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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/
28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης
δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία
ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω
ΟΠΣ-ΣΕΠΕ»

2

Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας των αιρετών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2018.

3

Έγκριση τροποποίησης στη συστατική πράξη, με
μεταφορά της αρμοδιότητας άρδευσης, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης .

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 32126/1463
(1)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/
28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης
δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία
ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω
ΟΠΣ-ΣΕΠΕ»
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε και ισχύει με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και ιδίως την
περίπτωση δ του άρθρου 41 και τα άρθρα 50 και 90,
2. του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 29),
3. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210),
4. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄ 168),

Αρ. Φύλλου 2404

5. του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170), και ιδίως
τα άρθρα 3,18, 23, 24 και 27, όπως ισχύουν,
6. των άρθρων 8 και 9 του Κώδικα νόμων για την υγεία
και ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση
του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84), όπως ισχύει,
7. την εξουσιοδοτική διάταξη του αρθρ. 119 του
ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας
των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 137),
8. της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34331/Δ9. 8920/26-7-2016
Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του
Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)» (ΦΕΚ Β' 2458),
9. το από 21-5-2018 έγγραφο της Ομάδας Κεντρικής διαχείρισης του ΟΠΣ ΣΕΠΕ (αρ.πρωτ. υπηρεσίας:
29587/1414/29.5.2018),
10. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Η υπουργική απόφαση 50067/28/2017 (ΦΕΚ Β΄ 3952)
«Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών
Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ» όπως τροποποιήθηκε με
την υπουργική απόφαση 16974/758/20-3-2018 (ΦΕΚ Β΄
1242), τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 9 - Μεταβατικές ρυθμίσεις
Ι. Από την 1/12/2017 όλοι οι Τεχνικοί Ασφάλειας που
ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν καθήκοντα Τεχνικού
Ασφάλειας εγγράφονται στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του άρθρου
2 της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 αυτής.
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2. Μετά την παρέλευση τετραμήνου από την ημερομηνία έναρξης εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας, όπως ορίζεται
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ήτοι από την
01-04-2018 και έως τις 30-06-2018, κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας από εργοδότες που, σύμφωνα με τα άρθρα 8, 10, 12 και 21 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., έχουν
υποχρέωση να απασχολούν Τεχνικό Ασφάλειας, πραγματοποιείται είτε με επιτόπια υποβολή των εγγράφων
στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. είτε σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης. Από
την 01-07-2018 κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού
Ασφάλειας ή ανανέωση σύμβασης ή και προγράμματος
επισκέψεων ΤΑ, από εργοδότες που υποχρεούνται κατά
τα ανωτέρω να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Τεχνικού
Ασφάλειας, πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.
3. Όσες αναθέσεις καθηκόντων ΤΑ θα έχουν υποβληθεί
εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έως και
την 30/6/2018 λήγουν αυτοδικαίως την 01/04/2019 και
ώρα 13:00.
Ως εκ τούτου μέχρι αυτή την ώρα της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία υποβολής του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας
απόφασης.»
2. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10 - Κυρώσεις
Από 01/07/2018 και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του
άρθρου 9 της παρούσας η συνέχιση της ανάθεσης άσκησης καθηκόντων κατά παράβαση των προβλεπομένων
στο ίδιο ως άνω άρθρο της, επιφέρει τις κυρώσεις των
άρθρων 71 και 72 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., με τις διαδικασίες που
προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του
ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2018
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 30364
(2)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας των αιρετών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2018.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010(ΦΕΚ
87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τεύχος Β’ 2404/25.06.2018

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας-επείγοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ
94/Α) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.».
5. Την αριθ. πρωτ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α') «Δαπάνες μετακινούμενων
εντός και εκτός επικράτειας».
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του
ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α’ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881
και άλλες διατάξεις.»
7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του π.δ.
142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.
8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
9. Την αριθ. πρωτ. 14138/15-05-2017 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών στο με αριθ. ΦΕΚ 250/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017, αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
10. Το διαβιβαστικό αίτημα με αριθ. πρωτ.
248090(3182)/23-05-2018 της Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναμικού και Διαχείρισης Ποιότητας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, αναφορικά με το ανώτατο όριο
επιτρεπόμενων κατ΄ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας
των αιρετών του φορέα, για το έτος 2018, σχετικά με
τις αιτιολογημένες ανάγκες μετακίνησης των ανωτέρω
για συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις, εκδηλώσεις, διεκπεραιώσεις υποθέσεων για τις
ανάγκες του φορέα.
11. Το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση αυτή δαπάνης, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. από
194810(5821) + 205858(6063)/07-05-2018 βεβαίωση
της Διεύθυνσης Οικονομικού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ανέρχεται στο ποσό των 107.560,00
€ από τις πιστώσεις του Π/Υ έτους 2018 του φορέα και
θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α.Ε. : 0716 ΚΑΙ 0717. Κατά
τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 ενδέχεται να
τροποποιηθούν οι ανωτέρω πιστώσεις, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά το
έτος 2018 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως εξής:

