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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης.

2

Τριετής απαγόρευση θήρας στην περιοχή «Γέροντας» της Νήσου Κω για προστασία θηραμάτων.

3

Τροποποίηση της αριθμ. 23306/21-12-2017
(ΦΕΚ 4808/Β΄/29-12-2017) απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

4

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών με αμοιβή
για το προσωπικό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2018.

5

Συμπλήρωση της αριθμ. 346/25.5.2018 απόφασης του Δημάρχου (Φ.Ε.Κ. 2371/Β΄/21.06.2018).

6

Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΟΤΕ Α.Ε.»
στο καθεστώς ενίσχυσης Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού των άρθρων 32 έως 36 του
ν. 4399/2016 (Α΄κύκλος), όπως ισχύει.

7

8

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, κατά τις
νυχτερινές ώρες τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες με αμοιβή για το προσωπικό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και K.M. της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για το Β΄ εξάμηνο
του έτους 2018.
Τροποποίηση της με αριθμ. 34242/11001/
08.08.2011 απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη χορήγηση της

Αρ. Φύλλου 4113

Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης της 5ης
Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης.
Με την με αριθμ. 128/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αμοργού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 4368/2016, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 87 του ν. 4483/2017 και
κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 2600/4-7-2018 αίτησης της
Δεσποτίδη Μόσχας του Γεωργίου και της με αριθμ. πρωτ.
46203/7.8.2018 εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αυξάνεται το ωράριο εργασίας της κάτωθι υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Δεσποτίδη
Μόσχα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ
ΣΕ ΝΕΟ
ΩΡΑΡΙΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΩΡΑΡΙΟ
(ΕΒΔΟΜΑ(ΕΒΔΟΜΑΔΙΔΙΑΙΟ)
ΑΙΟ)

Γεώργιος

ΥΕ Καθαριστριών
Σχολικών
Μονάδων

10

40

(Αριθμ. πρωτ. βεβ. πιστώσεων της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αμοργού: 2766/17.7.2018).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
46532/08.08.2018).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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Αριθμ. 46827
(2)
Τριετής απαγόρευση θήρας στην περιοχή «Γέροντας» της Νήσου Κω για προστασία θηραμάτων.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969
«περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 7
παρ. 3 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969 "περί
Δασικού Κώδικος"».
2. Τις διατάξεις της 414985/29.11.1985 ( Β΄ 757) κοινής
υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις
αριθμ. 366599/16.12.1996 (Β΄ 1188), 294283/23.12.1997
(Β ΄68/1998), 87578/703/6.3.2007 (Β΄ 581) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
3. Τις διατάξεις της αριθμ. 37338/1807/Ε.103/2010 κοινής
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των
οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποιήθηκε με
την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495) όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/
23.2.2012 (Β΄ 415) κοινή υπουργική απόφαση.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (Α΄ 40) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό
και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού
επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
5. Τον ν. 2240/16.9.1994 (Α΄ 153) «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύουν.
7. Το π.δ. 143/2010 (Α΄ 236) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
8. Την 14192/15.5.2017 απόφαση Υπ. Εσωτερικών για
διορισμό Συντονιστή (250/ΥΟΔΔ/26.5.2017).
9. Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις».
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10. Το αριθμ. πρωτ. 101α/29.11.2017 έγγραφο Κυνηγετικού Συλλόγου Κω με θέμα το αίτημα για έκδοση
απόφασης απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή Γέροντας Κω, λόγω εγκατάστασης πυρήνων προσαρμογής
θηραμάτων.
11. Την ανάγκη εξασφάλισης των αναγκαίων συνθηκών προστασίας και ανάπτυξης της πανίδας της περιοχής
λόγω της ένταξής της σε διαχειριστικό σχέδιο.
12. Την από 18-7-2018 θετική εισήγηση της Κιόττου
Τσαμπίκας Δασοπόνου του γραφείου θήρας για την απαγόρευση θήρας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για
τρία (3) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 20182019, 2019-2020, 2020-2021 σε έκταση συνολικού εμβαδού 1476 στρ., που ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από την διασταύρωση του δρόμου από
Τσουκαλαριά με τον δρόμο Μελανόπετρα- Σκορπιστή
(1). Ακολουθεί ανατολικά τον δρόμο προς Σκορπιστή
μέχρι που συναντά τον παλιό δρόμο προς Αϊ Ζαχαρία (2).
Από εκεί ακολουθεί νότια προς θάλασσα και φτάνει στην
κοίτη του ποταμού (3). Συνεχίζει Β.Δ. και φτάνει στο δρόμο Μελανόπετρα- Σκορπιστή (4). Ακολουθεί αυτόν το
δρόμο δεξιά προς διασταύρωση με Τσουκαλαριά όπου
και η αφετηρία.Ο Κ.Σ. Κω, παρακαλείται για την άμεση
τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης.
Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται με κόκκινη οριογραμμή στο συνημμένο και αρμοδίως θεωρημένο
σχεδιάγραμμα προσανατολισμού στο οποίο δίνονται
οι συντεταγμένες τεσσάρων σημείων της, βασιζόμενες
στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ΄87).
Η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου παρακαλείται για
την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας διατάξεις (ν.δ. 86/1969)
και τις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας.
Η εφαρμογή της παρούσας, ανατίθεται στους δασικούς υπαλλήλους, τους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών
Οργανώσεων, το προσωπικό της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 9 Αυγούστου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Ι

