
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 
2016 (Β’ 4241) απόφασης του Υφυπουργού Οικο-
νομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋ-
ποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής 
αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επι-
βολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώ-
σεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και 
άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του 
ν.2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα», όπως 
ισχύει.

2 Επιβολή προστίμου στην NIKOLOVA LIDIA του 
STRAHIL για τελωνειακή παράβαση παράνομης 
κατοχής και κυκλοφορίας οχήματος.

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Λαθρεμπο-
ρία στους: 1) ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ, 2) GHERASIMVASILE του VALERIO, 
3) JESCUVASILEBOGDAN του ΙΟΝ, 4) HASNAIOAN 
του DIMITRI, 5) BALANMIRCEA-PETRICA του 
MIRCEA, 6) BUTNAROVLAD του FLORIN, 7) IGNAT 
DANIEL του KOSTAKI.

4 Έγκριση της 128/2017 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Καλαμπάκας περί σύστασης 
μίας (1) προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Καλα-
μπάκας.

5 Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας στο Περιφερει-
ακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νησιών για το 
έτος 2018.

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 
κατά τις απογευματινές ώρες για το προσωπικό 
που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων για το 
έτος 2018.

7 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, με αμοι-
βή, κατά τις απογευματινές ώρες για προσωπικό 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών και Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το έτος 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1072093 ΕΞ 2018 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 

2016 (Β’ 4241) απόφασης του Υφυπουργού Οι-

κονομικών «Καθορισμός των όρων και των προ-

ϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογι-

κής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας 

επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυ-

πώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου 

και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α 

του ν.2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα», 

όπως ισχύει. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 53Α του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α’) «Εθνι-

κός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

2. Τα άρθρα 56, 109 και 119Α του ν.2960/2001.
3. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του εδαφίου 5 του 

άρθρου 40 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) και της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 10 του ν. 438/76 (ΦΕΚ 256/Α’) 
όπως ισχύουν.

4. Την παράγραφο 10 του άρθρου 53Α του ν.2960/01 
με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών 
να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις νια τη 
χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμέ-
νου αποθηκευτή των προϊόντων καφέ του άρθρου 53Α, 
τις διαδικασίες επιβολής του φόρου κατανάλωσης, την 
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παρακολούθηση και τον έλεγχο των εν λόγω προϊόντων, 
καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες της εφαρμογής των 
διατάξεων του άρθρου 53Α του ν.2960/01.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του 
Κώδικα Νομοθεσίας νια την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη-
τικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας νια την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
210 Α’).

7. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ 178 Α’ και ΦΕΚ 25/2015 Α’ για διόρθωση 
σφάλματος).

8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν.4389/2016 
(ΦΕΚ 94 Α’ ) «Επείγουσες διατάξεις νια την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» περί σύστασης 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

9. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β’) 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομι-
κών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονο-
μικών Αικατερίνη Παπανάτσιου.

10. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ. ΔΕΦΚ 
Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφασης Υφυπουργού 
Οικονομικών, προκειμένου να δύναται να πραγματοποι-
ηθεί η έξοδος των προϊόντων καφέ των περιπτώσεων 
(β), (δ) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του 
ν.2960/2001 από τη φορολογική αποθήκη όταν προο-
ρίζονται νια τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζει:

Τροποποιούμε την αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 (Β’ 
4241) απόφαση «Καθορισμός των όρων και των προϋπο-
θέσεων νια τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης 
προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου 
κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακο-
λούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του 
άρθρου 53Α του ν.2960/2001, ως προς τα εν λόγω προ-
ϊόντα», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 
ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 (Β’ 4241) ΑΥΟ

1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 11 της αριθμ. 
ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 (Β’ 4241) ΑΥΟ, προστίθεται νέα 
παράνραφος 2, ως εξής:

«2. Ειδικά για τα προϊόντα καφέ των περιπτώσεων 
(β), (δ) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 
2960/2001, όπως ισχύει, η έξοδος από τη φορολογική 
αποθήκη μπορεί να πραγματοποιείται και με τον εφοδια-
σμό των δικαιούχων απαλλαγής πλοίων και αεροσκαφών 
σύμφωνα με τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην 
ισχύουσα νομοθεσία περί εφοδιασμού.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις εξόδου των ως άνω προϊό-
ντων καφέ που πραγματοποιείται για εφοδιασμό πλοίων 
και αεροσκαφών, υποβάλλεται Δήλωση Διακίνησης στην 

τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IX της 
παρούσας.

