
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κα-

τανομή των δαπανών διενέργειας της στατιστι-

κής Έρευνας Κόστους και Κενών Θέσεων Εργασί-

ας στις Επιχειρήσεις και στις Υπηρεσίες, έγκριση 

χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθο-

ρισμός αμοιβής τους, για το έτος αναφοράς 2019.

2 Τροποποίηση της 23484/2249/24.02.2014 (Β’/

724) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελ-

λάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσω-

τερικής Υπηρεσίας Δήμου Ξηρόμερου.

3 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού 

Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. έτους 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2787/Γ5-167 (1)

  Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κα-

τανομή των δαπανών διενέργειας της στατιστι-

κής Έρευνας Κόστους και Κενών Θέσεων Εργασί-

ας στις Επιχειρήσεις και στις Υπηρεσίες, έγκριση 

χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθο-

ρισμός αμοιβής τους, για το έτος αναφοράς 2019.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α’/9.3.2010) «Ελληνικό 

Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) - Σύσταση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) ως 
Ανεξάρτητης Αρχής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύ-
ει, και ειδικότερα του άρθρου 14, παρ. 1, περίπτωση ζ.

β. Του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α’/8.9.2000) «Οργανι-
σμός της Γ.Γ.ΕΣΥΕ».

γ. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.6.2014) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».

δ. Του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’/14.8.2015), με θέμα: 

«Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμ-

βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη-

χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 

της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», παράγραφος Δ: Ρυθ-

μίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, 

υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός 

και εκτός επικρατείας».

ε. Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/5.8.2016) «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

στ. Της ΓΠ-400/27.8.2012 απόφασης, με θέμα «Έγκριση 

Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β’/28.8.2012).

ζ. Των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 

85/Α’/12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-

λειας -Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 

συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 

τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

η. Του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α’/

22.12.2017) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσ-

σονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής δια-

ταραχής και άλλες διατάξεις».

2. Την 0001538ΕΞ 2016 απόφαση του Υπουργού Οικο-

νομικών με θέμα: «Διορισμός του Προέδρου της «Ελληνι-

κής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) (ΦΕΚ 95/Υ.Ο.Δ.Δ./2016)».

3. Τον Κανονισμό 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές 

στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 

2015/759.

4. Τους Κανονισμούς της Ε.Ε. με αριθμό 450/2003, 

1158/2005 και 453/2008.

5. Την 299/32560/1.11.2018 απόφαση Έγκρισης με 

θέμα έγκριση απασχόλησης 1300 Ιδιωτών Συνεργατών 

με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών/ανάθε-

σης έργου χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών (1/1/2019-

31/8/2019).
6. Την 8988/Α1-7935/13.11.2018 κοινή απόφαση με θέμα 

ανάθεση μίσθωσης έργου σε 1300 Ιδιώτες Συνεργάτες. 
7. Την 135/Α2-44/4.1.2019 απόφαση και ΑΔΑ: 

6ΘΘ76ΣΙ-ΑΣ3 έγκριση δέσμευσης πίστωσης για την 
πληρωμή της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 
0429 του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού 
έτους 2019 και την 652/Α2-315/18.1.2019 απόφαση και 
ΑΔΑ: Ω4Υ46ΣΙ-2Φ5 προέγκριση δέσμευσης πίστωσης 
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για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης 
του ΚΑΕ 0429 του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ 
οικονομικού έτους 2020.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη ύψους διακοσίων είκοσι επτά 
χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και δεκα-
οκτώ λεπτών (227.678,18 €), συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. όπου προκύψει, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού 
έτους 2019 (ΚΑΕ 0429) και δαπάνη ύψους εβδομήντα 
πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ 
και εβδομήντα οκτώ λεπτών (75.894,78 €) συμπεριλαμ-
βανομένου Φ.Π.Α. όπου προκύψει, η οποία θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ 
οικονομικού έτους 2020 (ΚΑΕ 0429).

