
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 16ης/2018, έκτακτης συνεδρίασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 με 
τηλεδιάσκεψη. 
 
Αριθ. Απόφασης 142-16/2018  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του Οργανισμού  
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο σύστασης 
τριών (3) προσωποπαγών θέσεων για την κατάταξη προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατ’ εφαρμογή του νόμου 
4483/2017. 
 
Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα  Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 
μ.μ. συνήλθαν στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  
εξής:  
ΚΕΡΚΥΡΑ :Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές 
Ποταμού)  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  - 21ης Μαΐου 
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη 
 
τα  μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων που 
αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με 
την υπ΄ αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, 
κατόπιν  της με αριθμ. πρωτ. οικ. 81130/32978/14-9-2018 προσκλήσεως  του 
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κου Μωραΐτη Χρήστου, η οποία 
επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία, σύμφωνα  με τις  διατάξεις των 
άρθρων 165, 167,168 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 6 παρ. 9 του Ν. 
4071/11-4-2012. 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :  

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Στασινόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
3. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ 
4. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
5. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
6. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
7. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
8. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
9. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
10. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
11. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου 
12. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
13. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου 
14. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα 
15. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
16. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
17. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 



18. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
19. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
20. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
21. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
22. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
23. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
24. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου 
25. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
26. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος  
27. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
28. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
29. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
30. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 
 

 
Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

1. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου 
2. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
3. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
4. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
5. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 
6. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
7.  Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
8. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
9. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 
10. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
11. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου 

 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα 
(41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  τριάντα (30) και ο 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς, ο 
Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας και ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος 
 

--------Παράλειψη----------- 
 

Θέμα 5ο  Η.Δ: Τροποποίηση του Οργανισμού  Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο σύστασης τριών (3) προσωποπαγών 
θέσεων για την κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, κατ’ εφαρμογή του νόμου 4483/2017. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Με την έναρξη της συζήτησης ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς κ. 
Παναγής Δρακουλόγκωνας  εισηγήθηκε  τα κάτωθι: 
 







ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Ηρακλείου.

2 Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων 
σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 255/2018 και 256/2018 
αποφάσεις Δ.Σ. του Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου 
που αφορά σε περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας 
στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτο-
στρώσεις οδών Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου».

3 Έγκριση της 30-3/10.2.2018 αποφάσεως του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων περί «Σύ-
στασης τριών (3) προσωποπαγών θέσεων για την 
κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου, κατ’ εφαρμογή του 
νόμου 4483/2017».

4 Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχό-
ληση, καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης 
με αμοιβή για υπαλλήλους του Γραφείου Αντιπε-
ριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Τρικά-
λων Περιφέρειας Θεσσαλίας για το B΄ εξάμηνο 
του έτους 2018.

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου 
του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 9418 (1)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου Ηρακλείου.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του ν. 3852/2010, 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010, «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 και του άρθρου 28Α του 
ν. 4325/2015: «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κατα-
πολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-
ση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το 
τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.

4. Την αριθμ. 14026/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26.5.2017.

5. Την αριθμ. οικ. 10232/3.8.2017 (ΑΔΑ:ΩΥΘΡΟΡ1Θ-
ΣΩΑ) απόφαση περί αναπλήρωσης της Συντονίστριας 
του Φορέα μας από τον Αναστάσιο Ιωάννου.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007: «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 
(ΦΕΚ 107 Α΄/31.7.2017 - Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 147 Α΄/
5.10.2017): «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θε-
σμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημο-
τικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - 
Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα 
οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί 
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και 
άλλες διατάξεις.

8. Το αριθμ. πρωτ.: 25970/6.6.2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΓΨΛ465ΧΘ7-3ΣΒ) με 
θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 
82 του ν. 4483/2017».

9. Την αριθμ. πρωτ.: 9968/29.8.2011 απόφασή μας 
(ΦΕΚ 2122/τ.Β΄/22.9.2011) περί έγκρισης του Ο.Ε.Υ. του 
Δήμου Ηρακλείου, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
πρωτ: 10374/16.8.2017 όμοια (ΦΕΚ 3215/τ.Β΄/14.9.2017).