Οι ποσότητες των ως άνω προϊόντων καφέ που εξέρ-
χονται από τη φορολογική αποθήκη καταχωρούνται στο 
γραμμογραφημένο βιβλίο αποθήκης του Παραρτήματος 
Χ της παρούσας και οι Δηλώσεις Διακίνησης στο προ-
βλεπόμενο Ειδικό Βιβλίο».

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 αναριθμούνται σε 3 και 4 
αντίστοιχα.

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11, όπως αναριθ-
μείται με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, επέρχονται 
οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Ο τίτλος της παραγράφου αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«4. Αποστολή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε τρίτη χώρα ή έξοδος από φορολογική απο-
θήκη για σκοπούς εφοδιασμού». 

β) Στην περίπτωση γ) προστίθεται νέα υποπερίπτωση 
γγ. ως ακολούθως:

«γγ. Στις περιπτώσεις εφοδιασμού, η προβλεπόμενη 
από τις ισχύουσες διατάξεις, διαδικασίες και διατυπώ-
σεις περί εφοδιασμού, πιστοποίηση ολοκλήρωσης του 
εφοδιασμού».

γ) Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται νέα περί-
πτωση ε) ως ακολούθως:

«ε. Στις περιπτώσεις εφοδιασμού, εφόσον το Τελωνείο 
εξαγωγής/εφοδιασμού και εξόδου/ φόρτωσης είναι το 
ίδιο, δεν υποβάλλεται Δήλωση Διακίνησης. Το σχετικό 
βιβλίο ενημερώνεται με τη διασάφηση εξαγωγής/εφοδι-
ασμού, με την οποία πιστώνεται και η αποθήκη».

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Μαΐου 2018

 Η Υφυπουργός 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ   

 Ι 

(2)
 Επιβολή προστίμου στην NIKOLOVA LIDIA του 

STRAHIL για τελωνειακή παράβαση παράνομης 

κατοχής και κυκλοφορίας οχήματος. 

 Με την 259/2016/2018/11-05-2018 καταλογιστική 
πράξη του Προϊσταμένου του Β’  Τελωνείου Πειραιά, 
σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 1, το άρθρο 152 παρ 
5 και το άρθρο 137 παρ. Α1 του ν. 2960/2001, καταλο-
γίζονται στην NIKOLOVA LIDIA του STRAHIL, νυν αγνώ-
στου διαμονής, με ΑΦΜ 122997891 και Αριθμ. Διαβα-
τηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βουλγαρίας) 644479205, 
το συνολικό πρόστιμο ύψους 8.000,00 € (οκτώ χιλιά-
δες ευρώ) για παράνομη κατοχή και κυκλοφορία ενός 
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Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου μάρκας MERCEDES, με αριθμό πλαι-
σίου WDB2093161F030690 και αριθμό κυκλοφορίας 
CB3249AM από μη δικαιούχο πρόσωπο. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ   

 Ι 

(3)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Λαθρεμπο-

ρία στους: 1) ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΥ, 2) GHERASIMVASILE του VALERIO, 

3) JESCUVASILEBOGDAN του ΙΟΝ, 4) HASNAIOAN 

του DIMITRI, 5) BALANMIRCEA-PETRICA του 

MIRCEA, 6) BUTNAROVLAD του FLORIN, 7) IGNAT 

DANIEL του KOSTAKI  .

Με την 7/08-07-2015 καταλογιστική πράξη του Προ-
ϊσταμένου του Τελωνείου Θήρας, από το ιστορικό της 
οποίας προκύπτει απόπειρα εισαγωγής Λαθραίων 
Τσιγάρων κατά παράβαση του άρθρου 142 παρ. 2, σε 
συνδυασμό με το Άρθρο 155 παρ. 1B του ν.2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», χαρακτηρίζονται ως 
υπαίτιοι Λαθρεμπορίας οι:

1) GHERASIMVASILE του VALERIO, κατοίκου Κάτω Πα-
τησίων ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Παπαναστασίου 4-6), κα-
τόχου του με αριθ. 15216447 Δ/ρίου εκ δοθέντος από 
Αρχές ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ και (ΧΤ-471250 ως αναφέρεται στην 
αναφορά Λιμεναρχείου Θήρας).

2) JESCUVASILEBOGDAN του ΙΟΝ, κατοίκου ΑΓ. ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Λάρνακας 30), κατόχου του με 
αριθ. 12691596 Δ/ρίου εκδοθέντος από Αρχές ΡΟΥΜΑΝΙ-
ΑΣ ως αναφέρεται στην αναφορά Λιμεναρχείου Θήρας).

