
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 58387/22-10-2019 από-
φασης περί διορισμού ληξιάρχων στον Δήμο Τή-
νου Ν. Κυκλάδων.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 65234/28-11-2019 από-
φασης περί διορισμού ληξιάρχου στον Δήμο Κύ-
θνου Ν. Κυκλάδων.

3 Απαγόρευση Κυνηγίου σε περίοδο χιονοπτώσε-
ων, για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων.

4 Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Ληξιαρχείων 
όλων των ΔΕ του Δήμου Καρδίτσας.

5 Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης 
χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και 
επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών 
καιρικών συνθηκών, στην περιοχή ευθύνης της Δ/
νσης Δασών Αχαΐας.

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου και 
αορίστου χρόνου προσωπικού του Δήμου Πέλλας 
για A’εξάμηνο του 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    55343 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 58387/22-10-2019 από-

φασης περί διορισμού ληξιάρχων στον Δήμο Τή-

νου Ν. Κυκλάδων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύουν, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκη-
ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 107).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του ν. 4325/
2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμη-
ση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (Α΄ 236).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 344/1976 «περί λη-
ξιαρχικών πράξεων» (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκαν με 
τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 2307/1995 
«Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδι-
οίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113) και ισχύουν.

5. Την υπό στοιχεία Φ.127080/57460/21-12-2010
απόφαση (Β΄ 1984) του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Υποδιαίρε-
ση ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται 
από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010».

6. Την υπ’ αρ. 78161/31-12-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 783) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία ο Πολύ-
καρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής 
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτι-
κής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

7. Την υπ’ αρ. 9/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω-
τερικών «Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού ν. 344/1976 και 
άλλες διατάξεις».

8. Το υπ’ αρ. 61791/Σ.15782/4-9-2019 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

9. Την υπ’ αρ. 58387/22-10-2019 απόφασή μας περί 
διορισμού ληξιάρχων στον Δήμο Τήνου Ν. Κυκλάδων.

10. Το υπ’ αρ. 11606/25-11-2020 έγγραφο (σε ορθή 
επανάληψη) του Δημάρχου Τήνου με τη νέα πρόταση 
του Δημάρχου για διορισμό ληξιάρχου στη Δημοτική 
Ενότητα Εξωμβούργου λόγω συνταξιοδότησης του λη-
ξιάρχου Ευάγγελου Καλογήρου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 58387/22-10-2019 (Β΄ 4013) 
απόφαση περί διορισμού ληξιάρχων στον Δήμο Τήνου 
κατά το μέρος που αφορά στον διορισμό ληξιάρχου στη 
Δημοτική Ενότητα Εξωμβούργου και αντικαθιστούμε τον 
Ευάγγελο Καλογήρου του Ιωάννη με τον Νέστορα Βιδά-
λη του Μάρκου, υπάλληλο του εν λόγω Δήμου, κλάδου 
ΠΕ1 Διοικητικού, για να εκτελεί τα καθήκοντα ληξιάρχου 
της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 58387/22-10-2019 από-
φασή.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του θα αναπλη-
ρώνεται από τον Δήμαρχο Τήνου ή τον/τη νόμιμο/-η 
αναπληρωτή/-τριά του σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 344/1976, όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2020

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Ι     

Αριθμ.  55345 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 65234/28-11-2019 από-

φασης περί διορισμού ληξιάρχου στον Δήμο Κύ-

θνου Ν. Κυκλάδων. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύουν, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοί-
κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 107).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (Α΄ 236).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 344/1976 «περί λη-
ξιαρχικών πράξεων» (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκαν με 
τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 2307/1995
«Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδι-
οίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113) και ισχύουν.

5. Την υπ’ αρ. 78161/31-12-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 783) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία ο Πολύ-
καρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής 
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτι-
κής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

6. Την υπ’ αρ. 9/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω-
τερικών «Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού ν. 344/1976 και 
άλλες διατάξεις».

7. Το υπό στοιχεία 61791/Σ.15782/4-9-2019 έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

8. Την υπ’ αρ. 65234/28-11-2019 απόφασή μας περί 
διορισμού ληξιάρχου στον Δήμο Κύθνου Ν. Κυκλάδων.