10. Την αριθμ. 501/5.7.2018 σε ορθή επανάληψη από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου περί τρο-
ποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
οικείου Δήμου.

11. Το αριθμ. 3/29.6.2018 πρακτικό του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Ηρακλείου, με το 
οποίο παρέχεται η αριθμ. 181/2018 θετική του γνωμο-
δότηση περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου.

12. Την αριθμ. πρωτ.: 56642/6.7.2018 Εισηγητική Έκ-
θεση Αναγκαιότητας του Δήμου Ηρακλείου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Τις αριθμ. πρωτ.: 53164/26.6.2018 και 56671/
6.7.2018 βεβαιώσεις του Δήμου Ηρακλείου.

14. Τα αριθμ. πρωτ.: 8700/4.7.2018 και 9212/9.7.2018 
έγγραφά μας προς τον Δήμο Ηρακλείου, με τα οποία 
ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.

15. Τα αριθμ. πρωτ.: 56704/6.7.2018 και 57728/
10.7.2018 έγγραφα του Δήμου Ηρακλείου, με τα οποία 
περιήλθαν στην Υπηρεσία μας συμπληρωματικά στοι-
χεία, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ: 9968/29.8.2011 από-
φασή μας (ΦΕΚ 2122/τ.Β΄/22.9.2011) περί έγκρισης του 
Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ηρακλείου, η οποία τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. πρωτ.: 10374/16.8.2017 προηγούμενη 
όμοια (ΦΕΚ 3215/τ.Β΄/14.9.2017), ως προς το άρθρο 26, 
το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 26
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ
Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Δήμου διακρί-

νονται στις εξής κατηγορίες:
α) Κατηγορία θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
β) Κατηγορία θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
γ) Κατηγορία θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
δ) Κατηγορία θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στο π.δ. 37α/

1987 και στο π.δ. 50/2001 όπως εκάστοτε ισχύουν
Ι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ σαράντα έξι (46) θέσεις με 

βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ δέκα τέσ-

σερεις (14) θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ τρεις (3) θέσεις με βαθμούς 

Δ - Α΄
Κλάδος ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ τέσσερεις (4) 

θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΩΝ) 

μία (1) θέση με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ) μία (1) 

θέση με βαθμούς Δ - Α΄ 
Κλάδος ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ μία (1) θέση με βαθμούς 

Δ - Α΄ με βαθμούς Δ - Α’
Κλάδος ΠΕ ΕΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ μία 

(1) θέση με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

είκοσι (20) θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΠΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ μία (1) 

θέση με βαθμούς Δ - Α΄
β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ μία (1) θέση με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ δέκα οκτώ (18) 

θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ τρείς (3) θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

τέσσερεις (4) θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝ. ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ έξι 

(6) θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ δεκαέξι (16) 

θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄

γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ εκατόν τριάντα επτά (137) 

θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ δύο (2) θέσεις 

με βαθμούς Δ - Α΄ 
Κλάδος ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ εννέα (9) θέσεις 

με βαθμούς Δ - Α΄ 
Κλάδος ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

τρεις (3) θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ δύο (2) θέσεις με βαθμούς 

Δ - Α΄
δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΘΥΡΩΡΩΝ δέκα (10) θέσεις 

με βαθμούς Ε - Β΄ 
Κλάδος ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΘΥΡΩΡΩΝ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗ-

ΚΟΝΤΩΝ μία (1) θέση με βαθμούς Ε - Β΄
Κλάδος ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ δύο (2) θέσεις 

με βαθμούς Ε - Β΄
ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τριάντα δύο (32) 

θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ δέκα εννέα 

(19) θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑ-

ΝΙΚΩΝ τρεις (3) θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ δύο (2) θέ-

σεις με βαθμούς Δ - Α΄ 
Κλάδος ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ οκτώ (8) θέ-

σεις με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δύο (2) θέσεις με βαθμούς 

Δ - Α΄ 
Κλάδος ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ δύο (2) θέσεις με 

βαθμούς Δ - Α΄
β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

είκοσι έξι (26) θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙ-

ΚΩΝ) μία (1) θέση με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΤΕ ΤΕΧΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΠΟΛ. ΥΠΟΜΗΧΑΝΙ-

