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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Π4α/οικ. 4633/
29.9.1993 υπουργικής απόφασης «Προδιαγραφές
λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας - αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση των ατόμων
που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 2072/1992» (Β΄ 789/1993).

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74871/
6803/30.7.2020 (Β΄ 3781) απόφασης περί έγκρισης υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης
προσωπικού που υπηρετεί με διάθεση στα Γραφεία της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου και
δεν καλύπτει οργανικές θέσεις, για το χρονικό
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης έως
και 31.12.2020.

3

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 211/2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Παλλήνης.

4

Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του Δήμου Κομοτηνής.

5

Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του Δήμου Ζηρού.

6

Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δήμου Πλατανιά.

7

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2021
υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα ληξιάρχων.

8

Έγκριση υπερωρικής εργασίας τήρησης και σύνταξης των πρακτικών των συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας Σαπών.

9

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης ληξιάρχων
του Δήμου Σιθωνίας για το σύνολο του έτους
2021.

10

Έγκριση αύξησης ωραρίου καθαρίστριας σχολικών μονάδων του Δήμου Σίφνου.

Αρ. Φύλλου 5114

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ12γ/ΓΠ45568/1356
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Π4α/οικ. 4633/
29.9.1993 υπουργικής απόφασης «Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας - αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών
φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου
10 του ν. 2072/1992» (Β΄ 789/1993).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 125), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής
προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 213).
3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
4. Το άρθρο 19 του ν. 4074/2012 «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» (Α΄ 88).
5. Τον ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»
(Α΄ 79).
6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
7. Το π.δ. 395/1993 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων
Αποθεραπείας - Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.»
(Α΄ 166).
8. Το π.δ. 83/2019 «Καθορισμός και ανακατανομή των
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 121).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168).
11. Την υπό στοιχεία Π4α/οικ. 4633/29-09-1993 υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων
αποθεραπείας - αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση
των ατόμων που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου
10 του ν. 2072/1992» (Β΄ 789/1993).
12. Την υπ’ αρ. 3046/304 υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Δ΄ 59/1989).
13. Την υπό στοιχεία Γ1/443 υπουργική απόφαση
«Οδηγίες κατασκευής και λειτουργίας κολυμβητικών
δεξαμενών» (Β΄ 87/1973).
14. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου (Β΄ 3053).
15. Την υπό στοιχεία Δ1 δ/ΓΠ 11611/11-4-2018 εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας «Αδειοδότηση δημόσιων
κολυμβητικών δεξαμενών» (ΑΔΑ: ΩΚΟΜ465ΦΥΟ-9ΩΞ).
16. Την υπό στοιχεία Δ1δ/ΓΠοικ.57290/2-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας «Προστασία της δημόσιας
υγείας μέσω ασφαλούς λειτουργίας δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών» (ΑΔΑ: 6ΗΑΗ465ΦΥΟ-ΟΗΠ).
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
18. Το υπό στοιχεία Δ1 δ/Γ.Π.57610/29-10-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Π4α/οικ. 4633/
29.9.1993 υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας - αποκατάστασης για την
παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για
τη διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στην
παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2072/1992» (Β΄ 789) ως εξής:
1. Στο Κεφάλαιο Γ, ο τίτλος του υποκεφαλαίου Ι, αντικαθίσταται ως εξής: «Ι. ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ».
2. Αμέσως πριν τον τίτλο Λοιπές τεχνικές προδιαγραφές», προστίθεται τίτλος «V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ».
3. Στην ενότητα με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», προστίθεται παράγραφος με αριθμό 7, με το
εξής περιεχόμενο: «Τα Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες επιτρέπεται να
διαθέτουν και να λειτουργούν πισίνα (προαιρετική), με
κατάλληλη κατασκευή και εξοπλισμό προς χρήση αυτής
από άτομα με αναπηρία. Δεν ισχύει κανένας περιορισμός
ως προς τις πλευρικές διαστάσεις.
Η δυνατότητα χρήσης της πισίνας για κάθε ωφελούμενο βεβαιώνεται από τον Υπεύθυνο Ιατρό του Κέντρου,
ο οποίος επίσης ορίζει το απαραίτητο προσωπικό συνοδείας των ωφελούμενων, λαμβάνοντας υπόψη (α) την
λειτουργικότητα κάθε ωφελούμενου, (β) τα τεχνικά χα-
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ρακτηριστικά της πισίνας και (γ) την γνώμη των εποπτών
ασφαλείας του άρθρου 21 της υπουργικής απόφασης με
αριθμό Γ1/443 (Β΄ 87/1973). Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος είναι ανήλικος ή τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, η χρήση της πισίνας επιτρέπεται κατόπιν ρητής
έγκρισης του γονέα ή του κηδεμόνα ή του δικαστικού
συμπαραστάτη.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2020
Η Υφυπουργός
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/107416/9134
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74871/
6803/30.7.2020 (Β΄ 3781) απόφασης περί έγκρισης υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης
προσωπικού που υπηρετεί με διάθεση στα Γραφεία της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου και
δεν καλύπτει οργανικές θέσεις, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης έως
και 31.12.2020.
Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας(Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160),
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), όπως ισχύει.
6. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α΄ 123).
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9. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/72900/4495/27.7.2020
(ΑΔΑ: ΩΦΡΛ4653Π8-5ΘΚ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 26.000,00 € (με α/α 57344) σε βάρος του
τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ειδικού Φορέα 1031-1010000000, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων 2120201001.
10. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74871/6803/30.7.2020
απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης Προσωπικού που υπηρετεί