9. Η ανωτέρω δαπάνη ύψους διακοσίων είκοσι επτά 
χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και δεκαο-
κτώ λεπτών (227.678,18 €) για το οικονομικό έτος 2019, 
αποτελεί μέρος της υπό στοιχείο (7) του σκεπτικού της 
απόφασης έγκρισης δέσμευσης πίστωσης με αριθμ. 
135/Α2-44/4.1.2019 Α/Α:15 και ΑΔΑ: 6ΘΘ76ΣΙ-ΑΣ3 για 
την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
ΚΑΕ 0429 του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού 
έτους 2019, αποφασίζουμε:

1. α) Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε την εκτέλεση 
των στατιστικών εργασιών που απαιτούνται για την 
Έρευνα Κόστους και Κενών Θέσεων Εργασίας στις Επι-
χειρήσεις και στις Υπηρεσίες, κατάρτιση των αντίστοιχων 
οικονομικών δεικτών, έτους αναφοράς 2019.

β) Αναθέτουμε στη Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυ-
σμού και Αγοράς Εργασίας της ΕΛΣΤΑΤ, τη διενέργεια των 
ερευνών για την κατάρτιση των οικονομικών δεικτών 
αρμοδιότητάς της, κατά τα έτη 2019 και 2020.

2. Σκοπός της Έρευνας Κόστους και Κενών Θέσεων Εργα-
σίας στις Επιχειρήσεις και στις Υπηρεσίες, η οποία διενεργεί-
ται στο πλαίσιο εφαρμογής των Κανονισμών της ΕΕ αριθμ. 
450/2003, 1158/2005 και 453/2008, καθώς και για την πα-
ρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων στη Χώρα, είναι 
η συλλογή στατιστικών στοιχείων κενών θέσεων εργασίας, 
κόστους εργασίας, απασχόλησης και ωρών εργασίας.

3. Ερευνώμενες μονάδες είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
οι Οργανισμοί και οι Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα των 
κλάδων οικονομικής δραστηριότητας Β έως Σ (ορυχεία 
και λατομεία, μεταποίηση, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
και φυσικού αερίου, παροχή νερού, επεξεργασία λυμά-
των και αποβλήτων, κατασκευές, εμπόριο και υπηρεσίες, 
δηλ. μεταφορές και αποθήκευση, ξενοδοχεία και εστια-
τόρια, επικοινωνίες, χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί 
οργανισμοί, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκπαίδευ-
ση, υγεία και κοινωνική μέριμνα, άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες) της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οι-
κονομικών Δραστηριοτήτων ΣΤΑΚΟΔ 08 (NACE Rev. 2).

Η έρευνα είναι τριμηνιαία και θα διενεργηθεί κατά το 
έτος 2019 και έως το Μάρτιο του 2020 σε ολόκληρη τη 
Χώρα.

Για τη διενέργεια της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν 
δύο τύποι ερωτηματολογίων:

• Ερωτηματολόγια τύπου Ι, με τα οποία θα συλλέγο-
νται στοιχεία για την κατάρτιση των Δεικτών Κόστους 
Εργασίας, Απασχόλησης και Ωρών Εργασίας, καθώς και 
για τις Κενές Θέσεις Εργασίας.

• Ερωτηματολόγια τύπου II, με τα οποία θα συλλέγο-
νται στοιχεία μόνο για τις Κενές Θέσεις Εργασίας των 
επιχειρήσεων, των υπηρεσιών και των τοπικών τους 
μονάδων.

Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και κατά το σχεδιασμό 
της εφαρμόζεται η μονοσταδιακή στρωματοποιημένη 
δειγματοληψία με μονάδα έρευνας την επιχείρηση. Το μέ-
γεθος του δείγματος των επιχειρήσεων/υπηρεσιών καθο-
ρίζεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται αντικειμενικές 
και αμερόληπτες εκτιμήσεις των ζητούμενων μεγεθών.

Οι επιχειρήσεις και οι υπηρεσίες του δείγματος επι-
λέγονται από πλαίσιο δειγματοληψίας, τα στοιχεία του 
οποίου προέρχονται από το στατιστικό Μητρώο επιχει-
ρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ.

Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 5,856 επι-
χειρήσεις και υπηρεσίες, ανά τρίμηνο, εκ των οποίων 
5,286 επιχειρήσεις και υπηρεσίες για τη συμπλήρωση 
ερωτηματολογίου τύπου Ι και 570 για τη συμπλήρωση 
ερωτηματολογίου τύπου II.