3) HASNAIOAN του DIMITRI, κατοίκου ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ (Ταξιαρχών 48 ) κατόχου του με αριθ. 085072528 
Δ/ρίου εκδοθέντος από Αρχές ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ως αναφέ-
ρεται στην αναφορά Λιμεναρχείου Θήρας).

4) BALANMIRCEA -PETRICA του MIRCEA, κατοίκου 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δημοκρατίας 69) 
κατόχου του με αριθ. SV- 5670078 Δ/ρίου εκδοθέντος 
από Αρχές ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ως αναφέρεται στην αναφορά 
Λιμεναρχείου Θήρας).

5) BUTNAROVLAD του FLORIN, κατοίκου Κυψέλης 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Σπετσών 72) κατόχου του με αριθ. 
ΜΧ693415 Δ/ρίου εκδοθέντος από Αρχές ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 
ως αναφέρεται στην αναφορά Λιμεναρχείου Θήρας).

6) IGNA TDANIEL του KOSTAKI, κατοίκου Κυψέλης 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Σκύρου 27) κατόχου του με αριθ. 
426039 Δ/ρίου εκδοθέντος από Αρχές ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, ως 
αναφέρεται στην αναφορά Λιμεναρχείου Θήρας)

7) ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΣΑΒΕΛΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατοίκου 
Αχαρνών ΑΤΤΙΚΗΣ (Ιωάννου Βρεττού 15), κατόχου του 
με αριθ. ΑΒ 209975 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
εκδοθέντος από Ελληνικές Αρχές ως αναφέρεται στην 
αναφορά Λιμεναρχείου Θήρας).

8) ΚΛΑΨΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, κατοίκου 
ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Λ. Ειρήνης 47) κατόχου του με αριθ. 
ΑΖ 633888 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέ-
ντος από Ελληνικές Αρχές ως αναφέρεται στην αναφορά 
Λιμεναρχείου Θήρας).

9) ΓΑΛΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, κατοίκου 
Οίας και Πύργου ΘΗΡΑΣ, κατόχου του με αριθ. ΑΒ 
637843 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος 
από AT ΘΗΡΑΣ ως στην αναφέρεται αναφορά Λιμεναρ-
χείου Θήρας).

10) ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, κα-
τοίκου ΑΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Μακεδονομάχων 14) 
περιοχή ΓΚΟΡΙΤΣΑ κατόχου του με αριθ. ΑΒ 246007 Δελ-
τίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από Ελληνικές 
Αρχές ως αναφέρεται αναφορά Λιμεναρχείου Θήρας).

11) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 
κατοίκου ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δήλου 53) κατόχου 
του με αριθ. Ρ 540232 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
εκδοθέντος από Ελληνικές Αρχές ως αναφέρεται ι στην 
αναφορά Λιμεναρχείου Θήρας).

12) ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κατοί-
κου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ρήγα Φεραίου 24) κατόχου 
του με αριθ. Π 080956 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
εκδοθέντος από Ελληνικές Αρχές ως αναφέρεται στην 
αναφορά Λιμεναρχείου Θήρας).

13) ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ αγνώστων 
λοιπών στοιχείων και αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.

14) ΚΕΣΣΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ αγνώστων λοιπών στοιχείων ως 
αναφέρεται στην αναφορά Λιμεναρχείου Θήρας).

Επιβάλλεται σε αυτούς σύμφωνα με το Άρθρο 150 παρ. 
1, 2 και 3 του ιδίου ως άνω νόμου, πολλαπλό τέλος ίσο 
με το τριπλάσιο των αναλογούντων δασμών-φόρων ήτοι 
ποσό 2.537.693,07 € πλέον 2,4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. και για 
την καταβολή του συνολικού επιβληθέντος ποσού όλοι 
κηρύσσονται αλληλέγγυα υπόχρεοι. 

 Ο Προϊστάμενος

ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 6581/63246 (4)
Έγκριση της 128/2017 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Καλαμπάκας περί σύστασης 

μίας (1) προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαί-

ου Αορίστου Χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Κα-

λαμπάκας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4368/2016 «Μέ-

τρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 21) με το οποίο προστίθεται άρθρο 
28 Α’ στο ν.4325/2015.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4325/2015 «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις (Α’ 47).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 109 παρ. 4, 5 και 7 του 
ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης» (Α’ 87).
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4. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλά-
δας».

5. Την 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμέ-
νη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3584/2007 «Κύρω-
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων » (Α’ 143).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.8 του ν.2643/1998 
«Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κα-
τηγοριών και άλλες διατάξεις» (Α’ 220).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.1 του ν.3227/2004, 
όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.4186/2013 «Ανα-
διάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 193).