9. Το υπ’ αρ. 4581/16-11-2020 έγγραφο του Δημάρ-
χου Κύθνου με τη νέα πρόταση του Δημάρχου για την 

ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχου λόγω επικείμενης συ-
νταξιοδότησης του ληξιάρχου Παναγιώτη Βιτάλη, απο-
φασίζουμε

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 65234/28-11-2019 απόφα-
σή μας περί διορισμού ληξιάρχου στον Δήμο Κύθνου 
(Β΄ 4569) και αντικαθιστούμε τον Παναγιώτη Βιτάλη του 
Αντωνίου με τη Σταυρούλα Ψαρρά του Δημητρίου, υπάλ-
ληλο ΙΔΑΧ του εν λόγω Δήμου, κλάδου ΠΕ Διοικητικών, 
για να εκτελεί καθήκοντα ληξιάρχου του Δήμου Κύθνου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της θα αναπλη-
ρώνεται από τον Δήμαρχο Κύθνου ή τον/τη νόμιμο/-η 
αναπληρωτή/-τριά του σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 344/1976, όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2020

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Ι   

    Αριθμ. 154860 (3)
Απαγόρευση Κυνηγίου σε περίοδο χιονοπτώσε-

ων, για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότη-

τας Ιωαννίνων. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω-

ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

1.2 Του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

1.3 Του άρθρου 28 ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης  - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

1.4 Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

1.5 Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

1.6 Του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

1.7 Του π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας».

1.8 Της παρ.  3β και 3 στ του άρθρου 258 του 
ν.δ. 86/1969 «Περί δασικού κώδικα», όπως τροποποιή-
θηκαν με το άρθρο 7 του ν. 177/1975.

2. Την υπ’ αρ. 414985/29-11-1985 (Β΄ 757) κοινή από-
φαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Ανα-
πληρωτή Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
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πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 
366599/16-12-1996 (Β΄ 1188) και 294283/23-12-1997 
(Β΄ 68) κοινές αποφάσεις των Υπ. Εθνικής Οικονομίας 
και Γεωργίας.

3. Την υπ’ αρ. 13912/15-05-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του Βασιλείου 
Μιχελάκη του Πολυκάρπου, ως Συντονιστής της Αποκε- 
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».

4. Την υπ’ αρ. 82395/01-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΠ4ΥΟΡ1Γ-
ΜΠ8) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
διοικητικών πράξεων και εγγράφων με εντολή του στον 
Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υπο-
θέσεων και στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών Γενικής Δ/
νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων».

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/
14-07-2020 (Β΄ 3053) απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας κυνηγετικής πε-
ριόδου 2020 - 2021».

6. Το γεγονός ότι στην περιοχή της Περιφερειακής Ενό-
τητας Ιωαννίνων κατά την χειμερινή περίοδο επικρατούν 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω χιονοπτώσεων μεγά-
λης διάρκειας και εντάσεως, με αποτέλεσμα να απειλείται 
σοβαρά ο θηραματικός πλούτος της περιοχής.

7. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων από τυχόν κατα-
στρατήγηση της κείμενης Νομοθεσίας, αποφάσίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι παντός θηράματος στην πε-
ριοχή αρμοδιότητάς μας (που περικλείεται στα όρια της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) κατά την διάρκεια 
της κυνηγετικής περιόδου 2020 - 2021, σε περίπτωση 
που επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
λόγω:

1. Χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.
2. Πλήρους κάλυψης του εδάφους με χιόνι.
Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμω-

ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των νομοθετικών 
διαταγμάτων 86/1969, 996/1971, του ν. 177/1975 και 
της υπ’ αρ. 414985/29-11-1985 κοινής υπουργικής από-
φασης, όπως ισχύουν.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθε-
ται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής 
Αστυνομίας, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας της Ε’ Κυ-
νηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου και των Κυνηγετικών 
Συλλόγων της Π.Ε. Ιωαννίνων.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσίευσης 
και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2020 - 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2020

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

    Αριθμ. 227331 (4)
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυ-

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Ληξιαρχείων 

όλων των ΔΕ του Δήμου Καρδίτσας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδι-

