και στο ΝΠΔΔ «Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας 
Ασωπού Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.)», εποπτευόμενο από την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, για το έτος 2016 και εφε-
ξής, όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 
130006/10-7-2017 (ΦΕΚ 2511/τ.Β΄/20-7-2017), 154319/
2-8-2017 (ΦΕΚ 2881/τ.Β΄/21-8-2017, διόρθωση σφάλμα-
τος 3426/τ.Β΄/29-9-2017), 299399/20.12.2017 (ΦΕΚ 4774/
τ.Β΄/29.12.2017), 69808/18-4-2018 (ΦΕΚ 1477/τ.Β΄/
27-4-2018), 144242/16-7-2018 (ΦΕΚ 3349/τ.Β΄/10-8-2018) 
και 179936/10.9.2018 (ΦΕΚ 4369/τ.Β΄/1.10.2018) αποφά-
σεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

8. Το αριθμ. 222166/53874/11.9.2018 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
με τα συνημμένα σ' αυτό έγγραφα: α) της Διεύθυνσης Δι-
αφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (έδρας) και 
β) της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, με τα οποία 
υποβλήθηκε αίτημα περί τροποποίησης της ανωτέρω 
αριθμ. 141515/5-10-2016 (ΦΕΚ 3423/τ.Β΄/25.10.2016) 
απόφασης του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου περί Καθορισμού ανώτατου ορίου 
επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλή-

λων υπηρετούντων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και 
στο ΝΠΔΔ «Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασω-
πού Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.)», εποπτευόμενο από την Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου, για το έτος 2016 και εφεξής, 
όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 
130006/10-7-2017 (ΦΕΚ 2511/τ.Β΄/20-7-2017), 154319/2-
8-2017 (ΦΕΚ 2881/τ.Β΄/21-8-2017, διόρθωση σφάλματος 
3426/τ.Β΄/29-9-2017), 299399/20.12.2017 (ΦΕΚ 4774/τ.
Β΄/29.12.2017), 69808/18-4-2018 (ΦΕΚ 1477/τ.Β΄/27-4-
2018), 144242/16-7-2018 (ΦΕΚ 3349/τ.Β΄/10-8-2018) και 
179936/10.9.2018 (ΦΕΚ 4369/τ. Β/1.10.2018) αποφάσεις 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, προκειμένου:

α) να αυξηθεί ο αριθμός των ημερών μετακίνησης 
εκτός έδρας των υπαλλήλων του κλάδου TE Πληροφο-
ρικής της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης (έδρας) από είκοσι (20) σε εξήντα (60) ημέρες 
ετησίως

β) να περιληφθούν οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) Π Ε και 
TE κατηγορίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας 
με καθορισμό ανώτατου ορίου ημερών κίνησης εκτός 
έδρας τις εξήντα (60) ημέρες ετησίως

γ) να περιληφθεί ο κλάδος ΠΕ Μηχανικών - Αγρονόμων 
Τοπογράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Αργολίδας με ανώτατο όριο ημερών 
κίνησης εκτός έδρας τις εξήντα (60) ημέρες ετησίως

δ) να αντικατασταθεί ο κλάδος ТЕ Πληροφορικής του 
Αυτοτελούς Γραφείου ΠΑΜ- ΠΣΕΑ της Περιφερειακής 
Ενότητας Αργολίδας με τον κλάδο ΠE Διοικητικού - Οικο-
νομικού με ανώτατο όριο ημερών κίνησης εκτός έδρας 
τις εξήντα (60) ημέρες ετησίως, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε την αριθμ. 141515/
5-10-2016 (ΦΕΚ 3423/τ.Β/25.10.2016) απόφαση του 
Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέας Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου περί Καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπο-
μένων ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπη-
ρετούντων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο 
ΝΠΔΔ «Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού 
Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.)», εποπτευόμενο από την Περι-
φέρεια Πελοποννήσου, για το έτος 2016 και εφεξής, 
όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 
130006/10-7-2017 (ΦΕΚ 2511/τ. Β/20-7-2017), 154319/2-
8-2017 (ΦΕΚ 2881/τ.Β΄/21-8-2017, διόρθωση σφάλματος 
3426/τ.Β΄/29-9-2017), 299399/20.12.2017 (ΦΕΚ 4774/τ.
Β΄/29.12.2017), 69808/18-4-2018 (ΦΕΚ 1477/τ.Β΄/27-4-
2018), 144242/16-7-2018 (ΦΕΚ 3349/τ.Β΄/10-8-2018) και 
179936/10.9.2018 (ΦΕΚ 4369/τ.Β΄/1.10.2018) αποφάσεις 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (έδρας)

