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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ
698/Β’/2016) υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει».

2

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας.

3

Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων του Δήμου Τριφυλίας.

4

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) μη Κερδοσκοπικού
Χαρακτήρα, στο Ν.Π.Ι.Δ «ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ Η ΑΓΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ 1072» με το διακριτικό τίτλο «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» για το ακίνητο στην περιοχή
Μάρμαρο Καρδαμύλων-Χίου.

5

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με
αμοιβή οκτώ (8) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το οικονομικό έτος
2018.

6

Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΙΑΠ/80993/Π10/6/
00059/Σ/ν. 3908/2011/26-06-2014 απόφασης υπαγωγής (ΦΕΚ 1785/Β’/30-06-2014) της επιχείρησης
«ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου του με το κίνητρο
της επιχορήγησης, σύμφωνα με το ν. 3299/2004,
το ν. 4013/2011, το ν. 3908/2011, το π.δ. 33/2011,
το ν. 4146/2013 και το ν. 4399/2016.

Αρ. Φύλλου 1305

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.253/52708/Α5
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ
698/Β’/2016) υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ
164/Α’) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698/Β’/2016)
Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε
με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει».
4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του αρθ. 46 παρ. 1 και 4 του αρ. 48
παρ. 2 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’).
6. Την με αριθμ. πρωτ Φ.1/Γ/39/52602/Β1/30-3-2018
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την με αριθμ.
Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698/Β’/2016) υπουργική απόφαση

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

14362

«Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
193/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», ως ακολούθως:
Άρθρο ΜΟΝΟ
Η παρ. 1 του άρθρου 1 της Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ
698/Β’/2016) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται,
ως ακολούθως:
«1. Οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται μετά τη λήξη
των μαθημάτων του Β’Τετραμήνου σε εξεταστικά κέντρα
που είναι Γενικά Λύκεια. Όπου κρίνεται αντικειμενικά
αναγκαίο για την διεξαγωγή τους, μπορεί να ορίζονται
ως Εξεταστικά Κέντρα, σχολικά συγκροτήματα ή άλλες
εκπαιδευτικές δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα
εξεταστικά κέντρα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μετά την έκδοση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ο Περιφερειακός
Διευθυντής Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καθορίζει την κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα για την οποία λαμβάνονται
υπόψη οι ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής καθώς και τυχόν άλλες αντικειμενικές ανάγκες.».
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό
έτος 2017-18.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. οικ. 49094
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997(Φ.Ε.Κ. 107/Α’) « Διοίκηση, οργάνωση ,στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α’/2010) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».
4. Την αριθμ. 13912/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) με την
οποί διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης
Βασίλειος του Πολυκάρπου.
5. Την με αρ. πρωτ. 2/41768/0022/20-05-2014 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ:ΒΙΙΩΗ-0ΗΠ).
6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/2014)
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

Τεύχος Β’ 1305/13.04.2018

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α’/2015), «Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
9.Τιςδιατάξειςτουν.3861/2010(ΦΕΚ112/Α’/13-07-2010),
σχετικά με «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις».
10. Την με αρ. πρωτ. 2/2176/ΔΠΓΚ/09-01-2017 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. (Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018.
11. Την με αρ. Πρωτ. 202491/20-12-2017 απόφαση
περί Κατανομής πιστώσεων του τακτικού Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής
Μακεδονίας Οικ. Έτους 2018.
12. Τις με αρ. πρωτ. 1035/2018 και 1036/2018/28-3-2018
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Συντονιστή που
καταχωρήθηκαν με α/α 32435 και 32434 αντίστοιχα στο
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας.
13. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο των υπαλλήλων
που απασχολούνται στο Γραφείο του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας
στα Ιωάννινα, για την έγκαιρη αντιμετώπιση έκτακτων
και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από την υποβοήθηση του έργου του Συντονιστή, όπως η άμεση ενημέρωση των Υπουργείων για έκτακτα θέματα, η συλλογή
και αποστολή στοιχείων για επίκαιρα θέμα, η ενημέρωση
της Κεντρικής Διοίκησης για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας, η πληροφόρηση των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης, η ενημέρωση της κοινής γνώμης
για αντιμετώπιση καταστάσεων επείγουσας ανάγκης, η
συνδρομή σε έκτακτες ανάγκες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
συνολική δαπάνη χιλίων πενήντα ενός ευρών και ενενήντα οχτώ λεπτών (1.051,98 €) η οποία αφορά το Α’ και
Β’ εξάμηνο του έτους 2018 (350,66 € για το Α’ εξάμηνο
και 701,32 για το Β’ εξάμηνο) και θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες για το σκοπό αυτό πιστώσεις του Φορέα
993-24, Ειδικού Φορέα 071 και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες 16.00 -22.00 των εργασίμων ημερών,
για έναν (1) υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που απασχολείται στο
Γραφείο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας στα Ιωάννινα, για το χρονικό
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ και
έως 31-12-2018. Ειδικότερα έως εκατόν είκοσι (120) ώρες
για το Α’ εξάμηνο και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες για
το Β’ εξάμηνο συνολικά ο καθένας.
Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα
πραγματοποιηθούν, θα γίνει με ευθύνη του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1305/13.04.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 30 Μαρτίου 2018
O Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Ι