κα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
(Α’ 143),

2. των άρθρων 6, 65 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

3. του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 110 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

4. των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως το τελευταίο 
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 21)

Β: 1. το π.δ.138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231),

2. την υπ’ αρ. 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 
(ΥΟΔΔ 250), 

3. την υπ’ αρ. 253/19.11.2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας σχετι-
κά με την «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Ληξιαρχείων όλων 
των ΔΕ του Δήμου Καρδίτσας», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 253/19.11.2020 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας Ν. Καρ-
δίτσας αναφορικά με την «Καθιέρωση 24ωρης λειτουρ-
γίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
Ληξιαρχείων όλων των ΔΕ του Δήμου Καρδίτσας», διότι 
σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 344/1976 σε συνδυασμό 
με το ν. 4144/2013, η ληξιαρχική πράξη θανάτου συντάσ-
σεται εντός 24 ωρών από τον θάνατο και καταχωρείται 
αποκλειστικά στο Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου 
Εσωτερικών και δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός προσώ-
που χωρίς την προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας έτους 2020. 
Στον προϋπολογισμό έτους 2021 και επόμενων ετών θα 
υπάρχουν εγγεγραμμένες οι αναγκαίες πιστώσεις για την 
κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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    Αριθμ. 216157 (5)
Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλω-

σης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντα-

σης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά 

δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή 

ευθύνης της Δ/νσης Δασών Αχαΐας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των (β) και (στ) εδαφ. της παρ. (3) και 

της παρ. (5) του άρθρου 258 του ν. 86/1969 (Α’ 7) περί Δα-
σικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 414985/29-11-1985 (Β’ 757) 
κοινής απόφασης των  Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρι-
σης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτές τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

3. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου 
της περιοχής της Π.Ε. Αχαΐας, στις περιπτώσεις εκδήλω-
σης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και 
επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών καιρι-
κών συνθηκών.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 94/1993 (Α’ 40) 
περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από 
τον Υπουργό Γεωργίας και τις περιφερειακές αρχές κ.λπ.».

5. Την υπ’ αρ. 68735/1777/14-07-2020 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Ρυθμί-
σεων θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021» 
(Β’ 3053).

6. Την υπ’ αρ. 141194/04-07-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι., σχετική με «Άσκηση αρμοδιοτήτων 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτική Ελλάδας και Ιονίου επί δασικών θεμάτων 
και αγροτικών υποθέσεων, παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ. με Εντολή Συ-
ντονιστή, στο Γενικό Διευθυντή και στους προϊσταμέ-
νους των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (Β’ 2262).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου».

9. Το γεγονός του ότι, από τις διατάξεις της παρούσης, 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην 
περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Αχαΐας κατά τη διάρκεια της 
κυνηγετικής περιόδου 2020-2021, στις περιπτώσεις εκ-
δήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, 
ιδιαιτέρως στην περίπτωση που το έδαφος καλύπτεται 
πλήρως με χιόνι και σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμενών 
συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων και παγετού μεγάλης 
διάρκειας και έντασης.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρού-
νται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 και των 
υπ’  αρ. 414985/29-11-1985 (Β’ 757) και 37338/1807/
Ε.103/1-9-2010 (Β’1495) κοινής υπουργικής απόφασης, 
όπως ισχύουν σήμερα.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται 
στα αρμόδια όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της ΕΛ.ΑΣ., 
των Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας μέλη των Κυνηγετικών 
Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της μέχρι το 
τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2020-2021. Η απόφαση 
αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 1 Δεκεμβρίου 2020

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Διευθυντής Δασών Αχαΐας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι   

 Αριθμ. απόφ. 692/2020 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου και 

αορίστου χρόνου προσωπικού του Δήμου Πέλ-

λας για A’εξάμηνο του 2021.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης».

2) Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4) Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
5) Την υπ’ αρ. 12939/2011 απόφαση του Γ.Γ Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί «Κα-
θιέρωση λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες του Δημοτικού Γυμναστηρίου» 
(Β’ 307).