με διάθεση και δεν καλύπτει οργανικές θέσεις, για το
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης
έως και 31.12.2020» (Β΄ 3781), με την οποία εγκρίνεται
η υπερωριακή απογευματινή απασχόληση τριάντα οχτώ
(38) υπαλλήλων.
11. Την ανάγκη υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης για το Β’ εξάμηνο 2020 πρόσθετων δύο (2)
υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Γραφεία
Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών των Γραφείων.
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό
εξόδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ειδικού Φορέα 1031-101-0000000, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων 2120201001, για την οποία έχει εκδοθεί η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/106617/6561/5.11.2020
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: ΩΗΧ24653Π86ΕΧ), ύψους 2.000,00 € με α/α 81620 αντίστοιχη καταχώρηση στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Οικονομικής Υπηρεσίας Υ.Π.ΕΝ., αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/
74871/6803/30.7.2020 (Β΄ 3781) απόφασης ως εξής:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχόληση σαράντα (40) υπαλλήλων, που υπηρετούν με διάθεση
στα Γραφεία Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των Γραφείων, για
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης
έως και 31.12.2020.
Οι ώρες υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης
δεν θα υπερβαίνουν τις 120 το εξάμηνο ανά υπάλληλο,
βάσει της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015(Α΄ 176),
όπως ισχύει.
Οι πιο πάνω σαράντα(40) υπάλληλοι με διάθεση δεν
καλύπτουν οργανικές θέσεις.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/
74871/6803/30.7.2020 (Β΄ 3781) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2020
Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 77501/926
(3)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 211/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).
3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) που αφορά
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ),
όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
6. Το π.δ. 135/23.12.2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α΄ 228).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).
8. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
9. Την υπ’ αρ. 15869/15-05-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία ο Σπυρίδων
Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
10. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
11. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
12. Την υπό στοιχεία οικ. 47870/39280/10.09.2013
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Άσκηση
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α
του ν. 2696/1999», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
Οικ. 22769/12259/2015 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.
13. Την υπό στοιχεία οικ. 41663/10866/01.06.2020
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
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κησης Αττικής «Άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τη λήψη μέτρων
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας», (ΑΔΑ: ΩΗΤΙΟ1Κ-9ΗΚ).
14. Το υπ’ αρ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους λιμένων».
15. Το υπ’ αρ. 65751/615 έγγραφο της Διεύθυνσης
Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με
το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα,
όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αρ.
211/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
με τα συνημμένα της.
16. Την Τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης, βάσει της οποίας ελήφθη
η υπ’ αρ. 32/16 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
17. Την υπ’ αρ. 32/16 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου Παλλήνης, που
θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 30.6699.0003 συνολικού ποσού 82.000,00 ευρώ, όπως ρητά αναφέρεται στο υπ’ αρ.
24674/03-09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς από την τεχνική έκθεση των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζουμε:
Την μερική έγκριση της απόφασης, δηλαδή:
Α) Την ’’Υποχρεωτική διακοπή πορείας’’ στην περιοχή
του Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης, στις οδούς:
- Ανώνυμης πριν τη συμβολή της με την οδό Πουλή,
- Ανώνυμης πριν τη συμβολή της με την οδό Καλαβρύτων και
- Μάνου Κατράκη πριν τη συμβολή της με την οδό
Αγίου Αθανασίου.
Β) ’’Την παραχώρηση προτεραιότητας έναντι επερχόμενης κυκλοφορίας λόγω στενότητας οδοστρώματος’’, στην οδό Πουλή και πριν την συμβολή της με την
οδό Λέκκα και με κατεύθυνση προς την οδό Αργιθέας
και ’’Την παραχώρηση προτεραιότητας στην αντιθέτως
ερχόμενη κυκλοφορία’’ στην οδό Πουλή και πριν την
συμβολή της με την οδό Λέκκα και με κατεύθυνση προς
τη Λεωφ. Μαραθώνος.
Γ) Την ’’Εκ περιτροπής Απαγόρευσης Στάθμευσης’’
ανά πλευρά και μήνα στην οδό Λεονταρίου στη γειτονιά Κάντζας στο ΔΕ Παλλήνης και την ’’Απαγόρευση
Στάθμευσης’’ επί της Ανωνύμου οδού (που γειτνιάζει με
το Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης) και στις δύο πλευρές.
Δ) Τον ’’Καθορισμό μέγιστου ορίου ταχύτητας σε
30χλμ/ώρα’’ λόγω στένωσης οδοστρώματος στις οδούς:
- Παλληνίδος Αθηνάς στη δεξιά πλευρά της οδού και
με κατεύθυνση προς την οδό Λεονταρίου στο τμήμα
από την οδό Αγαρίστης έως την οδό Λεονταρίου, στην
οδό Ιππία με κατεύθυνση προς την οδό Λεονταρίου, στο
τμήμα από την οδό Καλλιστράτου έως την οδό Σιμωνίδου και
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- Κώστα Βάρναλη, Αριστογείτονα και Αρμοδίου μεταξύ
των οδών Ιππία και Παλληνίδος Αθηνάς.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με τη παρούσα απόφαση
να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο
οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων
αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
5. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
τους.
6. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην Τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης, βάσει της οποίας ελήφθη η
εν λόγω Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου.
7. Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών πινακίδων,
(πληροφοριακών, αναγγελίας κινδύνου ή πινακίδων που
διευκολύνουν και βελτιώνουν την ρύθμιση ή την ασφάλεια της κυκλοφορίας, κ.λπ.), μπορεί να γίνει με ευθύνη
του Δήμου.
8. Η τοποθέτηση των ρυθμιστικών πινακίδων, θα γίνεται σε κατάλληλες θέσεις ώστε να εξασφαλίζεται η
ορατότητα των συμβαλλόμενων κινήσεων, με μέριμνα
των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.
9. Η πεζοδιάβαση επί της οδού Πουλή θα πρέπει να
χωροθετηθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2020
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοικήσης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