(3)
Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων του Δήμου Τριφυλίας.
Με την αριθμ. 362/18.12.2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας Νομού Μεσσηνίας,
που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
87 του ν. 4483/2017 οι οποίες αντικατέστησαν τις όμοιες
του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 4368/2016, αφού υποβλήθηκαν στο Δήμο: α) η αριθμ. 26006/8.12.2017 αίτηση της
υπαλλήλου Πανουσάκη Βασιλικής του Ηλία και β) η αριθμ.
26014/8.12.2017 αίτηση της υπαλλήλου Αγγελινά Παναγιώτας του Γεωργίου και η ως άνω (362/2017) απόφαση
κρίθηκε νόμιμη, κατόπιν ελέγχου νομιμότητας, με την
αριθμ. 366/21.1.2018 απόφαση (ΑΔΑ: 7Σ7ΓΟΡ1Φ-2ΘΕ),
αυξάνεται το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων Πανουσάκη Βασιλικής του Ηλία και Αγγελινά Παναγιώτας του
Γεωργίου κατηγορίας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, σε ωράριο πλήρους απασχόλησης (σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως).
(Σχετική η από 1.2.2018 βεβαίωση του Δήμου Τριφυλίας για την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 60574/30.3.2018).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ι

Αριθμ. 1536/2017
(4)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στο Ν.Π.Ι.Δ «ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ Η ΑΓΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ 1072» με το διακριτικό τίτλο «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» για το ακίνητο στην περιοχή Μάρμαρο Καρδαμύλων-Χίου.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2345 (ΦΕΚ 213/τ.Α’/12-10-1995)
«Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» και του π.δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Β. Αιγαίου».
3. Την αρ. 7745/451 17-2-2017 (ΦΕΚ 639/1-3-2017 τ.Β’)
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου και ανάθεση τομέων ευθύνης».
4. Τις υπ’ αρ. Π4Β/οικ.3176/1996 (ΦΕΚ 455/τ.Β’/
6-6-1996) Π4Β/οικ. 4690/96 (ΦΕΚ 833/τ.Β΄/30-8-1996)
π1Γ/οικ. 81551/2007 (ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6-7-2007) Π1γ/
οικ. 129673/2009 (ΦΕΚ 2190/τ.Β΄/2-10-2009) Π1γ/οικ.
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129673/2009 (ΦΕΚ 2190/τ.Β΄/2-10-2009), Π1γ/οικ.
80794/2011 (ΦΕΚ 1736/τ.Β΄/3-8-2011, Δ27/οικ. 17112/
425/2012 (ΦΕΚ 2424/τ.Β΄/3-9-2012) και Δ27/οικ. 29273/
1339/30-9-2013 (ΦΕΚ 2562/τ.Β΄/30-9-2013) υπουργικές
αποφάσεις «Περί προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) από
ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Μ.Φ.Η μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» αντίστοιχα.
5. Την από 27-7-2017 αίτηση του Ν.Π.Ι.Δ. «ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ 1972» με τα νόμιμα
δικαιολογητικά και τη σχετική αλληλογραφία.
6. Το από 22-2-2018 Πρακτικό της Επιτροπής καταλληλότητας για τη λειτουργία Μ.Φ.Η., αποφασίζουμε:
Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα
στο Ίδρυμα (Ν.Π.Ι.Δ) με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ 1972» με το διακριτικό
τίτλο «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» δυναμικότητας 25 (είκοσι πέντε)
κλινών για το οίκημα στη θέση Καρδάμυλα-Μάρμαρο,
της δ.ε Καρδάμυλων, Δήμου Χίου. Νόμιμος εκπρόσωπος
του ΝΠΙΔ ορίζεται ο Τσάκος Γεώργιος του Στυλιανού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χίος, 27 Φεβρουαρίου 2018
H Aντιπεριφερειάρχης
ΚΑΛ. ΓΟΜΟΥ - ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 304/59951
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή οκτώ (8) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το οικονομικό έτος 2018.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282,283 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α’/7-6-2010).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α’/
27.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20, για αποζημίωση για
εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, του
ν. 4354/2015, (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16-12-2015) «Διαχείριση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Τις αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ0ΝΜ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 /Α’/2015)».
5. Την αριθμ. 2/1757/0026/10-01-2017 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών
για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, εργασία» (ΦΕΚ
17/τ.Β’/12.01.2007).
6. Την 239/2018 (πρακτικό 5ο/12-02-2018) (ΑΔΑ:
7Τ687ΛΡ-ΡΟ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
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Περιφέρειας Θεσσαλίας «Έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης για την υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το οικονομικό έτος 2018».