6) Την υπ’ αρ. 14976/2011 απόφαση του Γ.Γ Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί «Κα-
θιέρωση 24ώρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος καθαρι-
ότητας και ανακύκλωσης και του Τμήματος κίνησης, συ-
ντήρησης οχημάτων - μηχανημάτων, ηλεκτροφωτισμού 
και καυσίμων Δήμου Πέλλας» (Β’ 307).

7) Την υπ’ αρ. 4571/2018 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί 
«Καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας 
τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και κατά το Σάββατο 
του ΧΥΤΑ Γιαννιτσών» (Β’ 1896 και Β’ 3642).

8) Την υπ’ αρ. 21496/06-11-2019 απόφαση Γ.Γ. Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί «Ανά-
θεσης καθηκόντων Ληξιάρχων Δημοτικής Ενότητας 
α) Γιαννιτσών, β) Κρύας Βρύσης, γ) Κύρρου, δ) Μ.Αλεξάν-
δρου και ε) Πέλλας του Δήμου Πέλλας της Π.Ε Πέλλας 
(Β’ 4360).

NIKOS THEOFANOUS
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9) Την υπ’ αρ. 638/2019 απόφαση Δημάρχου περί ορι-
σμού Ληξιάρχων (ΑΔΑ: 9ΡΗΟΩΞΤ-ΝΒΖ).

10) Την υπ’ αρ. 224/2016 απόφαση τοποθετήσεων 
προσωπικού στο γραφείο Ληξιαρχείου.

11) Την περ. (β), παρ. 1 του άρθρου 14 περί αρμοδιοτή-
των γραφείου ληξιαρχείου του τμήματος Δημοτικής Κα-
τάστασης και Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών του ΟΕΥ (Β΄ 786/2016) του Δήμου Πέλλας.

12) Την υπ’ αρ. 688/2020 απόφαση Δημάρχου περί 
ανάθεσης καθηκόντων πρακτικογράφου του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας.

13) Την υπ’ αρ. 742/2019 απόφαση Δημάρχου περί 
ανάθεσης καθηκόντων πρακτικογράφων στις κοινότη-
τες του Δήμου Πέλλας.

14) Την υπ’ αρ. 180/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Πέλλας περί σύναψης προγραμ-
ματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πέλλας και του 
ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για την διαχείριση και 
λειτουργία του ΧΥΤΑ Γιαννιτσών. (ΑΔΑ:6ΣΒ4ΩΞΤ-ΣΗΚ).

15) Την από 18 Σεπτεμβρίου 2020 υπογραφείσα Προ-
γραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πέλλας και του 
ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

16) Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
του τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Ν. 
Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδεί-
ας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Ν. Γενιάς, που δύναται 
να δημιουργηθούν κατά το Α’ εξάμηνο του έτους 2021, 
για την απρόσκοπτη κάλυψη όλων των αθλητικών δρα-
στηριοτήτων (επίσημοι αγώνες, φιλικοί αγώνες, σχολικά 
πρωταθλήματα, έκτακτες προπονήσεις συλλόγων κ.λπ.) 
του Δήμου Πέλλας, πέραν του κανονικού ωραρίου.

17) Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανά-
γκες των τμημάτων α) Καθαριότητας και Αποκομιδής 
Απορριμμάτων, β) Κίνησης, Συντήρησης Οχημάτων-
Μηχανημάτων Ηλεκτροφωτισμού και Καυσίμων και 
γ) Περιβάλλοντος και Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλο-
ντος, Πρασίνου και Καθαριότητας που δύναται να δημι-
ουργηθούν κατά το Α’ εξάμηνο του έτους 2021 για την 
αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών εργασιών και 
αφορούν είτε αποκατάσταση βλαβών λειτουργίας, είτε 
αποτροπή κινδύνων, είτε οποιαδήποτε άλλη απρόβλε-
πτη, επείγουσα και έκτακτη κατάσταση προκειμένου να 
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της 
ανωτέρω Διεύθυνσης, πέραν του κανονικού ωραρίου.

18) Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
του γραφείου Διοικητικής Μέριμνας, του τμήματος Υπο-
στήριξης Πολιτικών Οργάνων και του τμήματος Δημοτι-
κής Κατάστασης και Ληξιαρχείου της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, που δύναται να δημιουργηθούν κατά το Α’ 
εξάμηνο του έτους 2021, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ομαλή διεξαγωγή των διαφόρων εκδηλώσεων και 
διοργανώσεων (πολιτιστικών, κοινωνικών, αθλητικών, 
παρελάσεων, εθνικών επετείων κ.λπ.) του Δήμου Πέλ-
λας, όπως και να αντιμετωπιστούν έκτακτα ληξιαρχικά 
γεγονότα, πέραν του κανονικού ωραρίου.

19) Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές που δύ-
ναται να δημιουργηθούν κατά το Α’ εξάμηνο του έτους 
2021 για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών 
εργασιών και αφορούν είτε αποκατάσταση βλαβών λει-
τουργίας, είτε αποτροπή κινδύνων, είτε οποιαδήποτε 
άλλη απρόβλεπτη, επείγουσα και έκτακτη κατάσταση 
προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και εύρυθ-
μη λειτουργία του ΧΥΤΑ Γιαννιτσών, πέραν του κανονικού 
ωραρίου.

20) Το γεγονός ότι η πραγματοποίηση των καθημε-
ρινών συνεργείων - που εξυπηρετούν την αποκομιδή 
απορριμμάτων στο κέντρο της πόλης των Γιαννιτσών-
κρίνεται απαραίτητο να ξεκινά στις 4:00 π.μ ώστε να απο-
φεύγονται τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα που 
δημιουργεί η κίνηση των ογκωδών απορριμματοφόρων 
οχημάτων, κατά τις ώρες λειτουργίας της αγοράς.

21) Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον υπό έγκριση 
προϋπολογισμό έτους 2021 του Δήμου Πέλλας, ποσό 
ύψους 29.000,00€ και 4.000€ αντίστοιχα(ΚΑΕ 6012 και 
6022) για την κάλυψη της δαπάνης υπερωριακής εργα-
σίας, αποφασίζει:

Α. την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 
για μία (1) υπάλληλο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, 
έναν (1) υπάλληλο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, έναν (1) 
υπάλληλο ΔΕ Τεχνιτών και έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Φυσικής 
Αγωγής της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Ν. Γενιάς (Δημοτικό Γυμνα-
στήριο) και μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαί-
ως για απογευματινή εργασία εργασίμων ημερών, καθώς 
και αμοιβή υπερωριακής εργασίας και μέχρι δεκαέξι (16) 
ώρες ανά υπάλληλο(εκτός ΠΕ Φυσικής Αγωγής) μηνιαίως 
για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για το Α’ 
εξάμηνο του 2021.

