
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση/συμπλήρωση της υπό στοιχεία  
Δ15/οικ/17467/15.11.1995 υπουργικής απόφα-
σης, όπως ισχύει, περί επιβολής εισφοράς των 
ενδιαφερομένων για εγγραφή, κατάταξη και ανα-
θεώρηση εγγραφής στα Μητρώα ΜΕΚ, ΜΕΕΠ και 
Μελετητών.

2 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας για το έτος 2021.

3 Έγκριση μετατροπής προσωποπαγών θέσεων με-
λών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε 
οργανικές θέσεις της ίδιας βαθμίδας.

4 Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας του προ-
σωπικού της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για το έτος 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 99368 (1)
Τροποποίηση/συμπλήρωση της υπό στοιχεία  

Δ15/οικ/17467/15.11.1995 υπουργικής απόφα-

σης, όπως ισχύει, περί επιβολής εισφοράς των εν-

διαφερομένων για εγγραφή, κατάταξη και ανα-

θεώρηση εγγραφής στα Μητρώα ΜΕΚ, ΜΕΕΠ και 

Μελετητών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-

νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Του άρθρου 118» του ν. 4472/2017 (Α’ 74) και ειδι-
κότερα την υποπερ. Γ της περ. α της παρ. 11, που αφορά 
στο επιμέρους Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοί-
κησης-Διαχείρισης Έργου (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.).

3. Του άρθρου 188 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
4. Των άρθρων 70 έως 85, του π.δ 71/2019 (Α’ 112) για 

τη σύσταση, λειτουργία και τήρηση του Μητρώου Επι-
χειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης-Διαχείρισης Έργου 
(ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε), και ειδικότερα την περ. α της παρ. 1 του 
άρθρου 77, την παρ. 1 του άρθρου 80 και την παρ. 1 του 
άρθρου 81.

5. Του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) και ειδικότερα του άρθρου 
3 αυτού, που αφορά στην ανασύσταση του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

6. Του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) και ειδικότερα του άρθρου 
4 αυτού περί της μετονομασίας του Υπουργείου Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών.

7. Τoυ π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»7 (Α’ 151).

8. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

Και αφού λάβαμε υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 

«Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αε-
ροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυση της εταιρίας 
« Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», έγκριση περιβαλ-
λοντικών όρων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 202).

2. Την υπό στοιχεία Δ15/οικ/17467/15.11.1995 από-
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
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Δημ. Έργων «Επιβολή εισφοράς των ενδιαφερόμενων 
για εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση εγγραφής στα 
Μητρώα ΜΕΚ, ΜΕΕΠ και Μελετητών»  (Β’ 956).

3. Την υπό στοιχεία Δ15/οικ.12333/2002 απόφαση 
της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. 
Έργων «Τροποποίηση της Δ15/οικ/17467/15.11.1995 
υπουργικής απόφασης επιβολής εισφοράς των ενδια-
φερομένων για εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση 
εγγραφής στα Μητρώα ΜΕΚ, ΜΕΕΠ και Μελετητών» 
(Β’ 354).

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση/συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ15/
οικ/17467/15.11.1995 (Β’  956) απόφασης, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με την υπό στοιχεία Δ15/
οικ/12333/15.03.2002 (Β’ 354) απόφαση, ως προς τη 
συμπλήρωση επιβολής εισφοράς στις Επιχειρήσεις Συμ-
βούλων Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων, για την εγγραφή 
και κατάταξή τους, καθώς και την ανανέωση και αναθε-
ώρηση εγγραφής τους στο Μητρώο Επιχειρήσεων Συμ-
βούλων Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε), η 
οποία θα καθορίζεται ως εξής:

ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε
για εγγραφή, κατάταξη, ανανέωση, αναθεώρηση του 

πιστοποιητικού εγγραφής στο Τμήμα Ι ή/
και στο Τμήμα ΙΙ
Εταιρείες
Βαθμίδα Α’ 150 €
Βαθμίδα Β’ 230 €
Βαθμίδα Γ 310 €
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-

ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ     

I

 Αριθμ. 15044 (2)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Πε-

ριφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κε-

ντρικής Μακεδονίας για το έτος 2021 .

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

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

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(Α’ 87).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και 
εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 35), όπως τρο-

ποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3833/2010, 
(Α’ 40) καθώς και την παρ. 3 της υπ’ αρ. 2/78400/0022/
14-11- 2011 απόφασης και την υπ’ αρ. 2/91697/0022/
11-2-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις της παρ.  6 του άρθρου 25 του 
ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δη-
μόσια Διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου 
χρόνου και άλλες διατάξεις» (Α’ 180).

4. Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 9 του 
ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας-επεί-
γοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης» (Α’ 40), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 49 του ν. 3871/2010 (Α’ 141) και με την παρ. 3 
του άρθρου 27 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

5. Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 
2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης»
(Α’ 235), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
79 του ν. 4182/2013 (Α’185) και τις υπ’ αρ. 79742/2011 
(Β’ 3154), 77833/2011 (Β’ 3154) και 84362/2012 (Β’ 1167) 
αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας Θράκης.