ΚΩΝ) μία (1) θέση με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙ-

ΚΩΝ δύο (2) θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ) μία (1) 

θέση με βαθμούς Δ - Α΄ 
Κλάδος ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑ-

ΝΙΚΩΝ μία (1) θέση με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙ-

ΚΩΝ δέκα (10) θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ μία (1) θέση με βαθμούς 

Δ - Α΄
Κλάδος ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

έξι (6) θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ πέντε (5) θέσεις με βαθ-

μούς Δ - Α΄
γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ δέκα τέσ-

σερεις (14) θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
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Κλάδος ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ δύο (2) θέσεις με βαθμούς 
Δ - Α΄ 

Κλάδος ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ μία (1) θέση με βαθμούς 
Δ - Α΄ 

Κλάδος ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ έντεκα (11) θέσεις με βαθ-
μούς Δ - Α΄

Κλάδος ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ μία (1) θέση 
με βαθμούς Δ - Α΄ 

Κλάδος ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ μία (1) 
θέση με βαθμούς Δ- Α΄ 

Κλάδος ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ δέκα οκτώ (18) θέσεις με 
βαθμούς Δ - Α΄ 

Κλάδος ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ είκοσι (20) 
θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄ 

Κλάδος ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ μία (1) θέση 
με βαθμούς Δ - Α΄

Κλάδος ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ είκοσι τρεις 
(23) θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄

Κλάδος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ εξήντα οκτώ (68) 
θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄

Κλάδος ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ εξήντα πέντε (65) θέσεις με βαθ-
μούς Δ - Α΄ 

Κλάδος ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ τέσσερεις (4) θέσεις με 
βαθμούς Δ - Α΄

ΙΙΙ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ τρεις (3) θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄ 
Κλάδος ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ μία (1) Θέση με βαθμούς Δ - 

Α΄
Κλάδος ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ μία (1) θέση με βαθμούς 

Δ - Α΄ 
Κλάδος ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ μία (1) θέση με βαθμούς Δ - Α΄
β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ πέντε (5) θέσεις με βαθμούς 

Δ - Α΄
Κλάδος ΤΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ τέσσερεις (4) θέ-

σεις με βαθμούς Δ - Α΄ 
Κλάδος ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ δώδεκα (12) θέσεις 

με βαθμούς Δ - Α΄ 
Κλάδος ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ δεκατρείς (13) θέσεις 

με βαθμούς Δ - Α΄ 
Κλάδος ΤΕ ΜΑΙΩΝ μία (1) θέση με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ δύο (2) θέσεις με 

βαθμούς Δ - Α΄
ΙV. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ έξι (6) θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
Κλάδος ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ δύο (2) θέσεις με βαθμούς 

Δ - Α΄ 
Κλάδος ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ μία (1) θέση με βαθμούς 

Δ - Α΄
Κλάδος ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ μία (1) θέση με βαθμούς 

Δ - Α΄
β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ έξι (6) θέσεις 

με βαθμούς Δ - Α΄
γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ - ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ - 

ΚΗΠΟΥΡΩΝ έντεκα (11) θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄

V. ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ πέντε (5) θέσεις με βαθμούς 

Δ - Α΄
Κλάδος ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ τρεις (3) 

θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
VΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥ-

ΝΟΜΙΑΣ) οκτώ (8) θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥ-

ΝΟΜΙΑΣ) τρεις (3) θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥ-

ΝΟΜΙΑΣ) δέκα (10) θέσεις με βαθμούς Δ - Α΄
VΙΙ. ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟ-

ΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ εκατόν πε-

νήντα τέσσερεις (154) θέσεις με βαθμούς Ε - Β΄
Κλάδος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ δέκα (10) θέσεις με βαθ-

μούς Ε - Β΄
Κλάδος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (για την περισυλλογή, με-

ταφορά και περιποίηση αδέσποτων ζώων) τέσσερεις (4) 
θέσεις με βαθμούς Ε - Β΄

Κλάδος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ δέκα 
(10) θέσεις με βαθμούς Ε - Β΄

Κλάδος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ μία (1) θέση με βαθ-
μούς Ε΄ - Β΄

Κλάδος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ έντεκα 
(11) θέσεις με βαθμούς Ε - Β΄