Το ποσοστό της μη ανταπόκρισης στην έρευνα εκτι-
μάται σε 15% περίπου. Συνεπώς, αναμένεται να ερευνη-
θούν περίπου 4.493 επιχειρήσεις και υπηρεσίες για κάθε 
τρίμηνο του 2019 με χρήση ερωτηματολογίων τύπου Ι. 
Επίσης, θα ερευνηθούν 485 επιχειρήσεις και υπηρεσίες 
για κάθε τρίμηνο του 2019 με τη χρήση ερωτηματολο-
γίων τύπου II.

Οι Δείκτες Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Κόστους 
Εργασίας καταρτίζονται σε σύνολο Χώρας.

Συγκεκριμένα:
• οι δείκτες Απασχόλησης, Αμοιβών και Ωρών Εργασίας 

καταρτίζονται κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστη-
ριότητας και κατά ομάδες κλάδων

• οι δείκτες Κόστους Εργασίας καταρτίζονται κατά μο-
νοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και κατά 
ομάδες κλάδων.

Τα αποτελέσματα των Κενών θέσεων Εργασίας καταρ-
τίζονται:

• ανά τρίμηνο: οι Κενές θέσεις Εργασίας σε σύνολο Χώ-
ρας και στις Μεγάλες Γεωγραφικές Περιοχές (NUTS 1), 
ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και 
ανάταξη μεγέθους απασχόλησης της επιχείρησης.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με Δελτίο Τύπου 
σε εθνικό επίπεδο και αποστέλλονται στη Στατιστική 
Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROSTAT) και σε 
διάφορους διεθνείς οργανισμούς.

Αναλυτικά, η έρευνα περιλαμβάνει τις εργασίες:
• Εκπαίδευση ερευνητών για τον τρόπο συλλογής των 

στοιχείων και την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματο-
λογίων.

• Συλλογή στατιστικών στοιχείων:
α. από ερευνητές Ιδιώτες - Συνεργάτες και υπαλλήλους 

της ΕΛΣΤΑΤ
β. μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με παράλλη-

λη τηλεφωνική υποστήριξη.
• Έλεγχος της εργασίας των ερευνητών.
• Κωδικογράφηση των στοιχείων των συλλεγμένων 

ερωτηματολογίων.
• Εισαγωγή των δεδομένων των ερωτηματολογίων στο 

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της ΕΛΣΤΑΤ.
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• Αξιολόγηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
• Σύνταξη έκθεσης ποιότητας (quality report), η οποία 

θα συνοδεύει τα αποτελέσματα της έρευνας και θα πε-
ριλαμβάνει τη μέθοδο που εφαρμόστηκε για τη συλ-
λογή και την επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας, 
καθώς και τους δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας των 
αποτελεσμάτων (σφάλματα δειγματοληψίας, μερολη-
ψία κλπ).

4. Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της Έρευνας 
Κόστους και Κενών θέσεων Εργασίας στις Επιχειρήσεις 
και στις Υπηρεσίες θα απασχοληθούν:

α) Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμβαση ΙΔ/
ΑΧ, με δυνατότητα μετακίνησης εντός έδρας - εκτός γρα-

φείου και εκτός έδρας και κατά τις αργίες, τα Σάββατα και 

τις Κυριακές, κατόπιν σχετικής απόφασης, για εκπαίδευ-

ση στον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και 

για συλλογή των ερωτηματολογίων της έρευνας.

β) Ιδιώτες - Συνεργάτες για τη συλλογή των ερωτη-

ματολογίων της έρευνας σε όλη τη Χώρα, κατά μέγιστο 

αριθμό 500.

5. Καθορίζουμε την αμοιβή των ιδιωτών - συνεργατών 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου προκύψει) που 

θα απασχοληθούν για τη συλλογή των απαιτούμενων 

στοιχείων, κατά πλήρως και ορθά συμπληρωμένο ερω-

τηματολόγιο ως εξής:

Αναλυτικά η δαπάνη για το 2019:

Έρευνα
Αμοιβή για το 

ερωτηματολόγιο, 
σε ευρώ (1)

πλήθος
ερωτηματολογίων 

για 1ο, 2ο, 
3ο τρίμηνο 
αναφοράς

(2)

συνολική 
δαπάνη, σε ευρώ 

(3)=(1)*(2)=(4)+(5)