ΠΕ Πληροφορικής
TE Πληροφορικής

60
60
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ 

ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ Κτηνιάτρων 60
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 60

ΔΕ Πληροφορικής/Προσωπ. Η/Υ 60
ΠΕ Γεωτεχνικών - Γεωπόνων 60
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 60

ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού/Διοικητικού 60
ΠΕ Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας 60

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 60
ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων 60

Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. (εποχιακό προσωπικό)
ΠΕ ή ΤΕ Κατηγορίας 60

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕ Μηχανικών - Ηλεκτρολόγων 60
ΠΕ Μηχανικών Μεταλ./Μεταλλουργών 60

ΠΕ Μηχαν./Χημικών 60
TE Μηχ/γων Ηλεκτρολόγων 10

ΠΕ Διοικητ./Οικονομ./ Διοικητικού 60
ΠΕ Διοικητ./Οικονομ./ Οικονομικού 30

ΠΕ Μηχαν./Ηλεκτρολόγων 60
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 20
TE Διοικητικού -Λογιστικού 20

ΠΕ Μηχανικών - Αγρονόμων Τοπογράφων 60
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΑΜ-ΠΣΕΑ ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού 60

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν προ-
βλεφθεί στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως ακολούθως:

Για τη Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (έδρας) η προκαλούμενη επιπλέον ετήσια δαπάνη 
ύψους 900,00 € θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου - Π.Ε. Αρκαδίας και συγκεκριμένα στους Ε.Φ. 072 - ΚΑΕ 0721.0001, Ε.Φ. 072 - ΚΑΕ 
0719.0001, Ε.Φ. 072 - ΚΑΕ 0722.0001.

Για τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αργολίδας η προκαλούμενη επιπλέον ετήσια δαπάνη 
ύψους 4.000,00 € θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου - Π.Ε. Αργολίδας και συγκεκριμένα στους Ε.Φ. / ΚΑΕ 295/0719.0001 και 295/0721.0001.

Για τη Δ/νση Ανάπτυξης και το Αυτοτελές Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της Π.Ε. Αργολίδας η προκαλούμενη επιπλέον ετή-
σια δαπάνη ύψους 2.000,00 € θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό οικονομικού 
έτους 2018 της Περιφέρειας Πελοποννήσου - Π.Ε. Αργολίδας και συγκεκριμένα στους Ε.Φ./ ΚΑΕ 072/0719.0071 και 
072/0721.0071.

Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου των επόμενων ετών.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 141515/5-10-2016 (ΦΕΚ 3423/Τ.Β/25.10.2016) απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί Καθορισμού ανώ-
τατου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου και στο ΝΠΔΔ «Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (Α.Ο. Σ.Α. Κ.)», εποπτευόμενο από 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για το έτος 2016 και εφεξής, όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 
130006/10-7-2017 (ΦΕΚ 2511/τ.Β΄/20-7-2017), 154319/2-8-2017 (ΦΕΚ 2881/τ.Β΄/21-8-2017, διόρθωση σφάλματος 
3426/τ. Β/29-9-2017), 299399/20.12.2017 (ΦΕΚ 4774/Τ.Β/29.12.2017), 69808/18-4-2018 (ΦΕΚ 1477/τ. Β/27-4-2018), 
144242/16-7-2018 (ΦΕΚ 3349/Τ.Β710-8-2018) και 179936/10.9.2018 (ΦΕΚ 4369/Τ.Β/1.10.2018) αποφάσεις του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη 15 Οκτωβρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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     Αριθμ. 436/32/11-10-2018 (6)
Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλη-

σης και εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρε-

ωτικού ωραρίου του μόνιμου προσωπικού και 

του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου και 

των φορέων του για την χρονική περίοδο του β΄ 

εξαμήνου του έτους 2018.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

  Αφού έλαβε υπόψη:
Την από 11-10-2018 εισήγηση του Τμήματος Διαχεί-

ρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που αναφέρει σχετικά με 
το θέμα τα εξής:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄) περί 

αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 

270/Α΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 

21/Α΄/21-02-2016).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 

115/Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «1. Στο τέλος του δευτέ-
ρου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 
12 του ν. 4316/2014 (Α΄270), προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής, νυχτερινής και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, καθώς και εφημεριών 
του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που εκδίδονται 
από τα όργανα διοίκησης των οικείων φορέων, σύμφωνα 
με τη διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176), 
μετά τη δημοσίευση της αντίστοιχης κοινής υπουργικής 
απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας ανά Δ.Υ. 
Πε., ισχύουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου κάθε 
έτους. »

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από 1.1.2017.»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 περί 

πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου ΣΟΧ.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176 Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «….για το προσωπικό των 
ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρωσης υπερωρια-
κής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή 
το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό 
όργανο… Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός 
των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερω-
ριακής απασχόλησής του μέσα στα όρια των πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπόμενης της επιβά-
ρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι 
ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως… »

7. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.95854/27-12-2017 (ΦΕΚ 
4863/τ.Β΄/29-12-2017) απόφαση του Υπουργού Υγείας 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας για την καθιέρω-
ση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων 
ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των 
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

8. Την αριθμ. 43/22-01-2018 απόφαση έγκρισης κατα-

νομής υπερωριακής απασχόλησης νυκτερινών και εξαι-
ρεσίμων του μονίμου προσωπικού και του προσωπικού 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης έτους 2018.

9. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου 
(ΦΕΚ 3514/τ.Β΄/31.12.2012), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 
1153/τ.Β΄/6-05-2014) και ισχύει.

10. Τον Οργανισμό του Κέντρου Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 
1308/τ.Β΄/9-10-2002) όπως ισχύει.

11. Τη λειτουργία του Κέντρου Φυσικής Αποκατάστα-
σης (ΚΕΦΙΑΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου τo 
οποίo προκειμένου να λειτουργήσει και να καλύψει τις 
ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες όλου του Νομού Ρεθύμνης 
έχει στελεχωθεί και με προσωπικό του Γενικού Νοσο-
κομείου Ρεθύμνου που έχει μετακινηθεί σε αυτό έχοντας 
ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των υπηρεσιών Διοικη-
τικής, Νοσηλευτικής και Ιατρικής Διεύθυνσης του Νοσο-
κομείου στις οποίες ανήκει οργανικά το προσωπικό αυτό.

12. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης απο-
γευματινής και εξαιρεσίμων ημερών στην Διοικητική - 
Οικονομική Υπηρεσία λόγω ελλιπούς στελέχωσης προ-
σωπικού για την κάλυψη έκτακτων και λειτουργικών 
υπηρεσιακών αναγκών μέσα σε αυστηρά πλαίσια χρο-
νοδιαγραμμάτων και αποκλειστικές προθεσμίες.

13. Την κάλυψη της γραμματειακής υποστήριξης του 
τμήματος επειγόντων περιστατικών καθημερινά σε 
πρωϊνή - απογευματινή βάρδια και κατά τις Κυριακές 
και Αργίες από τους υπηρετούντες σε όλα τα τμήματα 
υπαλλήλους της Διοικητικής Υπηρεσίας παράλληλα με 
τα καθήκοντα που έχει ο καθένας στο τμήμα του.

