E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.04.13 08:48:30
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

14277

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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12 Απριλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση ποσοστού δέσμευσης πόρων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
2014-2020».

2

Τροποποίηση της 19/3696/12-01-2017 (Β’ 193/
27.01.2017) υπουργικής απόφασης κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 33 της 481/66703/09-06-2016 υπουργικής απόφασης στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1,
του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020 «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», όπως τροποποιήθηκε με
την 322/138885/22.12.2017 υπουργική απόφαση.

3

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες, για το προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Σερρών,
για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της
παρούσας έως 31-12-2018.

4

Καθιέρωση υπερωριακής (απογευματινής) απασχόλησης με αμοιβή, για το προσωπικό της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
της Π.Ε. Σερρών, για το χρονικό διάστημα από τη
δημοσίευση της παρούσας έως 31-12-2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 37276 - 02/04/2018
(1)
Τροποποίηση ποσοστού δέσμευσης πόρων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
2. Το ν. 4314/2014 (Α'265) «Α) Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Αρ. Φύλλου 1294

για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/
16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α') και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ.1 αυτού.
3. Το π.δ. 116/2014 (Α'185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 123/2016 (Α' 208) περί ανασύστασης και μετονομασίας υπουργείων.
5. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) περί διορισμού υπουργών,
αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών.
6. Την υπ' αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση (Β' 3722).
7. Την υπ' αριθμ. 112012/ΕΥΘΥ 1046 (ΦΕΚ 2473/
18-11-2015) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής
σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν 4314/2014,
όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.
8. Την με αριθμ. 897/16-03-2018 επιστολή της ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Δ. Ελλάδας.
9. Το με αριθμ. 34248/26-03-2018 ενημερωτικό της
ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ.
10. Την με αριθμ. 37229/02-04-2018 εισήγηση του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
στον Αναπληρωτή Υπουργό με θέμα «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του
ν. 4314/2014 για το ΠΕΠ Δ. Ελλάδας».
11. Την ανάγκη άμεσης ένταξης ώριμων έργων για την
περαιτέρω ενεργοποίηση του ΠΕΠ Δ. Ελλάδας, σύμφωνα
με την εγκεκριμένη στοχοθεσία του και την επιτάχυνση
της υλοποίησης του, τηρουμένων των προϋποθέσεων
των Κανονισμών της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου για τις μεταβολές των π/υ των αξόνων του προγράμματος.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δύναται να
εντάξει στον άξονα προτεραιότητας 5 του οικείου ΠΕΠ
πράξεις με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης,
ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το 160 % του προβλεπόμενου στο εγκεκριμένο πρόγραμμα.
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Η συνολική δημόσια δαπάνη του ΠΕΠ δεν μπορεί να
υπερβεί το 110 %.
Η υπέρβαση των τιθέμενων στην παρ. 1 του άρθρου 33
του ν. 4314/2014 ορίων επιτρέπεται μόνο για την ένταξη
πράξεων του άξονα προτεραιότητας 5 του ΕΠ «Δυτική
Ελλάδα 2014-2020» που αφορούν σε κοινωνικές υποδομές, υποδομές υγείας και υποδομές εκπαίδευσης, όπως
αναλυτικότερα αναφέρονται στο εισηγητικό του Γ.Γ.
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (σημείο 10 ανωτέρω).
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 407/49203
(2)
Τροποποίηση της 19/3696/12-01-2017 (Β' 193/
27-01-2017) υπουργικής απόφασης κατ'εφαρμογή του άρθρου 33 της 481/66703/09-06-2016
υπουργικής απόφασης στο πλαίσιο της Δράσης
10.2.1, του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020 "Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία", όπως τροποποιήθηκε με την 322/138885/22-12-2017 υπουργική απόφαση.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α'138/15-09-2017),
2. του ν. 4314/2014 «Για την διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α'265/23-12-2014),
3. την αριθμ. 481/66703/09-06-2016 (Β'1994/01-07-2016)
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής
της Δράσης 10.2.1 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, του
Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020»,
όπως ισχύει,
4. της αριθμ.19/3696/12-01-2017 (Β'193/27-01-2017)
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών
εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1,
του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020
Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, βάσει του άρθρου 33
της αριθμ. 481/66703/09-06-2016 υπουργικής απόφασης (Β΄1994/01-07-2016)»,
5. της αριθμ. 322/138885/22-12-2017 (Β'4669/29-122017) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ.
19/3696/12-01-2017 (Β'193/27-01-2017) υπουργικής
απόφασης Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου
10.2 του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, βάσει του άρθρου 33 της αριθμ.
481/66703/09-06-2016 ΥΑ (Β΄1994/01-07-2016)»
6. της αριθμ. 282966/09-07-2007 (Β'1205/2007) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και