δαπάνη 
περιόδου 
1/4/2019-
31/8/2019,

σε ευρώ (4),

δαπάνη 
περιόδου 
1/9/2019-

31/12/2019,
σε ευρώ (5),

Ερωτηματολόγια 
έρευνας Κόστους
Εργασίας τύπου Ι

15,41 13.479 207.711,39 138.474,26 69.237,13

Ερωτηματολόγια 
έρευνας Κενών

Θέσεων τύπου ΙΙ
12,33 1.455 17.940,15 11.960,10 5.980,05

Επιχειρήσεις εκτός 
πεδίου

έρευνας
3,08 658 2.026,64 1.349,04 677,60

Συνολική
δαπάνη για Ιδιώτες 

-
Συνεργάτες κατά

το 2019:

227.678,18 151.783,40 75.894,78

Αναλυτικά, η δαπάνη για το 2020:

Έρευνα
αμοιβή τιμής

ερωτηματολογίου σε
ευρώ (1)

πλήθος
ερωτηματολογίων (2)

συνολική δαπάνη σε ευρώ 
(1/1/2020-31/3/2020)

(3)=(1)*(2)

Ερωτηματολόγια έρευνας
κόστους τύπου Ι

15,41 4.493 69237,13

Ερωτηματολόγια έρευνας 
κενών θέσεων τύπου ΙΙ

12,33 485 5980,05

Επιχειρήσεις εκτός πεδίου
έρευνας

3,08 220 677,6

Συνολική δαπάνη για
Ιδιώτες - Συνεργάτες κατά

το 2019:
75894,78

6. H συνολική δαπάνη ανέρχεται σε διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και δεκαοκτώ 

λεπτά (227.678,18 €), για το έτος 2019 και σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και 

εβδομήντα οκτώ λεπτά (75.894,78 €) για το έτος 2020 και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0429.

7. Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2019

O Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 36288 (2)

    Τροποποίηση της 23484/2249/24.02.2014 (Β’/

724) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελ-

λάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσω-

τερικής Υπηρεσίας Δήμου Ξηρόμερου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙ-

ΚΡΑΤΗΣ» (Α’ 87) και ιδίως των άρθρων 97 και 280 .
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (Α’ 232) 

Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α’ 
143) και των π.δ. των 22/1990 (Α’ 7) και 50/2001 (Α’ 39), 
όπως ισχύουν, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία «περί 
αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφει-
οκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις», καθώς και του άρθρου 28Α 
του ίδιου νόμου, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του 
ν. 4368/2016 (Α’ 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερ-
νητικού έργου και άλλες διατάξεις» και την υπουργική από-
φαση 15870/15.05.2017 (ΥΟΔΔ 250) του Υπουργού Εσω-
τερικών περί διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α’ 
212) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συ-
ντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη 
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

7. Τα αριθμ. 4947/24.01.2019 (ΑΔΑ: 615Ν465ΧΘ7-
ΚΛΑ) και 1921/11.01.2019 (ΑΔΑ:9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16) 
έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την 
παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 91 του 
ν. 4583/2018.

8. Την 140634/22.06.2017 (Β’ 2208) απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί μεταβίβασης 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή».

9. Την 23484/2249/24.02.2014 (Β’ 724) απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ξηρόμερου, όπως τροποποι-
ήθηκε με την 2154/263/21.01.2016 (Β’ 235) απόφαση του 
Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

10. Την 2/26.01.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Ξηρόμερου, αναφορικά με την τρο-
ποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου και σύσταση οργανικών 

θέσεων μονίμου προσωπικού, στο πλαίσιο του προγράμ-

ματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 2/26.01.2019 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ξηρόμερου, την ένταξη του Προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες τού δήμου Ξη-
ρόμερου και τροποποιούμε την 23484/2249/24.02.2014 
(Β’ 724) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου, όπως παρακάτω:

1. τροποποιείται - προστίθεται στην Ενότητα Γ , παρά-
γραφο 4 «Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού» του ΟΕΥ του Δήμου, Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι»,

2. τροποποιείται το μέρος 4, παράγραφος 2 «Οργανικές 
θέσεις με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου» του ΟΕΥ 
του Δήμου Ξηρόμερου και συστήνονται 14 νέες οργα-
νικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ως εξής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 3

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2

TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(αντιστοιχεί στο 7% των ανωτέρω θέσεων 
και η οποία θα καλυφθεί από κοινωνικά 
προστατευόμενες ομάδες, κατά τις ανα-
λογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998 - Α’ 220).

