
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδι-
κευομένων ιατρών στο Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Ηρακλείου.

2 3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 602161(8148)/
25.09.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτή-
των της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟ-
ΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

3 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΔΔ:οικ.4697/
9-10-2019 (Β΄ 4064) απόφασης μεταβίβασης άσκη-
σης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και 
άλλων πράξεων στους Περιφερειακούς Συμβού-
λους που ορίσθηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες 
των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσω-
πικό του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μουζακίου 
έτους 2021.

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
υπηρετούντων στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυ-
ξης Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ2α/6907 (1)
Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδι-

κευομένων ιατρών στο Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θε-

μάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινω-
νικών Υπηρεσιών» (Α’ 172).

β. Του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας» (Α’ 143), όπως ισχύει.

γ. Της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4484/2017 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).

δ. Της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγ-
χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).

ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

στ. Του άρθρου 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός 
συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών Απο-
φάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α’ 65).

ζ. Της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

2. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη»  (Β’ 32).

4. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29-08-2018 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Σύσταση, 
μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου 
και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ει-
δικότητας» (Β’ 4138).

5. Την υπ’ αρ. 4036/28-01-2021 εισήγηση του Διοικητή 
της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

6. Το απόσπασμα πρακτικού της 34ης συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Ηρακλείου κατά την 16η Δεκεμβρίου 2020 
(θέμα 19ο).

7. Το από 17-02-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Ηρακλείου.

8. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ. 12508/26-02-2021 έγγρα-
φο του Προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του Προϋ-
πολογισμού του Φορέα, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά/μετατροπή δύο (2) οργανικών θέσεων 
ειδικευομένων ιατρών ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθο-
λογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής οι οποίες έχουν συ-
σταθεί με την υπό στοιχεία Α3β/οικ.8217/1989 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β’ 377) καθώς και μίας (1) οργα-
νικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Γενικής 
Ιατρικής η οποία έχει συσταθεί με την υπό στοιχεία Α3α/
οικ.4907/1992 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 367) στο 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, σε τρεις 
(3) οργανικές θέσεις ειδικευομένων ιατρών ειδικότητας 
Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής στο Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η ανωτέρω μεταφορά/μετατροπή θα υλοποιηθεί, 
όταν τοποθετηθούν για ειδίκευση όλοι οι ιατροί που 
είναι εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιό-
τητας για τη λήψη των ειδικοτήτων της Ιατρικής Βιοπα-
θολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής και Γενικής Ιατρικής 
αντίστοιχα μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της πα-
ρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Μαρτίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ 

Ι

   Αριθμ. οικ. 168266(4766) (2)
3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 602161(8148)/

25.09.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κε-

ντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδι-

οτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ 

ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 113, 159, 160, 186, 242, 

282 και 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 και της περ. β. της παρ. 2 
του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

5. Την υπ’ αρ. 81320 και 77909/01.12.2016 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης (Β’ 4302), με τις οποίες εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, Α’ 226).

6. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/03.09.2019 
απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπερι-
φερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης (ΥΟΔΔ 708), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 
3295/16.11.2020 (ΥΟΔΔ 1028) όμοια και ισχύει.

7. Την υπ’ αρ. 545947(7359)/02-09-2019 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί διορισμού 
Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΥΟΔΔ 705).

8. Την υπ’ αρ. 602161(8148)/25.09.2019 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟ-
ΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (Β’ 3745), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αρ. 631220(8595)/7.11.2019 (Β΄ 4339) και 
73125(1068)/03.02.2020 (Β΄ 396) όμοιες και ισχύει.

9. Την υπό στοιχεία ΔΟΑ/οικ.26601/10.10.2007 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπό στοιχεία 
ΔΟΑ/οικ. 8638/26.03.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι-
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης περί μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις 
και στα διοικητικά έγγραφα.

10. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη σύντο-
μη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την εξασφά-
λιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των υπη-
ρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης 
και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Την 3η τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 602161(8148)/
25.09.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας και παροχής εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (Β’ 3745) ως ακολούθως:

Στο κεφάλαιο Α’, στο άρθρο 1, στην ενότητα Α.2) η 
παράγραφος 8, αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Η μετακίνηση υπαλλήλου από μια οργανική μονά-
δα σε άλλη οργανική μονάδα, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία».

Κατά τα λοιπά η υπ’ αρ. οικ. 602161(8148)/25.09.2019 
(Β΄ 3745) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακε-
δονίας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 631220(8595)/
7.11.2019 (Β΄ 4339) και 73125(1068)/03.02.2020 (Β΄ 396) 
όμοιες αποφάσεις παραμένει σε ισχύ.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 19 Μαρτίου 2021

Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
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    Αριθμ. οικ.ΠΑΜΘ/ΓΔΕΛ/54953/92 (3)
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΔΔ:οικ.4697/

9-10-2019 (Β΄ 4064), απόφασης μεταβίβασης άσκη-

σης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και 

άλλων πράξεων στους Περιφερειακούς Συμβού-

λους που ορίσθηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες 

των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέ-

ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, της περ. ιγ της παρ. 