Κλάδος ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣ-
ΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) δέκα (10) θέσεις με βαθμούς 
Ε - Β΄

Κλάδος ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ οκτώ (8) θέσεις 
με βαθμούς Ε - Β΄

Ακροτελεύτιο Άρθρο: 
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
28.404,00 € για το τρέχον έτος 2018 που θα καλυφθεί από 
τους ΚΑ: 20-6011.001 και 20-6051.001. Για κάθε ένα από 
τα επόμενα έτη προκαλείται δαπάνη ύψους 56.808,00 € 
η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπο-
λογισμούς.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ.: 9968/29.8.2011 
όμοια (ΦΕΚ 2122/τ.Β΄/22.9.2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Hράκλειο, 17 Ιουλίου 2018

Η Συντονίστρια 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γεν. Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
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Αριθμ. 5732 (2)
Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων 

σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 255/2018 και 256/2018 

αποφάσεις Δ.Σ. του Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου 

που αφορά σε περιοριστικά μέτρα κυκλοφορί-

ας στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλ-

τοστρώσεις οδών Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου».

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010) «Οργα-
νισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης».

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 
του ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2.3.2007) «Τροποποιήσεις 
διατάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
48 του ν. 4313/2014.

6. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.5.2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15.1.2015 εγκύκλιο της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.

8. Την υπ’ αριθμ. 54218/11.7.2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιό-
τητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
14138/15.5.2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 
250/Υ.Ο.Δ.Δ/26.5.2017 - ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για 
τον διορισμό Συντονιστή.

10. Την υπ’ αριθμ. 35748/30.5.2017 (ΦΕΚ 1971/τ.Β΄/
7.6.2017) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανά-
θεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-
γράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης».

11. Το με Α.Π.26621/2017/4.6.2018 (Α.Π. ΔΙΠΕΧΩΣ 
4688/7.6.2018) έγγραφο του Δήμου Κορδελιού - Εύ-
οσμου με το οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία η υπ’ 

αριθμ. 255/2018 ΑΔΣ του θέματος με συνημμένη την 
Τεχνική έκθεση και τα σχετικά σχέδια εργοταξιακής σή-
μανσης.

12. Το με Α.Π.26622/2017/4.6.2018 (Α.Π. ΔΙΠΕΧΩΣ 
4686/7.6.2018) έγγραφο του Δήμου Κορδελιού - Εύο-
σμου με το οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία μας η 
υπ’ αριθμ. 256/2018 ΑΔΣ του θέματος με συνημμένη 
την Τεχνική έκθεση και το σχετικό σχέδιο εργοταξιακής 
σήμανσης.

13. Το με Α.Π. 37702/29.6.2018 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Διοίκησης ΑΔ/ΜΘ (Α.Π. ΔΙΠΕΧΩΣ 5732/29.6.2018) με 
το οποίο μας ενημερώνει ότι οι ΑΔΣ του θέματος έχουν 
ληφθεί νομότυπα.

14. Τη με αριθμ. πρωτ. 3720/24.4.2018 σύμφωνη γνώ-
μη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλο-
νίκης (ΟΑΣΘ) για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της υπ’ 
αριθμ. 255/2018 ΑΔΣ του θέματος.

15. Τη με αριθμ. πρωτ. 4944/10.5.2018 σύμφωνη γνώ-
μη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλο-
νίκης (ΟΑΣΘ) για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της υπ’ 
αριθμ. 256/2018 ΑΔΣ του θέματος.

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοσίου. 

Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι 

απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίηση τους, να 
εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες 
του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:

Την Έγκριση των προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμί-
σεων σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 255/2018 και 256/2018 
αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορ-
δελιού - Ευόσμου, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου» 
σε οδικά τμήματα της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου και 
της Δ.Ε Ελευθερίου - Κορδελιού και συγκεκριμένα:

• Στη Δ.Ε Ελευθερίου - Κορδελιού:
1. Οδός Σεφέρη: πλήρης αποκλεισμός του τμήματος 

της οδού από την οδό Λαχανά έως τη διασταύρωση της 
με Πολυτεχνείου και Κυδωνίων. Διάρκεια αποκλεισμού: 
Μία (1) ημέρα