10. Την 413/2010 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή, 
κρίθηκε νόμιμη η συνέχιση της απασχόλησης Ατόμων 
με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ μετά 
την ολοκλήρωση του επιχορηγούμενου από τον ΟΑΕΔ 
προγράμματος ορισμένου χρόνου, βάσει του οποίου 
απασχολούνται, όταν οι επιχειρήσεις αυτές επιθυμούν 
την περαιτέρω συνέχιση της απασχόλησής τους, κατά 
τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 
11 του ν.3227/2004.

11. Το ΔΙΠΙΔΔ/Β2Δ/225/8993/19.5.2014 έγγραφο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης.

12. Το 5843/31.3.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Συ-
νέχιση απασχόλησης ΑΜΕΑ, μετά τη λήξη προγράμματος 
του ΟΑΕΔ».

13. Τα 8465/29.5.2017, 9976/27.5.2017 και 9984/ 
16.6.2017 έγγραφα του Δήμου Καλαμπάκας «Συνέχιση 
απασχόλησης ΑΜΕΑ, μετά την ολοκλήρωση προγράμ-
ματος του ΟΑΕΔ».

14. Τα 6885/84320/15.6.2018, 7864/95220/27.6.2017 
και οικ.1102/10395/23.1.2018 έγγραφα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών.

15. Το 2346/2.3.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσω-
τερικών.

16. Το οικ.5077/48114/2.4.2018 έγγραφο, προς τον 
Δήμο Καλαμπάκας.

17. Το 3602/10.4.2018 έγγραφο του Δήμου Καλαμπά-
κας.

18. Την 1641/93560/22.6.2017 απόφαση του Τμήματος 
Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Τρικάλων, αναφορικά 
με τον έλεγχο νομιμότητας της 128/2017 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμπάκας.

19. Την 4774/8.5.2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμπάκας, αναφορικά 
με την ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδο-
σίας του προσωπικού.

20. Την 298/2015 (ΑΔΑ:69Σ0ΩΕΛ-47Ξ) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμπάκας αναφορικά 
με την «Κατάργηση Κοινωφελούς Επιχείρησης (μεταφο-

ρά προσωπικού και ενσωμάτωση δραστηριοτήτων στον 
Δήμο».

21. Την 128/2017 (ΑΔΑ:6ΞΣΗΩΕΛ-81Ρ) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμπάκας αναφορικά 
με τη «Λήψη απόφασης για τη συνέχιση της απασχόλη-
σης των ΑμεΑ και μετατροπής της σχέσεως εργασίας 
τους, από 3+1 έτη Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με το 
άρθρο 56 του ν.4186/2013 «Διεύρυνση προστασίας των 
ΑμεΑ», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 128/2017 (ΑΔΑ:6ΞΣΗΩΕΛ-81Ρ) απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμπάκας 
Ν. Τρικάλων περί σύστασης μίας (1) προσωρινής προ-
σωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
στον ΟΕΥ του Δήμου Καλαμπάκας ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ 

ΕΡΓΑΤΗΣ

Η παραπάνω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο.

Για τα επόμενα έτη:
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη για το 

κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
7.265,93 €, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογι-
σμό του Δήμου Καλαμπάκας του οικον. έτους 2018 και 
θα βαρύνει τους Κ.Α. 20-6021 και 20-6054.001. Για τα 
επόμενα έτη προκαλείται δαπάνη ύψους 12.455,88 € 
ετησίως, η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους 
Κ.Α. των προϋπολογισμών των επόμενων ετών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Λάρισα, 11 Μαΐου 2018 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 84906 (5)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας στο Περιφερεια-

κό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νησιών για το έτος 

2018. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 2801 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτο-

νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα “Καλλικράτης“»,

β) 8Α παρ. 4 περ. α υποπερ. δδ) του π.δ/τος 139/2011 
(ΦΕΚ 232 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»,

γ) 3 έως 27 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 
του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις, 
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Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυ-
σης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και 
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματο-
δότησης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις 
διατάξεις του ν.4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α’),

δ) 90 του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98Α’) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα»,

ε) της 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 (Α.Δ.Α.: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) 
εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Πα-
ροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της 
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας», 

στ) 36 παρ. 2 του ν.4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α’/2017) περί 
συμπλήρωσης των διατάξεων του ν.4336/2015,

ζ) 28 παρ. 1 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α’/2015) «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις», 

η) της 15870/2017 (ΦΕΚ 250 ΥΟΔΔ/2017 - Α.Δ.Α. 
ΩΨΦΒ465ΧΘ7-Τ4Γ) υπουργικής απόφασης περί «Διορι-
σμού του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

2. Το 467/27.04.2018 έγγραφο του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νησιών, με το οποίο ζητεί-
ται ο καθορισμός του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας των μελών της διοίκησης 
και όλων των υπαλλήλων του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Ιονίων Νησιών βάσει των υπηρεσιακών του 
αναγκών.