1 του άρθρου 159 και των άρθρων 160, 186, 282 και 283 
του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Α΄ 87/2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 και της περ. β. της παρ. 2 
του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α 131).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α 45).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 144/2010 «Οργανισμός της Πε-
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Α’ 237).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

6. Την υπ’ αρ. 30/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρω-
τοδικείου Ροδόπης για την ανάδειξη νέων περιφερεια-
κών αρχών και Επικύρωση εκλογών.

7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 της υποπαρ. 
Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συντα-
ξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του σχεδίου σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης (Α΄ 94).

8. Την υπό στοιχεία ΔΟΑ/οικ. 26601/10-10-2007 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί μείωσης υπογρα-
φών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα.

9. Την υπό στοιχεία ΔΔ.οικ.: 4162/3-9-2019 απόφαση 
περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης» (ΥΟΔΔ 694).

10. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρους του κρατικού 
προϋπολογισμού ή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία ΔΔ:οικ. 4697/
9-10-2019 (Β΄4064) απόφαση μεταβίβασης άσκησης αρ-
μοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξε-
ων στους Περιφερειακούς Συμβούλους που ορίσθηκαν 
χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης και προσθέτουμε πριν το άρθρο 1, παράγραφο 
(Γ) ως εξής:

Γ) Μεταβιβάζουμε στους Περιφερειακούς Συμβούλους 
που ορίσθηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες των οικείων 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, την αρμοδιότητα μετακίνησης 
εντός και εκτός έδρας στην ΠΑΜΘ, των υπαλλήλων που 
υπάγονται και υπηρετούν στα γραφεία χωρικής αρμοδι-
ότητάς τους.

Κατά τα λοιπά, η υπό στοιχεία ΔΔ:οικ.4697/9-10-2019 
(Β΄ 4064) απόφαση παραμένει σε ισχύ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 4 Μαρτίου 2021 

Ο Περιφερειάρχης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 038  (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προ-

σωπικό του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύ-

θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου Μουζα-

κίου έτους 2021.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1δ του άρθρου 58 

του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και του 

άρθρου 176 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

4. Τις λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος Τεχνικών 
Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Μουζακίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία για έξι (6) υπαλ-
λήλους του Δήμου Μουζακίου και συγκεκριμένα δύο ΔΕ 
Οδηγών, τριών ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, με σχέση 
εργασίας Δημοσίου Δικαίου και ενός Ι.Δ.Α.Χ. ΔΕ Οδη-
γών καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για τις 
όλως εξαιρετικές και έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες του 
Δήμου μας που επιβάλλουν την απασχόληση του μόνι-
μου και αορίστου χρόνου προσωπικού του Τμήματος 
Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Μουζακίου, πέρα από το κανονικό ωράριο ερ-
γασίας και καθιερώνουμε την υπερωριακή απογευματινή 
απασχόληση έως την 22η ώρα, για το έτος 2021 και μέχρι 
εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1749/01-03-2021 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Μουζακίου περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων, η 
σχετική δαπάνη θα καλυφθεί στον κωδικό ΚΑ 30-6012 
εξόδων του Δήμου με τίτλο Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές, ποσού 5.000,00 ευρώ, στο 
τρέχων οικονομικό έτος για την κάλυψη της μισθοδοσίας 
των ανωτέρω υπαλλήλων.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μουζάκι, 19 Μαρτίου 2021

Ο Δήμαρχος 

ΣΤΑΘΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. 740 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

υπηρετούντων στο Περιφερειακό Ταμείο Ανά-

πτυξης Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2021. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2218/1994 «Σύσταση, Σκοπός και Αρμοδιό-

τητες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης» (Α΄ 98).
2. Τον ν. 2503/1997 και ιδίως τις παρ. 3-4 του άρθρου 

4 αυτού (Α΄ 107).
3. Την υπ’ αρ. 4683/13-02-1998 απόφαση του Υπουρ-

γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης «Κανονισμός Προσωπικού των Περιφερειακών Τα-
μείων Ανάπτυξης» (Β΄ 140).

4. Τον ν. 4354/2015 (Α’ 176) και ιδιαίτερα το άρ-
θρο 20 του κεφαλαίου Β’ αυτού «Μισθολογικές ρυθ-
μίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και 
δευτέρου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσί-
ου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), 
καθώς και τις Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 
(Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν από: 
α) την υφιστάμενη έλλειψη προσωπικού, β) την ανάγκη 
άμεσης διεκπεραίωσης, εντός των προθεσμιών, διοικη-
τικών και οικονομικών θεμάτων, καθώς και κάθε άλλη 
έκτακτη ανάγκη που είναι δυνατόν να προκύψει, με τη 
οποία ασχολούνται οι υπάλληλοι του Π.Τ.Α. Σ.Ε. πέραν 
του ωραρίου εργασίας τους.

6. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλά-
δας οικονομικού έτους 2021 και ειδικότερα στον ΚΑΕ 
60.00.02, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, 
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, για τους 
υπαλλήλους που υπηρετούν στο Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2021.

Η ονομαστική κατάσταση των υπαλλήλων που θα προ-
σφέρουν υπερωριακή εργασία, ανάλογα με τις ανάγκες 
της υπηρεσίας, να εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
του Π.Τ.Α. Σ.Ε.

Οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτι-
κού ωραρίου, ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει 
η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξα-
μήνων μέσα στο έτος, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά 
υπάλληλο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως κατά την παρ. 1 του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 18 Μαρτίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02011702603210004*
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