1

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία, 
δυνάμει της παρ. 7 του αρ. 91 του ν. 4583/2018, ειδικά για 
το οικονομικό έτος 2019, καλύπτεται από τις πιστώσεις 
του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπο-
νται στην παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017, οι 
οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους, ενώ από το 
2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋ-
πολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδί-
δεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δι-
καιούχους δήμους (Α.Λ.Ε./Υπ. Εσωτερικών: 2310401001).

Κατά τα λοιπά ισχύει η 23484/2249/24.02.2014 (Β’ 724) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονί-
ου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί-
ας Δήμου Ξηρόμερου, όπως τροποποιήθηκε με την 
2154/263/21.01.2016 (Β’ 235) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 13 Μαρτίου 2019

Με εντολή Συντονιστή

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπλήρώτρια Διευθύντρια

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
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    Αριθμ. απόφ. 45/8-3-2019 (3)

    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού 

Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. έτους 2019. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α Ε.

  Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 20 του ν. 4024/2011 (Α’ 226/24.10.2011) 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμο-

λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις. ..», όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 176 του ν. 4261/2014.

2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/16-12-2015 (ΦΕΚ Α’ 176) 

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-

λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις...».

3. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/31029/

ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ), «Παροχή οδηγιών 

για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 

ν. 4354/2015 (Α’ 176)».

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/70738/0022/28.9.2012 (Κοινο-

ποίηση μισθολογικών διατάξεων) απόφαση της 22ης 

Δ/νσης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ.

5. Το άρθρου 2 του καταστατικού του ΟΛΚΕ ΑΕ που έχει 

εγκριθεί με το άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 2932/2001 

(Α’145/27.6.2001) όπως κωδικοποιήθηκε και προσαρμό-

στηκε με τις διατάξεις του ν. 3429/2005.

6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή, για το χρονικό 

διάστημα μέχρι την 1/1-31/12/2019 θα προκληθεί δαπά-

νη ύψους περίπου 11.000,00 € η οποία θα καλυφθεί από 

τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Λογαριασμού ΕΓΛΣ 60 

του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2019.

7. Τις ανάγκες του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, 

ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουρ-

γία των Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Οργανισμού κα-

θώς και για την κάλυψη των εκτάκτων και απρόβλεπτων 

αναγκών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα 

στο κανονικό ωράριο και που αφορούν κυρίως σε επί-

βλεψη εργασιών εκτέλεσης και συντήρησης λιμενικών 

έργων, έλεγχο και καταγραφή ελλιμενιζόμενων σκαφών, 

έλεγχο λειτουργίας - αποκατάστασης ζημιών στα δίκτυα 

ηλεκτροδότησης και υδροδότησης στη χερσαία ζώνη 

Λιμένος αρμοδιότητας Ο.Λ.ΚΕ.

8. Την εισήγηση του Διευθύνοντος συμβούλου, ομό-

φωνα αποφασίζει:

Την έγκριση πραγματοποίησης υπερωριακής εργασίας 

τόσο καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, όσο 

και για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 

εβδομαδιαίου ωραρίου επτά (7) υπαλλήλων του ΟΛΚΕ Α.Ε. 

για το έτος 2019, για την κάλυψη και αντιμετώπιση των 

εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών ως εξής:

Ειδικότητες Σύνολο 

 Υπαλλήλων

ΠΕ Μηχανικών 2

ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού 2

ΔΕ Διοικητικού Γραμματέων 2

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1

Ο αριθμός των ωρών που θα απασχοληθεί υπερωρια-

κά ο κάθε υπάλληλος θα είναι το ανώτερο επιτρεπτό όριο 

που προβλέπεται από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015, 

δηλαδή μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο 

το εξάμηνο για απογευματινή υπερωριακή εργασία και 

μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο 

για εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού εργαζο-

μένων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα προ-

βλεπόμενα και δύνανται να πραγματοποιηθούν μόνο 

εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες του ΟΛΚΕ και σε καμία 

περίπτωση δε θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου αριθμού 

ωρών ανά υπάλληλο.

Οι υπερωρίες κάθε μήνα θα πιστοποιούνται με κατά-

σταση από τον αρμόδιο κατά Υπηρεσία Προϊστάμενο και 

θα εγκρίνονται από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο 

Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 14 Μαρτίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ  
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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,