3. Την 466/27.04.2018 βεβαίωση του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νησιών, σύμφωνα με την 
οποία υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋ-
πολογισμό οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της δαπάνης 
που θα προκληθεί από τη σχετική απόφασή μας, απο-
φασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας των μελών της Διοίκησης 
και των υπαλλήλων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυ-
ξης Ιονίων Νησιών για το έτος 2018, ως εξής:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 60

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 30

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 15 (έκαστος)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
25 1

TE
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
20 2

TE TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 20 2

TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 20 1

Οι ημέρες εκτός έδρας που καθορίζονται με την πα-
ρούσα κατανέμονται ισομερώς κατά μήνα ή ανάλογα με 
τις λειτουργικές ανάγκες της κάθε υπηρεσίας.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Περιφερειακού Ταμείου Ανά-
πτυξης Ιονίων Νησιών οικονομικού έτους 2018 ύψους 
45.000,00 ευρώ που θα βαρύνει τους Κ.Α. 64.01.00 και 
64.01.01.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 11 Μαΐου 2018 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ   

 Ι 

 Αριθμ. 54953/5012 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 

κατά τις απογευματινές ώρες για το προσωπικό 

που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 

2018 .

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 186 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης».

β) Τις διατάξεις του π.δ. 140/2010 «Οργανισμός Πε-
ριφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ.Α’/27-12-2010), όπως 
τροποποιήθηκαν με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 
4400/τ.Β’/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος καθή-
κοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και την αριθμ. 163473/ 
24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β’/3-11-2017) απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-
Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α’/16-12-2015) «Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής και συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών ρυθμίσεων».

δ) Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ- 
0ΝΜ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρ-
μογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β’  του ν. 4354/2015.

ε) Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/27-6-2006 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 769/τ.Β’/2006), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (ΦΕΚ 
1659/τ.Β’/2011).

στ) Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον Προϋπολο-
γισμό οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου.

ζ) Την αριθμ. 53997/4875/2-5-2018 βεβαίωση ύπαρ-
ξης πίστωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δη-
μοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το έτος 2018 την καθιέρωση υπερω-
ριακής απασχόλησης με αμοιβή κατά τις απογευματινές 
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ώρες, για το προσωπικό που απασχολείται στην Διεύ-
θυνση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Ιω-
αννίνων για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών 
αναγκών όπως:

Α) Την επεξεργασία τον έλεγχο και τη λογιστική συμ-
φωνία των υπολοίπων λογαριασμών διαθέσιμων για το 
σύνολο της Περιφέρειας και την εξαγωγή αξιόπιστων 
στοιχείων μέσα σε απαρέγκλιτες προθεσμίες, κατάρτι-
ση έκθεσης ληξιπρόθεσμων οφειλών της Περιφέρειας 
Ηπείρου, απολογισμό εσόδων-εξόδων για την πορεία 
εξέλιξης του προϋπολογισμού, κατάρτιση απολογισμού 
και προϋπολογισμού σε αποκλειστικές προθεσμίες, ει-
σηγήσεις αναμόρφωσης προϋπολογισμού στο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση η μη τήρηση των 
προθεσμιών επισύρει κυρώσεις.

Β) Υποβολή απόψεων της Υπηρεσίας στα Διοικητικά 
Δικαστήρια για την εκδίκαση διαφορών της Περιφέρειας 
Ηπείρου με συναλλασσόμενους.

Γ) Η έγκαιρη έκδοση των Ενταλμάτων Πληρωμής στις 
προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες καθιστά απα-
ραίτητη την απασχόληση των υπαλλήλων του Τμήματος 
Οικονομικής Διαχείρισης εκτός ωραρίου για τη διεκπε-
ραίωση των απαραίτητων ενεργειών (έλεγχος, εκκαθάρι-
ση, έκδοση ενταλμάτων, ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, συσχέ-
τιση στο ΕΣΗΔΗΣ κλπ) με δεδομένο ότι το εν λόγω Τμήμα 
είναι υποστελεχομένο. Επιπλέον η μη έγκαιρη εξόφληση 
τιμολογίων, που ελέγχονται από το Τμήμα Οικονομικής 
Διαχείρισης, επισύρει αστικές ευθύνες.