Α/Α Ειδικότητα Κατηγορία
Αριθμός 

Υπαλλήλων
Ώρες ανά υπάλληλο Μήνες

1 Προσωπικού Καθαριότητας ΥΕ 1 20 απογευματινές και 16 Κυριακές και εξαιρ. 6

2 Εργατών Καθαριότητας ΥΕ 1 20 απογευματινές και 16 Κυριακές και εξαιρ. 6

3 Τεχνιτών ΔΕ 1 20 απογευματινές και 16 Κυριακές και εξαιρ. 6

4 Φυσικής Αγωγής ΠΕ 1 20 απογευματινές 6

Β. την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για σαράντα (40) υπαλλήλους ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 
δύο (2) ΥΕ Εργατών, ένα (1) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, ένα (1) υπάλληλο ΔΕ Τεχνιτών, έναν (1) υπάλληλο ΔΕ 
Υδραυλικών, έναν (1) υπάλληλο ΥΕ Ύδρευσης, έναν (1) υπάλληλο ΥΕ Υδρονομέων, τρεις (3) υπαλλήλους ΔΕ Χειριστών 
Μηχ/των, δεκαεννέα (19) υπαλλήλους ΔΕ Οδηγών - Οδηγών Απορριμματοφόρων Αυτ/των, έναν (1) υπάλληλο ΔΕ 
Διοικητικού, έναν (1) υπάλληλο ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, έξι (6) υπαλλήλους ΔΕ Ηλεκτρολόγων, έναν (1) υπάλληλο ΔΕ 
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Βοηθών Ηλεκτρολόγων, επτά (7) υπαλλήλους ΔΕ Δενδροκηπουρών-Ανθοκόμων, έναν (1) υπάλληλο ΔΕ Κηπουρών, 
τρεις (3) υπαλλήλους ΥΕ Εργατών Κήπων, τρεις (3) υπαλλήλους ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων της Δ/νσης Περιβάλλο-
ντος - Πρασίνου - Καθαριότητας και μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως για απογευματινή εργασία εργα-
σίμων ημερών καθώς και αμοιβή υπερωριακής εργασίας για πέντε (5) υπαλλήλους ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, 
δώδεκα (12) υπαλλήλους ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, έξι (6) υπαλλήλους ΔΕ Ηλεκτρολόγων και τρεις (3) υπαλλήλων 
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων και μέχρι δεκαέξι (16) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως για εργασία κατά τις νυχτερινές 
ώρες και μέχρι δεκαέξι (16) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. 
Ακόμη την καθιέρωση εργασίας με αμοιβή για πέντε (5) υπαλλήλους ΔΕ Οδηγών και Οδηγών Απορριμματοφόρων, 
δώδεκα (12) υπαλλήλους ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και μέχρι δεκαέξι (16) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως για εργασία 
κατά τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου για το Α’ εξάμηνο του 2021.

Α/Α Ειδικότητα Κατηγορία
Αριθμός 

Υπαλλήλων
Ώρες ανά υπάλληλο Μήνες

1 Εργατών Καθαριότητας ΥΕ 40 20 απογευματινές 6

2 Εργατών ΥΕ 2 20 απογευματινές 6

3 Εργατών Γενικών Καθηκόντων ΥΕ 1 20 απογευματινές 6

4 Τεχνιτών ΔΕ 1 20 απογευματινές 6

5 Υδραυλικών ΔΕ 1 20 απογευματινές 6

6 Ύδρευσης ΥΕ 1 20 απογευματινές 6

7 Υδρονομέων ΥΕ 1 20 απογευματινές 6

8 Χειριστών Μηχ/των ΔΕ 3 20 απογευματινές 6

9
Οδηγών και Οδηγών- 
Απορριμματοφόρων

ΔΕ 19 20 απογευματινές 6

10 Διοικητικού ΔΕ 1 20 απογευματινές 6

11 Μηχανοτεχνιτών ΔΕ 1 20 απογευματινές 6

12 Ηλεκτρολόγων ΔΕ 6 20 απογευματινές 6

13 Βοηθών Ηλεκτρολόγων ΔΕ 1 20 απογευματινές 6

14 Δενδροκηπουρών- Ανθοκόμων ΔΕ 7 20 απογευματινές 6

15 Κηπουρών ΔΕ 1 20 απογευματινές 6

16 Εργατών Κήπων ΥΕ 3 20 απογευματινές 6

17 Εργατών Νεκροταφείων ΥΕ 3 20 απογευματινές 6

18
Οδηγών και Οδηγών - 
Απορριμματοφόρων

ΔΕ 5 16 νυχτερινές 16 Κυρ. και εξαιρ. 6

19 Εργατών Καθαριότητας ΥΕ 12 16 νυχτερινές 16 Κυρ. και εξαιρ. 6

20 Ηλεκτρολόγων ΔΕ 6 16 νυχτερινές 16 Κυρ. και εξαιρ. 6

21 Χειριστών Μηχ/των ΔΕ 3 16 νυχτερινές 16 Κυρ. και εξαιρ. 6

22
Οδηγών και Οδηγών 
Απορριμματοφόρων

ΔΕ 5
16 νυχτερινές προς συμπλήρωση 

εβδομ. ωραρίου
6

23 Εργατών Καθαριότητας ΥΕ 12
16 νυχτερινές προς συμπλήρωση 

εβδομ. ωραρίου
6

Γ. την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για δύο (2) υπαλλήλους ΥΕ Κλητήρων και μέχρι δέκα (10) ώρες 
ανά υπάλληλο μηνιαίως για απογευματινή εργασία εργασίμων ημερών για το Α’ εξάμηνο του 2021.