2. Οδός Παύλου Μελά: πλήρης αποκλεισμός του τμή-
ματος της οδού, από την οδό Μ. Μερκούρη έως την οδό 
Εθν. Αντιστάσεως. Διάρκεια αποκλεισμού: Μία (1) ημέρα

3. Οδός Βάρναλη: πλήρης αποκλεισμός του τμήματος 
της οδού, από την οδό Μ. Μερκούρη έως την οδό Πολυ-
τεχνείου. Διάρκεια αποκλεισμού: Μία (1) ημέρα

4. Οδός Κύπρου: πλήρης αποκλεισμός του τμήματος 
της οδού, από την οδό Μ. Μερκούρη έως την οδό Εθν. 
Αντιστάσεως. Διάρκεια εργασιών: Μία (1) ημέρα

5. Οδός Ευζώνων: πλήρης αποκλεισμός του τμήματος 
της οδού, από την οδό Εθν. Αντιστάσεως έως την οδό 
Θεοδωρίδη. Διάρκεια αποκλεισμού: Μία (1) ημέρα

• Στη Δ.Ε Ευόσμου:
Οδός Τενέδου: πλήρης αποκλεισμός του τμήματος της 

οδού από τη συμβολή της με την οδό Λάρνακος έως 
τη συμβολή της με την οδό Κοσμά Αιτωλού. Διάρκεια 
αποκλεισμού: Τέσσερις (4) ημέρες.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος θα εφαρ-
μόζονται για 10 ώρες ημερησίως κατά τη διάρκεια των 
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εργασιών και θα αποσύρονται με το πέρας τους, οπότε 
η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία.

Ο αρμόδιος φορέας και ο ανάδοχος του έργου έχουν 
την υποχρέωση να ενημερώσουν εγγράφως το αρμόδιο 
τμήμα Τροχαίας για την έναρξη και λήξη των κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων της παρούσης και εφαρμόζονται με 
την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των 
σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.

Αρμόδιος φορέας για την σήμανση των κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων της παρούσας, είναι ο κατά περίπτω-
ση αρμόδιος φορέας συντήρησης της υπό παρέμβαση 
οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Η εργοταξιακή σήμανση και τα περιοριστικά μέτρα 
της παρούσης πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις 
Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων 
Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905/Β΄/20.5.2011) και να 
εξειδικεύονται στο τυπικό σχέδιο 3.1.4 «εργοτάξιο σε 
περιοχή συμβολής οδών με αποκλεισμό πρόσβασης»

2. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση 
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από 
και προς τους χώρους εργασιών.

3. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει 
ενημέρωση των επιχειρήσεων που τυχόν επηρεάζονται 
από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος.

4. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί 
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της 
ζώνης των έργων καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση 
στις παρόδιες ιδιοκτησίες, ενώ σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση 
οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβε-
στικά, περιπολικά).

5. Οι οδηγοί θα πρέπει να ενημερώνονται με πληρο-
φοριακές πινακίδες για τις διαδρομές παράκαμψης των 
κλειστών οδικών τμημάτων μέσω παρακείμενων οδών. 
Η χωροθέτηση της σήμανσης για την καθοδήγηση των 
οδηγών στη διαδρομή παράκαμψης του εκάστοτε απο-
κλειόμενου οδικού τμήματος θα πρέπει να είναι κατα-
τοπιστική, έγκαιρη και ευκρινής.

6. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

7. Σε περίπτωση τα κυκλοφοριακά μέτρα του θέματος 
παραμείνουν και μετά την δύση του ηλίου θα πρέπει η 
σήμανση να προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να εξα-
σφαλίζει την ασφαλή διέλευση τόσο των οχημάτων όσο 
και των πεζών.

8. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.

9. Ο κύριος και ο ανάδοχος του έργου είναι αρμόδιοι 
για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφα-
ση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέ-
λεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευ-
σής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/
13.7.2010).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

Αριθμ. 132257 (3)
Έγκριση της 30-3/10.2.2018 αποφάσεως του Πε-

ριφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων περί «Σύ-

στασης τριών (3) προσωποπαγών θέσεων για την 

κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιω-

τικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατ’ εφαρμογή 

του νόμου 4483/2017».