(4)
Άυξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του Δήμου Κομοτηνής.
Με την υπ’ αρ. 165/02.11.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής που εκδόθηκε σύμφωνα με τα διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 4368/2016 και το άρθρο 87 του ν. 4483/2017, καθώς
και την υπ’ αρ.9/οικ. 8402/16-03-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, αυξάνεται το ωραρίου εργασίας της Τσερούδη Σουλτάνας του Γεωργίου, με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μερι-
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κής απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ καθαριστριών, από
τρεισήμισι (3,5) ώρες ημερησίως σε σύμβαση πλήρους
απασχόλησης οχτώ (8) ωρών ημερησίως με αντίστοιχη
αύξηση των αποδοχών της.
(Αρ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Κομοτηνής:
Υ/09.10.2020).
(Αρ. απόφ.Τμήματος Τοπικής Αυτoδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Κομοτηνής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης: 15695/05.11.2020).
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απασχόλησης, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως
αποδοχών τους, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες
προϋποθέσεις, ως εξής:
Επώνυμο

ΝΤΑΙΑΚΗ

ΣΙΣΚΟΥ

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗ

Όνομα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΕΛΕΝΗ

Πατρώνυμο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος

Άριθμος
αίτησης

13686/
13688/
12.10.2020 12.10.2020

13687/
12.10.2020

ΣΥΜΕΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Εκπαιδευτική
ΥΕ ΚΑΘΑΒαθμίδα και
ΡΙΣΤΡΙΩΝ
Ειδικότητα