Α/Α Ειδικότητα Κατηγορία Αριθμός 
Υπαλλήλων Ώρες ανά υπάλληλο Μήνες

1 Κλητήρων ΥΕ 2 10 6

Δ. α) την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για πέντε (5) ληξιάρχους και μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά 
υπάλληλο μηνιαίως για απογευματινή εργασία εργασίμων ημερών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς 
και για δύο (2) υπαλλήλους ΔΕ Διοικητικού εξαιτίας της ειδικής φύσης των καθηκόντων του ληξιάρχου και μέχρι 
είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως για απογευματινή εργασία εργασίμων ημερών της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών για το Α’ εξάμηνο του 2021.

β) την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για έναν (1)πρακτικογράφο Δ.Σ και είκοσι δύο (22) πρακτικο-
γράφους κοινοτήτων μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως για απογευματινή εργασία εργασίμων ημερών 
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το Α’ εξάμηνο του 2021.
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Α/Α Καθήκοντα Κατηγορία
Αριθμός 

Υπαλλήλων
Ώρες ανά υπάλληλο Μήνες

1 Ληξίαρχων ΔΕ 5 20 απογευματινές 6

2 Ληξιάρχων ΔΕ 2 20 απογευματινές 6

3 Πρακτικογράφων Κοινοτήτων ΔΕ 15 20 απογευματινές 6

4 Πρακτικογράφων Κοινοτήτων ΤΕ 1 20 απογευματινές 6

5 Πρακτικογράφων Κοινοτήτων ΠΕ 6 20 απογευματινές 6

6 Πρακτικογράφος Δ.Σ ΤΕ 1 20 απογευματινές 6

Ε. την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για έξι (6) φύλακες, δύο (2) χειριστές μηχανημάτων έργου, 
έναν (1) οδηγό και έναν (1) εργοδηγό του τμήματος Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Πρασίνου-Καθα-
ριότητας και μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως για απογευματινή εργασία εργασίμων ημερών, καθώς 
και αμοιβή υπερωριακής εργασίας για τρεις (3) φύλακες, έναν (1) χειριστή μηχανημάτων έργου, έναν (1) οδηγό 
και μέχρι 16 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και μέχρι δεκαέξι (16) ώρες ανά 
υπάλληλο μηνιαίως για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για το Α’ εξάμηνο του 2021.

Α/Α Ειδικότητα Κατηγορία
Αριθμός 

Υπαλλήλων
Ώρες ανά υπάλληλο Μήνες

1 Φύλακες ΥΕ 4 20 απογευματινές 6

2 Φύλακες ΔΕ 2 20 απογευματινές 6

3 Οδηγός Οχημάτων ΔΕ 1 20 απογευματινές. 6

4 Χειριστές Μηχ/των ΔΕ 2 20 απογευματινές 6

5 Εργοδηγών ΤΕ 1 20 απογευματινές 6

7 Φύλακες ΥΕ 2 16 νυχτερινές 16 Κυρ. και εξαιρ 6

8 Φύλακες ΔΕ 1 16 νυχτερινές 16 Κυρ. και εξαιρ 6

9 Οδηγός Οχημάτων ΔΕ 1 16 νυχτερινές 16 Κυρ. και εξαιρ 6

10 Χειριστής Μηχ/των ΔΕ 1 16 νυχτερινές 16 Κυρ. και εξαιρ 6

Η ονομαστική κατανομή και η κατανομή κατά είδος υπερωριακής εργασίας (απογευματινής, νυχτερινής, εξαιρέ-
σιμων και Κυριακών, ωρών προς συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου) των ανωτέρω ωρών θα 
γίνει με την βεβαίωση συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης του Προϊσταμένου της κάθε οργανικής 
μονάδας που φέρει και την ευθύνη παρακολούθησής τους.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους έως 29.000,00 € και 4.000€ για το έτος 2021 που θα καλυφθεί 
αντίστοιχα από τους ΚΑΕ 6012 και 6022 και η οποία δεν υπερβαίνει το 1/12 του υπό έγκριση προϋπολογισμού του 
Δήμου έτους 2021.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Γιαννιτσά, 1 Δεκεμβρίου 2020

Ο Δήμαρχος 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ   
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*02055291712200008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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