14. Την υπεραυξημένη προσέλευση ασθενών στο Νο-
σοκομείο σύμφωνα και με επίσημα στατιστικά στοιχεία 
που έχει ως αποτέλεσμα την υπερβολική αύξηση εργα-
σίας σε όλες τις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

15. Τη μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότη-
σης υπαλλήλων και ιδιαίτερα υπαλλήλων της Διοικητικής 
υπηρεσίας, της τεχνικής υπηρεσίας και του παραϊατρι-
κού προσωπικού και την μη αναπλήρωσή τους με νέο 
προσωπικό.

16. Την απουσία προσωπικού λόγω χρήσης αναρρωτι-
κών αδειών που έχουν σχέση με τον χώρο εργασίας και 
σε μεγάλο βαθμό με την καθημερινή επαφή με ασθενείς 
,των αδειών μητρότητας και ανατροφής τέκνου σε μη-
τέρες και πατέρες υπαλλήλους, εκπαιδευτικών αδειών 
που έχουν σχέση κυρίως με την επιμόρφωση του προ-
σωπικού η οποία κρίνεται απαραίτητη, δημιουργεί την 
ανάγκη απασχόλησης του υπηρετούντος προσωπικού 
πέραν του τακτικού ωραρίου για την ομαλή λειτουργία 
όλων των τμημάτων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, 
Διοικητικής, Νοσηλευτικής και Ιατρικής Διεύθυνσης .

17. Την υποστήριξη από υπαλλήλους της Διοικητικής, 
Τεχνικής και Νοσηλευτικής υπηρεσίας προκειμένου να 
λειτουργήσουν ομαλά και χωρίς εμφάνιση προβλημά-
των οι δομές: α) Ξενώνας Βραχείας Παραμονής, και 
β) Ξενώνας Ψυχαργώς καθώς και το Κέντρο Ψυχικής 
Υγείας του Ρεθύμνου.

18. Το γεγονός της μεγάλης έλλειψης προσωπικού σε 
όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου (Διοικητική Νοση-
λευτική και Ιατρική Διεύθυνση), το οποίο λειτουργεί σε 
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24ωρη βάση σε συνδυασμό με τις συνεχώς αυξανόμενες 
υπηρεσιακές ανάγκες καθιστά αναγκαία την πρόσθετη 
και υπερωριακή απασχόληση πέραν της υποχρεωτικού 
ωραρίου απασχόλησης και εργασία προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις νυκτερινές εργάσι-
μες ημέρες και ημερήσιες ή νυκτερινές που παρέχονται 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του προσωπικού της 
Διοικητικής, Νοσηλευτικής, Ιατρικής και Τεχνικής υπη-
ρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου και των φο-
ρέων του προκειμένου να αντιμετωπισθούν εποχικές, 
και κυρίως επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες ώστε να 
μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του Γενικού Νο-
σοκομείου Ρεθύμνου και των φορέων του.

19. Την αναγκαιότητα ομαλής λειτουργίας όλων των 
τμημάτων της Διοικητικής, Νοσηλευτικής, Ιατρικής και 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, 
αποφασίζει ομόφωνα

- Εγκρίνει την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, πέ-
ραν της υποχρεωτικής απασχόλησης με αμοιβή έως και 
εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο και εργασίας προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις νυκτε-

ρινές εργάσιμες ημέρες και ημερήσιες ή νυκτερινές που 
παρέχονται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με αμοιβή 
έως εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες ανά εξάμηνο για 
τον κάθε εργαζόμενο, για το χρονικό διάστημα του β΄ 
εξαμήνου του έτους 2018 σε συνολικά διακόσια ενενή-
ντα πέντε (295) άτομα, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων 
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού Ιδιωτικού 
Δικαίου, της Διοικητικής, Νοσηλευτικής, Ιατρικής και Τε-
χνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου 
και των φορέων του, προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
ασφαλής λειτουργία του σε 24ωρη βάση καθημερινά, και 
γενικότερα η εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών 
προκειμένου να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Η δαπάνη που προκαλείται είναι ύψους 28.996,00 
ευρώ εις βάρος του ΚΑΕ 0261 και 184.683,00 σε βάρος 
του ΚΑΕ 0263.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

Γ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02049260511180008*
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