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 280Ι του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

β) 8 Α΄ παρ. 4 περ. α υποπερ. δδ) του π.δ/τος 139/2010 
(ΦΕΚ 232 Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»,

γ) 159, 241, 244 και 283 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 
Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
ως προς τις αρμοδιότητες των Περιφερειών,

δ) 15 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄/2017) «Ρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργά-
νωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές 
με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το 
προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής 
Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»,

ε) 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄/2015) «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις»,

στ) της 15870/2017 (ΦΕΚ 250 ΥΟΔΔ/2017 - Α.Δ.Α. 
ΩΨΦΒ465ΧΘ7-Τ4Γ) υπουργικής απόφασης περί «Διορι-
σμού του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

2. Την 33 (39456/17.11.2017 - Α.Δ.Α.: 72ΒΣ 465ΧΘ7-
ΔΨΠ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ως προς την 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4483/2017.

3. Την 233-21/25.11.2011 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ιονίων Νήσων περί «Επικαιροποίησης της 
110-11/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
σχετικά με τη λύση και την εκκαθάριση της αναπτυξι-
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ακής Κεφαλονιάς και Ιθάκης με την επωνυμία ΑΝ.Ε.ΚΙ. 
ΟΤΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και απόφαση για τη 
μεταφορά του προσωπικού της ΑΝ.Ε.ΚΙ. ΟΤΑ στην Περι-
φέρεια Ιονίων Νήσων και κατάταξη του προσωπικού σε 
προσωποπαγείς θέσεις στην ΠΙΝ».

4. Την 31/1.3.2012 ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Κεφαλληνίας περί καταχώρησης (ΦΕΚ 1610 / τεύχος 
Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύ-
νης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου) στο Μητρώο Ανω-
νύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και διακρι-
τικό τίτλο «ΑΝ.Ε.Κ.Ι. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» του από 
28.12.2011 πρακτικού της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας, με το οποίο απο-
φασίστηκε η λύση αυτής και η θέση της σε εκκαθάριση 
από 28.12.2011 και ο ορισμός εκκαθαριστών.

5. Την 30-3/10.2.2018 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ιονίων Νήσων περί «Σύστασης τριών (3) 
προσωποπαγών θέσεων για την κατάταξη προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
κατ’ εφαρμογή του νόμου 4483/2017».

6. Την 4/25.6.2018 βεβαίωση των αρμοδίων εκκαθαρι-
στών, με την οποία βεβαιώνεται ότι η εταιρεία ΑΝ.Ε.Κ.Ι. 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ, κατά την έναρξη ισχύος του 
ν. 4483/2017 τελούσε υπό λύση και εκκαθάριση.

7. Τις οικ.38779/9274/4.5.2018, οικ.38781/9275/
4.5.2018 και οικ.38786/9276/4.5.2018 βεβαιώσεις της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί ύπαρξης πίστωσης για 
την κάλυψη της δαπάνης από τη σχετική απόφαση, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 30-3/10.2.2018 απόφαση του Περι-
φερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων περί «Σύστασης 
τριών (3) προσωποπαγών θέσεων για την κατάταξη προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, κατ’ εφαρμογή του νόμου 4483/2017» ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΑΧΘΕΙ

ΠΕ Διοικητικού 
Οικονομικού

2 Κουρκουμέλη 
Αναστασία 
του Γεωργίου
Παπαδάτος Μιχαήλ 
του Γερασίμου

ΤΕ Διοικητικού 
Υπαλλήλου, 

Επικοινωνιών - 
Πληροφορικής

1 Κοτσοβού Μαριάννα 
του Σπυρίδωνος

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον Ορ-
γανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων. Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις 
κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
37.918,16 ευρώ περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί στον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικο-
νομικού έτους 2018 σε βάρος των Κ.Α.Ε. 0211.00.001, 
0213.00.001 και 0291.00.001. Ανάλογη δαπάνη θα προ-

βλεφθεί στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των προϋπολογισμών 
των επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 18 Ιουλίου 2018 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι

Αριθμ. 211 (4)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχό-

ληση, καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με 

αμοιβή για υπαλλήλους του Γραφείου Αντιπερι-

φερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Τρικά-

λων Περιφέρειας Θεσσαλίας για το B΄ εξάμηνο 

του έτους 2018.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/27.12.2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις...» (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 91 του 
ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
εποπτείας ...» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.6.2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποί-
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ-
νητικά όργανα». (ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Την αριθμ.2/1757/0026/10.1.2017 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών 
για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτε-
ρινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία» (ΦΕΚ 
17/τ.Β΄/12.1.2007).