Δ) Υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων φό-
ρων και ΜΥΦ-ΚΦΑΣ έτους 2017 για το σύνολο της Πε-
ριφέρειας Ηπείρου, προετοιμασία για σύστημα εγκα-
τάστασης ηλεκτρονικών συναλλαγών, on-line έκδοσης 
γραμματίων είσπραξης τελών, πιστοποίηση της Υπηρεσί-
ας για ηλεκτρονική έκδοση φορολογικής ενημερότητας, 
πιστοποίηση στον ΕΦΚΑ για έκδοση ασφαλιστικής ενη-
μερότητας, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας νέου 
συστήματος πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, τακτοποίηση εκκρεμοτήτων στο Ενιαίο Σύ-
στημα Πληρωμών, διορθώσεις οικονομικών στοιχείων 
έτους 2017 για το σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ε) Προετοιμασία και διενέργεια πλήθους διαγωνισμών 
κάθε είδους και απευθείας αναθέσεων, συγκέντρωση και 
διαβίβαση παραστατικών μίσθωσης και δαπανών Υπη-
ρεσιών, διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης του 
κατ’αποκοπή χορηγήματος, καθώς και της παράτασης 
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, διενέργεια διαπραγ-
ματεύσεων, συγκρότηση επιτροπών, σύνταξη Διακηρύ-
ξεων, καταγραφή και μέριμνα για την εξασφάλιση υλικο-
τεχνικής υποδομής, τη βελτίωση των χώρων εργασίας 
και την ορθολογικότερη διαχείριση των μισθωμένων 
κτιρίων. Προετοιμασία νέου διαγωνισμού ΤΕΒΑ περιόδου 
2018-2019. Υποβολή απόψεων στην ΑΕΠΠ για εξέταση 
προσφυγών τρεχόντων διαγωνισμών. Δεδομένης της 
ελλιπούς στελέχωσης του Τμήματος Προμηθειών, δεν 
επαρκεί ο χρόνος του κανονικού ωραρίου για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες του τμήματος.

ΣΤ) Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών έτους 2017 και 
υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε. για το σύ-
νολο της Περιφέρειας Ηπείρου, έκδοση ετήσιου μητρώ-

ου μισθοδοσίας, εναρμόνιση ασφαλιστικών κρατήσεων 
και τακτοποίηση αναδρομικών, συλλογή και καταχώ-
ρηση στοιχείων υπαλλήλων στην Αναλυτική Περιοδική 
Δήλωση, αναζήτηση και καταγραφή στοιχείων αποδο-
χών 15ετίας υπαλλήλων που συνταξιοδοτήθηκαν από 
30/12/2014 έως σήμερα, σύμφωνα με οδηγία του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους και της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων με καταληκτικές προθεσμίες.

Ζ) Εκκαθάριση και προετοιμασία προς μεταφορά του 
αρχείου παλαιότερων ετών της Υπηρεσίας.

Στη συνέχεια θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συ-
νεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα 
αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, 
το αντικείμενο απασχόλησης, το χρονικό διάστημα, κα-
θώς και οι κατά μήνα ώρες απασχόλησης για τον καθένα. 
Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό δελ-
τίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα αναγρά-
φεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης. Ο Γενικός 
Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής 
Λειτουργίας θα βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση 
των υπαλλήλων και το υπερωριακά παρασχεθέν έργο.

Οι υπάλληλοι που προβλέπεται να απασχοληθούν 
είναι είκοσι (20) και οι ώρες απογευματινής απασχόλη-
σης των υπαλλήλων θα είναι στο σύνολό τους τέσσερις 
χιλιάδες οχτακόσιες (4.800) για όλο το έτος και σε κάθε 
περίπτωση δε θα ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες 
το εξάμηνο ανά υπάλληλο. Η δε συνολική δαπάνη που 
προκαλείται ανέρχεται στο ποσό των 27.500,00 € και θα 
βαρύνει τον ΕΦ 072 ΚΑΕ 0511 του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 3 Μαΐου 2018

Ο Περιφερειάρχης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. οικ. 56152/5168 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, με αμοι-

βή, κατά τις απογευματινές ώρες για προσωπικό 

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-

ών και Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρει-

ας Ηπείρου για το έτος 2018. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 283 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 140 /2010 «Οργανισμός Πε-
ριφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ.Α’/27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 
(ΦΕΚ 4400/τ.Β’/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος 
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και την αριθμ. 
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β’/03-11-2017) από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

3. Τις διατάξεις του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό-
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 
2015» (ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-2011), όπως συμπληρώθηκε 
από τον ν. 4354/2015.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α’/ 16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 «Μείωση ορίων υπερω-
ριακής απασχόλησης» του ν. 3833/2010 «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α’).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 «Μείωση ορίων υπερω-
ριακής απασχόλησης» του ν. 3833/2010 «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α’).

7. Τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 176, του 
ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107 τ.Α’), με τις οποίες τροποποιούνται 
οι όμοιες της παρ. 1, του άρθρου 20, του ν.4024/2011 
και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω 
διάταξης (5-5-2014) και εφεξής, είναι πλέον δυνατή η κα-
ταβολή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης και στους 
Προϊσταμένους Δ/νσης.

8. Την ανάγκη κάλυψης έκτακτων υπηρεσιακών ανα-
γκών των οργανικών μονάδων της Γενικής Δ/νσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου.

9. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο-
γισμό οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Ηπείρου, 
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 56802/5227/10-05-2018 
βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιο-
νομικών Αναφορών της Δ/νσης Οικονομικού της Περι-
φέρειας Ηπείρου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχό-
λησης με αμοιβή για την αντιμετώπιση έκτακτων και 
επειγουσών αναγκών, κατά τις απογευματινές ώρες για 
προσωπικό της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Ηπείρου 
και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, της Διεύθυνσης Διοίκησης 
και της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη και ανα-
λυτικότερα:

Α) Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης για:

•  Εγκατάσταση - Αποκατάσταση Προγραμμάτων - 
Εφαρμογών Η/Υ, SERVER

•  αποκατάσταση ζημιών λειτουργίας των Πληροφορι-
ακών Συστημάτων των Υπηρεσιών (Αντικατάσταση 
Δικτυακών Εξαρτημάτων Η/Υ – SERVER)

• Αναβάθμιση Η/Υ Ευρυζωνικών Δικτύων
• Εγκατάσταση - Συντήρηση Servers
• Συντήρηση Servers

• Αναβάθμιση Προγραμμάτων – Εφαρμογών SERVER
• Εγκατάσταση Προγραμμάτων Δικτυακών Υποδομών
•  Αποκαταστάσεις λειτουργίας Router στους Servers 

Rooms
• Αποκατάσταση Προγραμμάτων Δικτυακό Υποδομών
• Εγκατάσταση Εφαρμογών Ασύρματων Δικτύων
• Εγκατάσταση Εφαρμογών SERVER
• Αποκατάσταση Εφαρμογών SERVER
•  Εγκατάσταση Προγραμμάτων Δικτυακών Υποδομών 

SERVER
•  Συντήρηση Προγραμμάτων Η/Υ Ευρυζωνικών Δικτύ-

ων SERVER
•  Αναβάθμιση Εφαρμογών - Προγραμμάτων Η/Υ Ευ-

ρυζωνικών Δικτύων
•  Έλεγχος Λειτουργίας Δικτυακών Εφαρμογών OTS 

SERVER
κ.λπ. που μπορεί να προκύψουν και να υλοποιηθούν 

μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου και ειδικότερα 
όλες οι εργασίες που αφορούν SERVERS υλοποιούνται - 
αποκαθίστανται μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου. 

Β) Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοίκησης για:
• Προγραμματισμό, συντονισμό και υποστήριξη των 

εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΑΥΚ) αλλά 
και των ενεργειών που απαιτούνται για την παρακολού-
θηση και ολοκλήρωση των υποθέσεων των υπαλλήλων 
στο σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας) που συνταξιοδοτήθηκαν 
αλλά και αυτών που μελλοντικά θα κάνουν χρήση του 
δικαιώματος της συνταξιοδότησης.

• Καταχώρηση από το έτος 2002 ανά μισθολογική 
περίοδο (μήνα) στην εφαρμογή του ΔΑΥΚ της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα η Δ/νση Διοίκησης 
καλείται να καταχωρήσει εκ νέου τα ανωτέρω στοιχεία 
και να οριστικοποιήσει τα σχετικά Δελτία που αφορούν 
υπαλλήλους που αποχώρησαν από 30-12-2014 και έν-
θεν. Συγκεκριμένα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να κα-
ταχωρηθούν αφορούν τα Μισθολογικά Κλιμάκια, του 
βαθμούς - βαθμίδες (ανάλογα με τα μισθολόγια στα 
οποία ήταν ενταγμένος ο/η υπάλληλος και τις ημερο-
μηνίες χορήγησης από 01/01/2002 μέχρι τη λύση της 
υπαλληλικής τους σχέσης.