Ι

(5)
Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του Δήμου Ζηρού.
Με την υπ’ αρ. 166/30-09-2020 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού Ν. Πρέβεζας,
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 8 του ν. 4368/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 87 του ν. 4483/2017, τροποποιείται
η σύμβαση της υπαλλήλου Φλώρου Βάϊας του Χρήστου
(αρ. πρωτ. αίτησης 8943/04-09-2020), Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου, του ανωτέρω Δήμου, κατηγορίας/
ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, από
μία και μισή (1,5) ώρα ημερησίως σε οκτώ (08) ώρες ημερησίως, ήτοι σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, με αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών της, για τους λόγους που
έχουν διατυπωθεί στην ανωτέρω απόφαση. Η ανωτέρω
υπάλληλος μετά την αύξηση των ωρών εργασίας της θα
εργάζεται στο 3ο Νηπιαγωγείο Φιλιππιάδας και στο 4ο
Νηπιαγωγείο Φιλιππιάδας, ώστε να συμπληρώνεται ο
ανωτέρω χρόνος απασχόλησής της εβδομαδιαίως.
(Αρ. βεβ. της Διεύθυνσης Διοικητικών - Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ζήρου για την πρόβλεψη της
προκαλούμενης δαπάνης: 9730/24-09-2020).
(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας: 143111/06-11-2020).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Ι

(6)
Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δήμου Πλατανιά.
Με την υπ’ αρ. 248/23-10-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 4368/2016, όπως ισχύουν, εγκρίνεται η τροποποίηση
της σύμβασης εργασίας των κάτωθι υπαλλήλων του Δήμου Πλατανιά, από σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης σε σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

(Αρ. βεβ. ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πλατανιά και πρόβλεψης αντίστοιχων πιστώσεων για τα επόμενα έτη,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 248/23-10-2020 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά και την υπ’ αρ.
13772/13-10-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου).
(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 10246/
9-11-2020).
Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1861
(7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2021
υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα ληξιάρχων.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3584/2007
(Α΄ 143).
3. Την υπ’ αρ. 29/07-10-2020 απόφαση Δημάρχου περί
ορισμού Αντιδημάρχου Διοίκησης Οικονομικών Προγραμματισμού, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΟΙ.Π.Δ.Η.Δ).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
Ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).
5. Την υπ’ αρ.13770/2019 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που
δημοσιεύθηκε στο Β΄ 3667 περί ανάθεσης καθηκόντων
ληξιάρχων σε υπαλλήλους του Δήμου Μαρώνειας -
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Σαπών (στις δύο ΔΕ του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών - ήτοι
ΔΕ Σαπών και ΔΕ Ξυλαγανής).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος α) του ΚΑ 10-6012 «αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων όπου είναι γραμμένη
πίστωση 1.500,00 € και β) του ΚΑ 10-6022 «αποζημίωση
υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων του Δήμου
ΙΔΑΧ 1.500,00 € στον προϋπολογισμό του Δήμου για το
έτος 2021, αποφασίζει:
Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση έτους 2021 έως
είκοσι (20) ώρες το μήνα για τους δύο (2) υπαλλήλους του
Δήμου μας που ασκούν καθήκοντα ληξιάρχων πέραν του
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, στις υποδιαιρεμένες
ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών
ήτοι Τριφωνίδου Ματούλα στην ΔΕ Σαπών και Μηλτσακάκη Μαρίνα στη ΔΕ Μαρώνειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σάπες, 2 Νοεμβρίου 2020
Ο Αντιδήμαρχος
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΤΖΑΝΕΡ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1862
(8)
Έγκριση υπερωρικής εργασίας τήρησης και σύνταξης των πρακτικών των συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας Σαπών.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 176 του
ν. 3584/2007 (Α΄ 143).
3. Την υπ’ αρ. 29/07-10-2020 απόφαση Δημάρχου περί
ορισμού Αντιδημάρχου Διοίκησης Οικονομικών Προγραμματισμού, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΟΙ.Π.Δ.Η.Δ).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
Ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).
5. Την υπ’ αρ. 211/27-09-2019 (ΑΔΑ: 9ΞΣ4ΩΛΧ-6Χ9)
απόφαση του Αντιδημάρχου (Δ.ΟΙ.Π.Δ.Η.Δ) του Δήμου
Μαρωνείας - Σαπών περί ανάθεσης καθηκόντων της ειδικής γραμματέως - πρακτικογράφου για την τήρηση
και σύνταξη των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου
σε Δημοτική υπάλληλο του οικείου Δήμου συνεχώς από
1/9/2019.
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6. Την υπ’ αρ. οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο
της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους θέμα «παροχή οδηγιών για την
εφαρμογή των διατάξεων του δευτέρου κεφαλαίου του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο
μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015 σύμφωνα με
την οποία «η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 3584/2007
(σύμφωνα με την οποία «5. Η υπερωριακή απασχόληση που καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού
είναι καθ’ υπέρβαση των λοιπών ωρών υπερωριακής
απασχόλησης») παύει να ισχύει. Ως εκ τούτου με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 20
του κοινοποιούμενου νόμου (ν. 4024/2011) και μέχρι του
ορίου των είκοσι (20) ωρών ανά υπάλληλο μηνιαίως καταβάλλεται αποζημίωση στους υπαλλήλους του Δήμων,
οι οποίοι εκτός από τα καθήκοντα της θέσης τους και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας εκτελούν και
την υπηρεσία των ιδρυμάτων των δημοτικών Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των συνδέσμων ΟΤΑ
που στερούνται τακτικού προσωπικού του Διοικητικού
κλάδου, καθώς και στους υπαλλήλους των Δήμων οι
οποίοι τηρούν και συντάσσουν τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ή συμβουλίου Δημοτικής ή τοπικής Κοινότητας καθώς και των συμβουλίων
των συνδέσμων, Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου
και Ιδρυμάτων ΟΤΑ, πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο
εργασίας τους».
7. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της δημοκρατίας - Ενίσχυση της συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ’’ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’’ Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 133).
8. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).
9. Την ανάγκη να εργαστεί η ειδική γραμματέας-Πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μαρώνειας - Σαπών πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας της, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών
τήρησης και σύνταξης των πρακτικών για το χρονικό
διάστημα από 1/1/2021 ως 31-12-2021, αποφασίζει:
Καθιερώνεται για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021
και έως 31-12-2021 υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για την ειδική γραμματέα - πρακτικογράφο για την κάλυψη των υπηρεσιακών
αναγκών τήρησης και σύνταξης των πρακτικών των
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μαρώνειας - Σαπών.
Οι ώρες της υπερωριακής εργασίας (απογευματινής)
ορίζονται σε 120 ώρες ανά εξάμηνο για το έτος 2021.
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Η δαπάνη για την αποζημίωση της ανωτέρω υπαλλήλου για την υπερωριακή της εργασία θα καλυφθεί από
τις αντίστοιχες προβλεπόμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού 2021 του Δήμου ΚΑ 10-6012 =3.000,00.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σάπες, 2 Νοεμβρίου 2020
Ο Αντιδήμαρχος
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΤΖΑΝΕΡ
Ι