7. Την αριθμ. 3179/35220/9.3.2016 απόφαση του Γ.Γ. 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας (ΑΔΑ:ΩΓΘΒΟΡ10-ΒΕ6), που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 754/τ.Β΄/21.3.2016) Καθορισμός ωραρίου εργασίας 
σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας», 
όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 4322/τ.Β΄/30.12.2016.

8. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, 
για το έτος 2018 για έξι (6) υπαλλήλους του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Τρικάλων κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και απογευματινές ώρες, πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας και για τρεις (3) υπαλλήλους του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Τρικάλων κατά τις 
Kυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ όλο το 24ωρο, 
για την προετοιμασία και διοργάνωση εκδηλώσεων πο-
λιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα που διενεργούνται 
απόγευμα, αργίες και σαββατοκύριακα, συσκέψεων και 
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επισκέψεων στο Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, εθιμοτυ-
πικές επισκέψεις επισήμων και φορέων και διαχείριση και 
αποστολή εγγράφων εκτάκτων και επειγουσών αναγκών.

9. Την αριθμ. 1237/2018 απόφαση Οικονομικής Επι-
τροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας με ΑΔΑ: ΩΞΑΖ7ΛΡ-
13Σ για υπερωριακή απασχόληση, και τις αποφάσεις 
δέσμευσης πίστωσης με α/α 1632 με αριθμ. πρ.: οικ 
3092/133180, ΑΔΑ: 62ΔΞ7ΛΡ-ΣΕ5 και α/α 1633 με αριθμ. 
πρ.: οικ 3097/133380, ΑΔΑ: ΨΒ8Δ7ΛΡ-ΟΧΚ.

Το γεγονός ότι για την υπερωριακή, απογευματινή 
εργάσιμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και Κυ-
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών, εργασία προβλέπονται 
σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού 
έτους 2018 της Περιφέρειας Θεσσαλίας / Περιφερειακή 
Ενότητα Τρικάλων, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή, κατά τις απογευματινές ώρες πέραν του κανονικού 
ωραρίου και μέχρι την 22η ώρα, καθώς και κατά τις Kυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθ’ όλο το 24ωρο, για 
την προετοιμασία και διοργάνωση εκδηλώσεων πολι-
τιστικού και αθλητικού χαρακτήρα που διενεργούνται 
απόγευμα, αργίες και σαββατοκύριακα, συσκέψεων και 
επισκέψεων στο Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, εθιμοτυ-
πικές επισκέψεις επισήμων και φορέων και διαχείριση και 
αποστολή εγγράφων εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, 
για τους υπαλλήλους του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας για το έτος 2018.

Ορίζουμε ότι:
α) ο αριθμός των υπαλλήλων του Γραφείου Αντιπε-

ριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, που μπορεί να απασχοληθεί 
υπερωριακά είναι συνολικά έξι (6) υπάλληλοι, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και απογευματινές ώρες, πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας και τρεις (3) υπάλληλοι 
κατά τις Kυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ όλο το 
24ωρο, του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Τρι-
κάλων.

β) οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
είναι κατ’ ανώτερο όριο είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο 
ανά μήνα και συνολικά 720 ώρες για το Β΄ εξάμηνο του 
έτους).

γ) οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών, είναι κατ’ ανώτερο όριο δέκα έξι 
(16) ώρες ανά υπάλληλο ανά μήνα και συνολικά 250 
ώρες, μέσα στα όρια των εγκεκριμένων πιστώσεων, 250 
ώρες για το Β΄ εξάμηνο του έτους).