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους των 7.000,00 € (επτά χιλιάδων
ευρώ) σε βάρος του Ειδικού Φορέα 073, ΚΑΕ 0511 του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.
8. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
9. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για το α’ εξάμηνο: Α/Α 570 με Α.Π.:777/
15-02-2018 και με ΑΔΑ: ΩΣΨΟ7ΛΡ-ΨΓΔ, ποσού 3.500,00€
και για το β’ εξάμηνο Α/Α 1053 με Α.Π.:2106/23-03-2018 και
με ΑΔΑ: ΩΚ477ΛΡ-Λ35 ποσού 3.500,00 €, Κωδικού / Αιτιολογία: 01.073.0511.01/Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.
10. Τη διαπίστωση ανάγκης υπερωριακής απασχόλησης
με αμοιβή για το τρέχον οικονομικό έτος (2018) για οκτώ
(8) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην
έδρα της στη Λάρισα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και απογευματινές ώρες, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας
και μέχρι την 22η ώρα, για την αντιμετώπιση έκτακτων
και αυξημένων αναγκών που απορρέουν από: την εκτεταμένη αντικατάσταση του μηχανογραφικού εξοπλισμού
διακόσιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (200 Η/Υ) σε όλες τις
Διευθύνσεις του φορέα. Η διαδικασία απαιτεί μεγάλο όγκο
εργασιών, από τα οργανωτικά (συνεννοήσεις, ενημέρωση
ΒΔ με τα νέα στοιχεία, απόδοση κωδικών περιουσίας, διευθύνσεων δικτύου, κ.λπ.), μέχρι και την ολοκλήρωση των
τεχνικών θεμάτων (εγκαταστάσεις λογισμικού, μετάπτωση
των δεδομένων του χρήστη, κ.λπ.), ώστε να παραδοθούν
με πλήρη λειτουργικότητα στους χρήστες, αποφασίζουμε:
α) την καθιέρωση της υπερωριακής απασχόλησης
οκτώ (8) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διαφάνειας και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην έδρα της στη Λάρισα, κατά το οικονομικό
έτος 2018, για την κάλυψη των ανωτέρω εκτάκτων και
αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
Ειδικότερα:
β) καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών διακόσιες σαράντα (240) ώρες έκαστος κατά το έτος 2018,
χίλιες εννιακόσιες είκοσι (1920) ώρες συνολικά για οκτώ
(8) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
γ) θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναγράφονται
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, η κατηγορία/
κλάδος και το Μισθολογικό Κλιμάκιό τους,
δ) για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων και ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση
των υπαλλήλων του για το υπερωριακά παρασχεθέν έργο.
Η προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό
των 7.000,00 € (επτά χιλιάδων ευρώ) συνολικά, θα βαρύνει εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού για
το οικονομικό έτος 2018 της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ειδ.
Φορέα 073 και Κ.Α.Ε 0511.
Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τεύχος Β’ 1305/13.04.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 22 Μαρτίου 2018
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. 68482
(6)
Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΙΑΠ/80993/Π10/6/
00059/Σ/ν. 3908/2011/26-06-2014 απόφασης
υπαγωγής (ΦΕΚ 1785/Β’/30-06-2014) της επιχείρησης «ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» που
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου του με
το κίνητρο της επιχορήγησης, σύμφωνα με το
ν. 3299/2004, το ν. 4013/2011, το ν. 3908/2011, το
π.δ. 33/2011, το ν. 4146/2013 και το ν. 4399/2016.
Με την ΔΙΑΠ/68479/Π10/6/00059/Σ/ν. 3908/2011/
28-03-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία
Είδος Επένδυσης

Τόπος Εγκατάστασης

ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επέκταση θερμοκηπιακής
μονάδας με την κατασκευή
6,90 στρεμμάτων και
προμήθεια νέου εξοπλισμού
«ΑΝΕΜΟΛΙΔΙ» Δ.Δ.
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΑΙΣΤΟΥ - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Κ.
70200
398.591,13 ευρώ

Συνολικό Κόστος
Επένδυσης σύμφωνα με
την απόφαση υπαγωγής
Συνολικό Κόστος
282.041,75 ευρώ
Επένδυσης σύμφωνα
με την απόφαση
τροποποίησης
Επιχορήγηση σύμφωνα 159.436,45 ευρώ (40,0%)
με την απόφαση
υπαγωγής (ποσοστό)
Επιχορήγηση σύμφωνα 112.816,70 ευρώ (40,0%)
με την απόφαση
τροποποίησης (ποσοστό)

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται
έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βάσει του άρθρου 16
παρ. 2 (μεταβατικές διατάξεις) του ν. 3908/2011 (ΦΕΚ
8/Α’/01-02-2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για
την οικονομική ανάπτυξη την επιχειρηματικότητα και
την περιφερειακή συνοχή» και του π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/
Α’/14-04-2011) «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των
επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011».
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02013051304180004*