7. Την υπ’ αρ. 14138/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250, ΑΔΑ: ΨΨ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) 
αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κων-
σταντίνου στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και τις 
διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015.

8. Την υπ’ αρ. 35748/2017 απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
(Β’  1971) περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε 
οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης και παροχής εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συ-
ντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μο-
νάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης.

9. Το υπό στοιχεία ΠΚΜ 590367(3901)/26.10.2020 
αίτημα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για μετακίνηση των 
υπηρετούντων σ’ αυτήν υπαλλήλων, εκτός έδρας για το 
έτος 2021.

10. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης από 
την απόφαση αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 
331.340,00 € και θα βαρύνει τους ΚΑΕ εξόδων μετακί-
νησης όλων των φορέων της Περιφερειακής Ενότητας 
Πέλλας που χρηματοδοτούνται από τους ΚΑΠ (0716, 
0717, 0719, 0721 0722), τους ΚΑΕ εξόδων μετακίνησης 
των προγραμμάτων του τακτικού προϋπολογισμού 
και συγχρηματοδοτούμενων της Ε.Ε. του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (5244) και τους ΚΑΕ 
οδοιπορικών εξόδων Δημοσίων Επενδύσεων (9473), 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά το 
έτος 2021 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπηρε-
τούντων υπαλλήλων στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως εξής:
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΤΟΣ 2021

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 60

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 60

ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

60

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 60

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 60

2 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ 60

3 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ 60

ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 60

ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -Η/Υ 20

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 20

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 20

4 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 60

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 60

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 60

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 30

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 60

5 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ 60

ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)

60

6 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 60

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 60

ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ 60

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙ-
ΚΟΤΗΤΩΝ)

60

ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 60

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60

ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 60

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 60

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 60

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 60

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 60

7 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 60

ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ(ΑΝ Δ/ΝΤΗΣ) 60

ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ 30

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 60

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10
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Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΑΝ ΠΡΟΙΣΤ 
ΤΜΗΜ)

40

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) (ΑΝ 
ΠΡΟΙΣΤ ΤΜΗΜ)

60

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 20

ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -Η/Υ 10

8 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 60

ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ 60

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 60

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 60

ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΛΟΓ/ΚΟΥ 60

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 60

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 60

ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -Η/Υ 30

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 30

ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 60

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 60

9 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 60

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 60

10 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -Η/Υ 30

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ 60

11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΣΕΑ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 60

α. Το όριο των επιτρεπομένων ημερών εκτός έδρας για τους ανωτέρω υπαλλήλους ορίζεται μέχρι πέντε (5) ημέρες 
το μήνα.

β. Ειδικότερα, επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός των κατά μήνα ημερών με ανώτατο όριο δεκαπέντε (15) 
ημέρες το μήνα μέχρι συμπληρώσεως των εξήντα (60) ημερών ετησίως για τους κλάδους των ΤΕ Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας (ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας και ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας) της Διεύθυνσης Υγείας και Κοι-
νωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω έκτακτων περιστατικών και τη 
διενέργεια κοινωνικών ερευνών, για τους κλάδους ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων 
Γεωπονίας, ΔΕ Τεχνικών, των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και της 
Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων, λόγω της φύσεως του αντικειμένου (χρηματοδοτούμενα προγράμματα με προθεσμία, 
έκτακτα γεγονότα σεισμοί, χιονοπτώσεις κ.λ.π) για τον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος και ΠΕ Γεωλόγων του Τμήματος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, λόγω αυξημένων ελέγχων στις 
βιομηχανίες του νομού για την εφαρμογή των όρων περιβαλλοντικής υγιεινής, για την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού 
Οικ/κου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και για την ειδική θέση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, 
λόγω συμμετοχής σε εκθέσεις τουριστικής προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ., καθώς επίσης 
και για τον κλάδο ΔΕ Οδηγών τμήματος Εργοταξίου της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων, λόγω περιοδικά αυξημένων 
υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δεν δύνανται να κατανεμηθούν ομοιόμορφα ανά μήνα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Έδεσσα, 29 Οκτωβρίου 2020 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 182/2 (3)
Έγκριση μετατροπής προσωποπαγούς θέσης με-
λών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε 
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 13/2000 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Πελοποννήσου» (Α’ 12), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 13 του 

ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 114), οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες 
της Συγκλήτου.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 «Σχολές, Τμήματα, Το-
μείς», 10 «Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και 
Τομέα», 11 «Αυτοδυναμία Τμημάτων και Σχολών», 12 
«Όργανα του Ιδρύματος», 13 «Σύγκλητος», 14 «Πρυ-
τανικό Συμβούλιο», 15 «Πρύτανης-Αντιπρυτάνεις», 19 
«Κοσμήτορας», 23 «Πρόεδρος Τμήματος», 24 «Όργανα 
μη αυτοδύναμων Τμημάτων», 84 «Τελικές και μεταβα-
τικές διατάξεις Κεφαλαίων Α’ έως Ε’» του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.  4610/2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων και Λοιπές Διατάξεις Τριτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης (Α’ 70).