• Αποτύπωση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας 
της Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε να καταστεί εφικτή η 
ένταξη της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ενιαίο Σύστημα 
Κινητικότητας. Η υπηρεσία μας θα ασχοληθεί με την ορ-
γάνωση του συνόλου της διαδικασίας κατάρτισης των 
Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας για όλες τις θέσεις 
του οργανισμού του φορέα (καθορισμός μεθοδολογίας, 
ενημερωτικές συναντήσεις με όλες τις υπηρεσίες της Πε-
ριφέρειας, συντονισμό διαδικασιών με τις Περιφερειακές 
Ενότητες, σύνταξη ειδικών περιγραμμάτων, ενημέρωση 
Υπουργείου κ.λπ.).

• Υλοποίηση διαδικασίας ψηφιοποίησης του έντυπου, 
αποθηκευμένου υλικού πληροφοριών που είναι συγκε-
ντρωμένο στους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους του 
συνόλου των υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων, μετατροπή 
δηλαδή της συμβατικής μορφής του σε ψηφιακή. Για την 
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μετατροπή αυτή απαιτείται ψηφιοποίηση με την μέθοδο 
της σάρωσης. Με την παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνε-
ται η οργάνωση-ταξινόμηση δεδομένων ώστε να είναι 
δυνατή η ταχεία αναζήτηση και ο άμεσος εντοπισμός 
των έντυπων εγγράφων καθώς και η ασφάλεια των δε-
δομένων. Η διαδικασία αυτή διενεργείται αποκλειστικά 
εκτός ωραρίου εργασίας.

• Ψηφιοποίηση αρχείου της επισημείωσης της Χάγης 
από την αρχή της εφαρμογής της (1985), στα πλαίσια 
της αποστολής ηλεκτρονικών αρχείων στο Υπουργείο 
Εσωτερικών για την καθέρωση της ηλεκτρονικής εφαρ-
μογής e-apostille.

• Ψηφιοποίηση αρχείου Περιφερειάρχη- Αντιπεριφε-
ρειαρχών ετών 2011-2018.

• Συσκέψεις με τη Δ/νση Διαφάνειας για τον καθορι-
σμό των προδιαγραφών προγράμματος ηλεκτρονικής 
διακίνησης εγγράφων στα πλαίσια της προμήθειας νέας 
ηλεκτρονικής εφαρμογής με διαγωνιστική διαδικασία.

• Η ανάγκη προετοιμασίας των συνεδριάσεων του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, όπου αυτή προκύπτει 
λόγω όγκου θεμάτων και αναπαραγωγής εισηγήσεων.

• Ψηφιοποίηση όλου του αρχείου συνεδριάσεων του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου της τέως Ν.Α.Ι. (εισηγήσεις, 
αποφάσεις, πρακτικά), λόγω συνεχούς αναζήτησης αυ-
τών από της υπηρεσίες της νυν Περιφέρειας Ηπείρου.

Γ) Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πο-
λίτη

• Συγκέντρωση - επεξεργασία στοιχείων ροής και 
όγκου εργασίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου και ταυτόχρονη αποδελτίωση προβλημάτων- πα-
ρατηρήσεων σχετικά με την καλύτερη λειτουργία των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προβλέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 10 ’’Διάρθρωση - Αρμο-

διότητες Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη’’ του 
π.δ. 140 (ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Ηπείρου».

Ο αριθμός του προσωπικού της Περιφέρειας Ηπείρου 
που θα απασχοληθεί υπερωριακά είναι συνολικά δέκα 
οχτώ (18) υπάλληλοι.

Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης των υπαλλήλων 
θα είναι στο σύνολό τους τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες 
είκοσι (4.320) και σε κάθε περίπτωση, δε θα υπερβαίνουν 
ανά υπάλληλο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο.

Για κάθε υπηρεσία, θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης 
συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα 
αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, 
το αντικείμενο της απασχόλησης, το χρονικό διάστη-
μα καθώς και οι κατά μήνα ώρες απασχόλησης για τον 
καθένα.

Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό 
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα ανα-
γράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.

Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας θα βεβαιώνει την υπε-
ρωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπερωρι-
ακά παρασχεθέν έργο.

H δαπάνη που προκαλείται ανέρχεται συνολικά στο 
ποσό των 25000,00 ευρώ και θα βαρύνει τον ΕΦ 072 ΚΑΕ 
0511 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 10 Μαΐου 2018

Ο Περιφερειάρχης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  

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