Τεύχος Β’ 1294/12.04.2018

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του
ΝΠΙΔ με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον
Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων
(ΕΛΕΓΕΠ)»,
7. της αριθμ. 281255/06-05-2008 (Β'794/2008) υπουργικής απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών
Ελέγχων του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)»,
8. της αριθμ. 1065/19-04-2016 (Β'1273/2016) υπουργικής απόφασης «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»,
9. της αριθμ. 1063/19-04-2016 (Β'1295/2016) υπουργικής απόφασης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων
Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ)
Πράξεων του ΠΑΑ» (Β' 1580/03-06-2016), όπως ισχύει
κάθε φορά,
10. της αριθμ. Υ92/29-11-2017 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη
Τσιρώνη» (Β' 4195),
11. τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών
Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων,
12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Τροποποιείται η αριθμ. 19/3696/12-01-2017 (Β'193/
27-01-2017) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της
Δράσης 10.2.1 του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του
ΠΑΑ 2014-2020 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, βάσει του άρθρου 33 της αριθμ. 481/66703/09-06-2016
υπουργικής απόφασης (Β'1994/01-07-2016)», όπως
τροποποιήθηκε από την αριθμ. 322/138885/22-12-2017
(Β' 4669/29-12-2017) υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:
Άρθρο 1
α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8
της αριθμ. 19/3696/12-01-2017 υπουργικής απόφασης
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαίρεση αποτελούν όσα αιτήματα πληρωμής υποβληθούν εντός του έτους 2018 και αφορούν σε δαπάνες
που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2017, καθώς
και του πρώτου τετραμήνου του 2018, για τα οποία ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 31-05-2018.
Για τους φακέλους υποψηφιότητας των οποίων εκκρεμεί η εξέταση από την επιτροπή του άρθρου 16 της
αριθμ. 481/66703/09-06-2016 υπουργικής απόφασης
(Β'1994/01-07-2016), τα αιτήματα πληρωμής των δαπανών των αντίστοιχων διμήνων που πραγματοποιήθηκαν
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μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης τους,
θα υποβληθούν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών
από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης
ένταξης».
β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9
της αριθμ. 19/3696/12-01-2017 υπουργικής απόφασης
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επιτόπια επίσκεψη πραγματοποιείται μετά την υποβολή από τον δικαιούχο του σχετικού αιτήματος πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ύστερα από σχετική ηλεκτρονική
ή έντυπη ενημέρωση του αρμόδιου Κέντρου Ζωικών
Γενετικών Πόρων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 19/3696/12-01-2017
(Β'193/27-01-2017) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ.1387
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες, για το προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Σερρών, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως 31-12-2018.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδ. α του άρθρου 282 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις αποφάσεις αριθμ. 81320+77909/1-12-2016 (ΦΕΚ
4302/Β΄/30-12-2016) «΄Εγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
3. Τον ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/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».
4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για υπερωριακή απασχόληση κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, των
υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας της Π.Ε. Σερρών που προκύπτουν για υγειονομικό έλεγχο καταστημάτων μαζικής εστίασης και αναψυχής
που λειτουργούν αποκλειστικά νυκτερινές ώρες, αργίες
και σαββατοκύριακα, εξέταση καταγγελιών πολιτών για
προβλήματα ηχορύπανσης από μουσική καταστημάτων
και κέντρων διασκέδασης που λειτουργούν μόνο βραδινές ώρες, αργίες και σαββατοκύριακα, παρακολούθηση
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του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, έλεγχος
για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, παρεμβάσεις ψυχολόγου σε επείγουσες περιπτώσεις, όπως, θέματα
παιδικής κακοποίησης, παραμέλησης και ενδοοικογενειακής βίας, εκτός ωραρίου υπηρεσίας, υποστήριξη θετών
γονέων, αναδόχων, παιδιών και εφήβων.
5. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση
στον προϋπολογισμό του έτους 2018, σύμφωνα με
το έγγραφο με αριθμ. 138874/1135/20-3-2018 (ΑΔΑ:
Ω51Δ7ΛΛ-ΗΛΣ) της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και
Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών.
6. Την υπ'αριθμ. οικ.30110(385)/27-1-2017 (ΦΕΚ 390/