Αριθμ. απόφ. 266
(9)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων του Δήμου Σιθωνίας για το σύνολο του έτους
2021.
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- Στην Κοκκώνη - Διάκου Μαρία του Αθανασίου, τακτικό υπάλληλο του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Α’
για την Δ.Ε. Τορώνης.
-Στον Κρικελίκο Ιωακείμ του Ιωάννη, τακτικό υπάλληλο
του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Α’ για την Δ.Ε.
Σιθωνίας.
Η υπερωριακή αμοιβή των ληξιάρχων θα προκαλέσει δαπάνη, η οποία έχει προβλεφθεί, σε βάρος των
Κ.Α.02.10.6012.0004 και 02.10.6051.0001 του προϋπολογισμού, ύψους 3.000,00 ευρώ αντίστοιχα.
Η ανωτέρω απόφαση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Νικήτη, 5 Νοεμβρίου 2020
Ο Δήμαρχος
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΝΤΕΜΠΛΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Ι

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Τις διατάξεις της παρ 23 του άρθρου 48 του
ν. 3584/2007 (Α’ 143).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
4. Τις διατάξεις του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).
5. Τη σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στους Κ.Α.
10.6012.0004 και 02.10.6051.0001 του προϋπολογισμού
έτους 2021 για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
(αριθμ. πρωτ. 16007/04.11.2020 βεβαίωση οικονομικής
υπηρεσίας), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας με αμοιβή πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο,
για όλο το έτος 2021, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι
(20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο για τους Ληξιάρχους
των κάτωθι Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σιθωνίας:

(10)
Έγκριση αύξησης ωραρίου καθαρίστριας σχολικών μονάδων του Δήμου Σίφνου.
Με την υπ’ αρ. 173/2.10.2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Σίφνου, η οποία εκδόθηκε μετά
από αίτηση της ενδιαφερόμενης, σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 161)
και της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), όπως
αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 87 του ν. 4483/2017
(Α’ 107), εγκρίνεται η αύξηση του ωραρίου της καθαρίστριας σχολικών μονάδων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, Ευγενίας Φραζεσκάρου του
Αντωνίου, από 3 ώρες ημερησίως σε πλήρες ωράριο.
(Αρ. βεβ. πιστώσεων Δήμου Σίφνου: 4833/12.10.2020).
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΙΝΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02051141911200008*