Aριθμ. 12047
(3)
Τροποποίηση της αριθμ. 23306/21-12-2017
(ΦΕΚ 4808/Β΄/29-12-2017) απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010)
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ιδίως
αυτό του άρθρου 280.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/
Α΄/15.3.2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του π.δ. 30/1996
(ΦΕΚ 21/Α΄) «Κώδικας Ν.Α.».
4. Τις αριθμ. 2091831/12894/0022/4.2.1998 και 2/
66700/0022/30.8.1999 κοινές υπουργικές αποφάσεις των
Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.
5. Την αριθμ. 4/6-2-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6-2-2015) πράξη
του Υπουργικού Συμβουλίου.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 27 της υποπ. Δ΄9
της παρ. Δ΄του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/
14-08-2015).
8. Την αριθμ. 14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
26-05-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης περί διορισμού Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
9. Την αριθμ. 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ 1971/Β΄/7-6-2017)
απόφαση, περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε
οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης και παροχής εξουσιοδότησης
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
10. Το αριθμ. 03/οικ. 2747/09-07-2018 έγγραφο του
Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας, Διεύθυνσης
Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε Καβάλας, με το οποίο αιτείται την τροποποίηση της αριθμ. 23306/21-12-2018
(ΦΕΚ 4808/Β΄/29-12-2017) απόφασης του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
11. Τις αριθμ. 03/οικ. 2413/19-06-2018, 03/οικ. 2415/
19-06-2018 και 03/οικ. 2414/19-06-2018 βεβαιώσεις του
Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης, Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Καβάλας, με τις οποίες βεβαιώνεται η ύπαρξη μετά την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2018 της ΠΑΜΘ (Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ) στους ΚΑΕ
0721 ποσού 174.649,53 €, ΚΑΕ 0719 ποσού 169.635,75 €
και ΚΑΕ 0722 ποσού 62.600,00 €.
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Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καβάλας προστίθενται δύο (2) υπάλληλοι
κατηγορίας Π.Ε. κλάδου Γεωτεχνικών, ειδικότητας Γεωπόνων (ΙΔΟΧ) με εξήντα (60) ημέρες μετακίνησης εκτός
έδρας, που θα απασχοληθούν μέσω του προγράμματος
Δακοκτονίας.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΔΟΧ)

ΚΑΤΗ- ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΕ- ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΟΡΙΑ ΠΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΠΕ

60

2

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 23306/21-12-2017 απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 9 Αυγούστου 2018
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Ι