Β΄/10-2-2017) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ’’ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ’’ στους Αντιπεριφερειάρχες στον εκτελεστικό Γραμματέα στους Προϊσταμένους των Γενικών
Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων
και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
7. Την καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση,
καθώς κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των
υπαλλήλων Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (ΦΕΚ
1084/Β΄/9-6-2015).
8. Το υπ'αριθμ. 115552/133/12-3-18 έγγραφο του γραφείου του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας «΄Εγκριση υπερωριών», αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή,
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, για το
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας
έως 31-12-2018 μέχρι 1344 ώρες συνολικά για επτά (7)
υπαλλήλους της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας της Π.Ε. Σερρών, που θα απασχοληθούν πέραν
του κανονικού ωραρίου.
Η ονομαστική κατανομή των 1344 ωρών για υπερωριακή εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, στους απασχολούμενους υπαλλήλους (χωρίς
η υπερωριακή εργασία να υπερβαίνει τις 16 ώρες ανά
υπάλληλο μηνιαίως) καθώς και η βεβαίωση της παρασχεθείσας εργασίας από αυτούς, θα γίνει με άλλη απόφαση μας, αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών που
θα προκύψουν.
Η σχετική δαπάνη ύψους 8.300 € για κάλυψη δαπανών
υπερωριακής απασχόλησης θα βαρύνει τον Φορέα 721,
ΚΑΕ 0512.α.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών,
οικ.έτους 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 3 Απριλίου 2018
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
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Αριθμ. οικ.1388
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής (απογευματινής) απασχόλησης με αμοιβή, για το προσωπικό της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
της Π.Ε. Σερρών, για το χρονικό διάστημα από
τη δημοσίευση της παρούσας έως 31.12.2018.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδ. α του άρθρου 282 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις αποφάσεις Αριθμ. 81320+77909/1-12-2016
(ΦΕΚ 4302/Β΄/30-12-2016) «Εγκριση τροποποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας».
3. Τον ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/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».
4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματινές ώρες, των υπαλλήλων της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της
Π.Ε. Σερρών που προκύπτουν για υγειονομικό έλεγχο
καταστημάτων που δεν λειτουργούν τις πρωινές ώρες,
ηχομετρήσεων, παρακολούθηση του προγράμματος
καταπολέμησης κουνουπιών, έλεγχος για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, συνοδεία ανηλίκων,
συνεντεύξεις και παρακολούθηση υιοθεσιών, θέματα
παιδικής κακοποίησης και οικογενειακής βίας, ψυχολογική υποστήριξη γονέων πέραν του ωραρίου εργασίας.
5. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση
στον προϋπολογισμό του έτους 2018, σύμφωνα με το
έγγραφο με (ΑΔΑ:6Τ8Τ7ΛΛ-6Χ5) και αριθμ. 138884/
1144/21-3-2018 της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και
Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών.
6. Την υπ' αριθμ. οικ. 30110 (385)/27-1-2017 (ΦΕΚ 390/
Β΄/10-2-2017) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών
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μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους
Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" στους Αντιπεριφερειάρχες στον εκτελεστικό Γραμματέα στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων,
των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών
Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
7. Το υπ' αριθμ. 115552/133/12-3-2018 έγγραφο του
γραφείου του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας «΄Εγκριση υπερωριών», αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή,
κατά τις απογευματινές ώρες καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της
παρούσας έως 31-12-2018 μέχρι 2880 ώρες συνολικά για
δώδεκα (12) υπαλλήλους της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Σερρών, που θα απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου.
Η ονομαστική κατανομή των 2880 ωρών για υπερωριακή εργασία , στους απασχολούμενους υπαλλήλους
(χωρίς η υπερωριακή εργασία να υπερβαίνει τις 20 ώρες
ανά υπάλληλο μηνιαίως) καθώς και η βεβαίωση της παρασχεθείσας εργασίας απ'αυτούς, θα γίνει με άλλη απόφαση μας, αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών που
θα προκύψουν.
Η σχετική δαπάνη ύψους 13.600 € για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης θα βαρύνει τον Φορέα
721, ΚΑΕ 0511.α.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών, οικ. έτους 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 3 Απριλίου 2018
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
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