5. Την αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους ΔΕΠ, η 
οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Δάρρα 
Αναστάσιου του Ιωάννη, Επίκουρου Καθηγητή του τμή-
ματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε οργανική θέση 
της ίδιας βαθμίδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 13 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

    I 

 Αριθμ. απόφ. 120 (4)
Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας του 

προσωπικού της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για 

το έτος 2021. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

 Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 του 

ν.  4024/2011«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι-

σθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 -2015» (Α’ 226) και 
την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ - ΔΙΠΙΔΔ/οικ.29605/12-12-2012 
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/
2012 (Α’ 85).

3. Το άρθρο 176 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδι-
κα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
(Α΄ 143).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν.  4261/2014 
(Α΄ 107) ,σύμφωνα με τις οποίες «Η απόφαση καθιέ-
ρωσης υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό των 
Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 
(Α’ 314), που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου 
Δεύτερου του ν. 4024/2011, εκδίδεται από το Διοικητι-
κό Συμβούλιο του κάθε φορέα και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(Α΄ 176).

6. Την πίστωση που θα προβλεφθεί στους κωδικούς: 
ΚΑ 60.00 «Αμοιβές έμμισθου προσωπικού (τακτικές, 
δώρα, επιδόματα, ασθν.)» και ΚΑ. 60.03 «Εργοδ. εισφο-
ρές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού» του υπό 
κατάρτιση προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος 
για το έτος 2021.

7. Το γεγονός ότι για την καταβολή των σχετικών απο-
ζημιώσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού.

8. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη εργασί-
ας, λόγω της ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, για την άμεση αποκατάστα-
ση στα δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης και στις μηχα-
νολογικές εγκαταστάσεις (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κ.λ.π.), ώστε να 
διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική, εύρυθμη και αποτε-
λεσματική λειτουργία των υπηρεσιών και των δικτύων 
της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

9. Την ανάγκη συμμετοχής ενός υπαλλήλου της 
Δ.Ε.Υ.Α.Χ στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
που λαμβάνουν χώρα εκτός του ωραρίου, ως γραμματέα 
για την τήρηση των πρακτικών.

10. Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει την αρμοδιότητα 
και υπηρεσίες σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Χαλκηδό-
νος, συνεπάγει διαρκή ένταση εργασίας του υπάρχοντος 
προσωπικού με επιπλέον ώρες εργασίας προκειμένου να 
ανταποκρίνεται στα αυξημένα προβλήματα αρμοδιότη-
τάς της σε όλο τον Δήμο.

11. Το γεγονός ότι η καθιέρωση, με αποζημίωση ερ-
γασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των 
υπαλλήλων, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση επο-
χικών,έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, 
αποφασίζει:

Για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της 
Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος για το έτος 2021, τα ακόλουθα:

1. Την καθιέρωση, με αποζημίωση, εργασίας καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων 
που είναι 07:00 - 15:00 τις εργάσιμες για την υπηρεσία 
ημέρες.
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2. Τον ορισμό ανώτατου ορίου ωρών για απογευματινή υπερωριακή εργασία ανά εργαζόμενο κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 2021 τις εκατόν είκοσι (120) ώρες και άλλες εκατόν είκοσι (120) ώρες κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

3. Να μπορούν να λάβουν αμοιβές υπερωριακής εργασίας εργαζόμενοι με τις κάτωθι ειδικότητες, ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1 ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ

2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ

Οι ανωτέρω έξι (6) θέσεις αφορούν σε προσωπικό αορίστου χρόνου.
Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού εργαζομένων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα δυνατά και 

δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος. Είναι δε δυνατή, 
η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του 
ανώτερου αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο.

4. Οι υπερωρίες κάθε μήνα να πιστοποιούνται με κατάσταση του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας ή του Γενικού 
Διευθυντή, οι οποίοι θα έχουν και την αρμοδιότητα κατανομής των ανωτέρω ωρών και θα εγκρίνονται από τον 
Πρόεδρο της Επιχείρησης.

Η δαπάνη που θα προκληθεί, συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (5.200,00 €), θα προβλεφθεί να 
βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς εξόδων στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2021 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., ως εξής: 
τον Κ.Α.Ε. 60.00 «Αμοιβές έμμισθου προσωπικού (τακτικές, δώρα, επιδόματα, ασθεν.)», με το ποσό των τεσσάρων 
χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) και τον Κ.Α.Ε. 60.03«Εργοδ. εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού», με το 
ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Χαλκηδόνα, 17 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΙΤΙΚΗΣ           
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*02053090312200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