Aριθμ. 3160
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών με αμοιβή για το προσωπικό της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για το Β΄ εξάμηνο του
έτους 2018.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις αριθμ. 81320 και 77909( ΦΕΚ. 4302/τ.Β΄/30-12-2016)
αποφάσεις, που αφορούν στην έγκριση τροποποίησης του
Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/τ.Α΄/16.12.2015) περί «Διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007.
5. Την αριθμ. 30110 (385)/27.01.2017 απόφαση του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Π.Κ.Μ. στους
Αντιπεριφερειάρχες.....και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ
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ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες,
στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 390/τ.Β΄/10.02.2017).
6. Το αριθμ. 20/02.03.2018 έγγραφο του γραφείου του
Εκτελεστικού Γραμματέα της Π.Κ.Μ. περί « Έγκρισης χορήγησης υπερωριών για τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας».
7. Το γεγονός ότι στον Κ.Α.Ε. 0511 του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2018 της Π.Ε. Ημαθίας, έχουν
εγγραφεί αντίστοιχα πιστώσεις ύψους 4.000,00 ευρώ και
έχει γίνει η ανάληψη της υποχρέωσης με την Α/Α/2716
αριθμ. πρωτ. 357917(3039)/18/07/2018, ΑΔΑ: ΩΕΝΒ7ΛΛΧ90 απόφαση ανάληψης και η δαπάνη που θα προκληθεί
ανέρχεται σε 4.000,00 ευρώ συνολικά για το Β΄ εξάμηνο
του έτους 2018.
8. Την ανάγκη καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής
Ενότητας Ημαθίας, αποφασίζουμε:
1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή εργασία
των δέκα τριών (13) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας
Ημαθίας - πέντε (5) Εποπτών Δημόσιας Υγείας, μιας (1)
Επισκέπτριας Υγείας, ενός(1) υπαλλήλου Π.Ε. Ιατρών,
ενός (1) Τ.Ε. Νοσηλευτών, δύο (2) Κοινωνικών Λειτουργών, μιας (1) Ψυχολόγου, μιας (1) υπαλλήλου Δ.Ε. Νοσηλευτών, μιας (1) υπαλλήλου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2018 και καθιερώνουμε
αυτήν με αμοιβή για την αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών.
2. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών
για το ανωτέρω προσωπικό της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2018 και συγκεκριμένα έως 31-12-2018 και καθιερώνουμε αυτήν με
αμοιβή για την αντιμετώπιση των παρακάτω υπηρεσιακών αναγκών:
- Πραγματοποίηση απογευματινών Υγειονομικών
ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
το οποία λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες καθώς και πραγματοποίηση ηχομετρήσεων.
- Υγειονομικοί έλεγχοι ανθυγιεινών εστιών και καταγραφή εστιών ανάπτυξης κουνουπιών σε όλες τις Τοπικές
Κοινότητες των Δήμων του Νομού Ημαθίας με σκοπό
την εξυγίανση αυτών για την προστασία της Δημόσιας
Υγείας.
- Ενημέρωση του γενικού πληθυσμού και ειδικών
πληθυσμών για τα μέτρα προφύλαξης από τα νύγματα
κουνουπιών καθώς και των ασθενιών που μεταδίδονται
με τα κουνούπια όπως ορίζεται και στην με αριθμ. πρωτ.
Υ1/Γ.Π. οικ. 32644 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με
θέμα «Μετάδοση ασθενιών από κουνούπια - Ενημέρωση
κοινού και προφύλαξη από νύγματα κουνουπιών».
- Παρακολούθηση του προγράμματος καταπολέμησης
των κουνουπιών στην Π.Ε. Ημαθίας.
- Έλεγχοι σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
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για τον έλεγχο της εφαρμογής του νόμου σχετικά με την
απαγόρευση του καπνίσματος.
- Παρακολούθηση λοιμωδών νοσημάτων.
- Έκδοση επιδόματος νεφροπαθών.
- Διενέργειες ιδιωτικών υιοθεσιών λόγω πρωινής εργασίας των γονέων και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης θετών
γονέων ,αναδόχων, παιδιών και εφήβων.
- Εισαγγελικών εντολών συνοδείας ανηλίκων σε ιδρύματα.
- Παρουσία σε ανακρίσεις ανηλίκων στα αστυνομικά
τμήματα.
- Παρακολούθηση των χώρων φιλοξενίας προσφύγων
που βρίσκονται στην περιοχή της Π.Ε. Ημαθίας.
- Έλεγχοι φαρμακείων.
- Οργάνωση και συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις-δράσεις για τις οποίες είναι υπεύθυνη η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας καιΚοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.
Ημαθίας.
Ορίζουμε ότι:
α) ο αριθμός των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας
Ημαθίας που θα απασχοληθεί υπερωριακά είναι δέκα
τρεις (13) υπάλληλοι.
β) οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης, είναι κατ΄ανώτερο όριο είκοσι (20) ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο.
Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους υπαλλήλους, θα γίνει ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των εγγεγραμμένων σχετικών
πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2018.
Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.
Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας θα βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπερωριακό παρασχεθέν έργο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βέροια, 8 Αυγούστου 2018
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 539
(5)
Συμπλήρωση της αριθμ. 346/25.5.2018 απόφασης του Δημάρχου (Φ.Ε.Κ. 2371/Β΄/21.06.2018).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3825/2010
(ΦΕΚ 143 Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 171, και 176 του
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 Α΄).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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4. Την αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016, εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους - Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής «Παροχή
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015».
5. Την αριθμ. 346/25.5.2018 απόφαση του Δημάρχου
(Φ.Ε.Κ. 2371/Β΄/21.06.2018) σχετικά με την έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης για το Β΄ εξάμηνο
του έτους 2018.
6. Το συμπληρωματικό έγγραφο του Τμήματος Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού - Ανάπτυξης και
Πληροφορικής του Δήμου, σχετικά με τον προγραμματιΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα

σμό υπερωριακής απασχόλησης για το δεύτερο εξάμηνο
του έτους 2018.
7. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018, έχει προβλεφθεί πίστωση ικανή
να καλύψει τη δαπάνη της κάτωθι υπερωριακής απασχόλησης.
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Τη συμπλήρωση της αριθμ. 346/25.5.2018 απόφασης του
Δημάρχου (Φ.Ε.Κ. 2371/Β΄/21.06.2018), ως προς την προσθήκη ενός (1) υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού - Ανάπτυξης και Πληροφορικής, για την έγκριση
απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης μέχρι την 22η
ώρα, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2018, ως εξής:
Νυχτερινή εργασία από 22η Εργασία Κυριακών και
μέχρι 6η πρωινή πέρα από εξαιρέσιμων ημερών πέραν της
την υποχρεωτική
υποχρεωτικής από 6η πρωινή
μέχρι 22η ώρα και από 22η μέχρι
6η πρωινή ώρα

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τεύχος Β’ 4113/20.09.2018

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού - Ανάπτυξης και Πληροφορικής
ΠΕ Πληροφορικής

1

20

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον κάτωθι
Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους
2017, ως εξής:
Κ.Α.

ΠΟΣΟ

10.6021.0001

600,00 €

Κατά τα λοιπά η αριθμ. 346/25-05-18 απόφαση Δημάρχου (Φ.Ε.Κ. 2046/Β΄/14-6-2017) ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μεταμόρφωση, 3 Αυγούστου 2018

-

-

τού (Α΄κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται
στον θεμελιώδη εκσυγχρονισμό μηχανολογικού εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 61.10.11, Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας πρόσβαση και χρήση), συνολικού επιλέξιμου κόστους
ίσου με 2.786.192,23 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.786.192,23 € (ευρώ).
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής: Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):

Ο Δήμαρχος

Α.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (Για Συμβατική Επένδυση)

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ Α.1

Ι

Αριθμ. [1017/17] -[06/8/18]
(6)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΟΤΕ Α.Ε.»
στο καθεστώς ενίσχυσης Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού των άρθρων 32 έως 36 του
ν. 4399/2016 (Α΄κύκλος), όπως ισχύει.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με την 1017/Π05/7/00011/Ε/Ν.4399/2016/06-08-18
απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εγκρίθηκε η
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Ενισχύσεις
Μηχανολογικού Εξοπλισμού των άρθρων 32 έως 36 αυ-

975.167,28 €

- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:
6.1
Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου
Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού
Σχεδίου

Ποσοστό (%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων
(άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - επενδυτικές ενισχύσεις
(άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις
(άρθρο 11, παρ. 1 )

35,000%
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-

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω MME (ισχύει
για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €)
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης

35,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε
0,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 9 Αυγούστου 2018
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. 3161
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, κατά τις νυχτερινές ώρες τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με αμοιβή για το προσωπικό της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και K.M. της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2018.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις αριθμ. 81320 και 77909 (ΦΕΚ. 4302/τ.Β΄/30-12-2016)
αποφάσεις, που αφορούν στην έγκριση τροποποίησης του
Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/
τ.Α΄/16.12.2015) περί «Διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007.
5. Την αριθμ. οικ. 30110(385)/27.01.2017 απόφαση του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Π.Κ.Μ.
στους Αντιπεριφερειάρχες και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και
αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 390/τ.Β΄/10.02.2017).
6. Η αριθμ. 38819/2015 (ΦΕΚ 1084 τ.Β΄/09.06.2015) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης περί «καθιέρωσης ωραρίου εργασίας
σε 24ωρη βάση, καθώς κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες των υπαλλήλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας» και όπως αυτή τροποποιήθηκεσυμπληρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 64547/07.09.2015
(ΦΕΚ 2046/τ.Β΄/18.09.2015) μεταγενέστερη απόφαση.
7. Το αριθμ. 20/02.03.2018 έγγραφο του γραφείου του
Εκτελεστικού Γραμματέα της Π.K.M. περί « Έγκρισης χορήγησης υπερωριών για τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας».

50983

8. Την ανάγκη καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή κατά τις
νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθ΄υπέρβαση της υποχρεωτικής εργασίας των Εποπτών Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Περιβαλλοντικής
Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου που ασχολούνται με
υγειονομικό έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο
τις βραδινές ώρες ή μόνο σε αργίες και Σαββατοκύριακα,
καθώς και καταγγελίες πολιτών για προβλήματα ηχορύπανσης,πραγματοποίηση ηχομετρήσεων, παρακολούθηση του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών
στην Π.Ε. Ημαθίας, έλεγχοι σε επιχειρήσεις υγειονομικού
ενδιαφέροντος για τον έλεγχο της εφαρμογής του νόμου
σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος.
9. Το γεγονός ότι στον Κ.Α.Ε. 0512 του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2018 της Π.Ε. Ημαθίας, έχουν
εγγραφεί αντίστοιχα πιστώσεις ύψους 2.000,00 ευρώ
και έχει γίνει η ανάληψη της υποχρέωσης με την Α/Α
2717 αριθμ. πρωτ. 357946(3042) 18/07/2018, ΑΔΑ:
ΨΨ5Λ7ΛΛ-7Φ1 απόφαση ανάληψης και η δαπάνη που
θα προκληθεί ανέρχεται σε 2.000,00 ευρώ συνολικά για
το Β΄εξάμηνο του έτους 2018, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή,
κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Εποπτών Δημόσιας Υγείας του τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για το Β΄εξάμηνο
του έτους 2018 και καθιερώνουμε αυτήν με αμοιβή για την
αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών.
Ορίζουμε ότι:
α) Ο αριθμός των Εποπτών Δημόσιας Υγείας του
τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού
Ελέγχου προσωπικού της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας
Ημαθίας που θα απασχοληθεί υπερωριακά είναι πέντε
(5) υπάλληλοι και το σύνολο των ωρών που εγκρίνουμε
για τους ανωτέρω πέντε υπαλλήλους είναι 480 ώρες.
β) Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης για τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων καθώς και Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, είναι κατ΄ανώτερο όριο είκοσι (16) ώρες
το μήνα για κάθε υπάλληλο.
Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους υπαλλήλους, θα γίνει ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των εγγεγραμμένων σχετικών
πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2018 .
Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.
Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας θα βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπερωριακό παρασχεθέν έργο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βέροια, 8 Αυγούστου 2018
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
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Αριθμ. 208684/50577
(8)
Τροποποίηση της με αρ. 34242/11001/08.08.2011
απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη χορήγηση της Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης
αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. ιγ΄της παρ. 1 του άρθρου 159 και της περ. Θ.
12 της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Του εδ. β΄της παρ. 3γ του άρθρου 11 και του
εδ. β΄της παρ. 3 ε του άρθρου 13 του π.δ. 131/2010
(ΦΕΚ Α΄ 224) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως ισχύει.
γ) Της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄108)
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
2. Την με αριθμ. 34242/11001/08-08-2011 απόφαση μας (ΦΕΚ 2033/τ.Β΄/13-09-2011) «Εξουσιοδότηση
υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη χορήγηση της Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης της
5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης
αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αριθμ. 3858/1400/07.02.2012
(ΑΔΑ: Β4437Λ1-2ΚΗ), 53140/19793/26.09.2012 (ΑΔΑ:
Β4307Λ1-30Ω) και 90653/33550/07.07.2015 (ΑΔΑ:
64ΣΕ7Λ1-ΗΤΝ) αποφάσεις.
3. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 205851/29355/01.08.2018
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.
Λακωνίας, περί ορισμού υπαλλήλων για τη χορήγηση
Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης στην Π.Ε. Λακωνίας.

Τεύχος Β’ 4113/20.09.2018

4. Τις υπηρεσιακές μεταβολές που έχουν επέλθει στο
Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Λακωνίας, όπως αυτές περιγράφονται στο
ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 34242/11001/08.08.2011
απόφαση «Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη χορήγηση της Επισημείωσης
της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί
κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» (ΦΕΚ 2033/τ.Β΄/13.09.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και εξουσιοδοτούμε την Αραχωβίτη
Ελένη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο κατηγορίας/κλάδου
ΔΕ Πληροφορικής-Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Α', αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας της
Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Λακωνίας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αναπληρώτρια την
Ανδρεάκου Παναγιωτίτσα του Νικολάου, υπάλληλο κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό
Α', υπάλληλο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού
Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για να
χορηγούν την Επισημείωση (APOSTILLE) της Σύμβασης
της Χάγης σε όλα τα διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου/Π.Ε.
Λακωνίας, υπογράφοντας «Με εντολή Περιφερειάρχη».
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση, ως έχει
τροποποιηθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 8 Αυγούστου 2018
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
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