Για κάθε εξάμηνο του 2018 θα εκδοθεί απόφαση συ-
γκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, 
στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχο-
ντες υπάλληλοι και η κατανομή κατ’ είδος (απογευματι-
νή υπερωριακή απασχόληση - νυχτερινή, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών), με το αντικείμενο της απασχόλη-
σης, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό 
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων όπου θα βεβαιώνε-
ται η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων για το 
υπερωριακά παρασχεθέν έργο.

H προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό 
των 2.750,00 ευρώ συνολικά, θα βαρύνει εγγεγραμμένες 

πιστώσεις του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 
2018 της Περιφέρειας Θεσσαλίας / Π.Ε. Τρικάλων, Φορέα 
073 και Κ.Α.Ε. 0511 και 0512.(2.000,00 και 750,00 ευρώ 
αντίστοιχα).

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίκαλα, 11 Ιουλίου 2018 

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 758 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου 

του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006, 

όπως συμπληρώθηκε με τις όμοιες του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/2007) (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ) σε συνδυασμό με τις όμοι-
ες του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16.12.2015 
τ.Α΄) «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συ-
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου».

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.Ι./15884/10.8.2011 εγκύ-
κλιο «καθορισμός ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, προσέ-
λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, 
των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των ΝΠΔΔ και ωρών εισό-
δου τοι κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες».

4. Την υπ’ αριθμ. 83/2015 απόφαση Δημάρχου Ιστιαίας 
Αιδηψού περί ορισμού πρακτικογράφου για την τήρη-
ση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου από 31.3.2015 και εφεξής του υπαλλήλου 
Πισσάκη Παντελή του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται δαπάνη, 
η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6012.003 του προϋπολο-
γισμού του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού του οικονομικού 
έτους 2018 όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση, ύψους 
1.400,00 €, για αμοιβή υπερωριακής εργασίας πρακτικο-
γράφου Δημοτικού Συμβουλίου.

6. Το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμ-
βουλίου πραγματοποιούνται πάντα κατά τις απογευμα-
τινές ώρες, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή (απογευματινή) εργασία 
με αμοιβή στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Πισσάκη 
Παντελή του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α΄ ο 
οποίος ασκεί καθήκοντα πρακτικογράφου συνεδριάσε-
ων Δημοτικού Συμβουλίου μέσα στο όρια που προβλέ-
πουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, και 
τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 3584/2007 
από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 20 παρ. Α.1 του ν. 4354/2015 και 
μέχρι 31.12.2018 ως εξής:
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ-
ΤΙΝΗ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕΧΡΙ 22η 
ΩΡΑ

ΚΑ 
ΠΡΟΥΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ

ΔΕ1 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1 120 106012.003 1.400,00€

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 
εξάμηνο ανά υπάλληλο.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, 
θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπη-
ρεσίας. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και έλεγχο 
πραγματικής παροχής της πρόσθετης απασχόλησης, ο 
οποίος και θα βεβαιώνει την πραγματοποίησή της, ορίζε-
ται ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης οργανικής μονάδας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Ιστιαία, 27 Ιουνίου 2018 

Η Δήμαρχος

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Ι

Αριθμ. απόφ. 757 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006, 

όπως συμπληρώθηκε με τις όμοιες του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/2007) (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ) σε συνδυασμό με τις όμοι-
ες του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16.12.2015 
τ.Α΄) «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συ-
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου».

3. Την υπ’ αριθμ. 7498/182245/17.9.2014 (ΦΕΚ 2701/
Β΄/9.10.2014 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με 

την οποία ανατέθηκε η άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου 
σε υπαλλήλους του Δήμου.

4. Τις διατάξεις του ν. 344/1976 «Περί Ληξιαρχικών 
πράξεων».

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται δαπάνη, 
η οποία θα βαρύνει τους ΚΑ 10.6012.004 και 10.6022.004 
του προϋπολογισμού του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού του 
οικονομικού έτους 2018 όπου υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση, ύψους 4.300,00 €, και 2.000,00 € αντίστοιχα για 
αμοιβή υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχων.

6. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης 
προκειμένου να διεκπεραιώνεται η υπηρεσία Ληξιαρχεί-
ου πέραν του κανονικού ωραρίου, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης στους 
κάτωθι υπαλλήλους, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα Λη-
ξιάρχου στις Δημοτικές ενότητες του Δήμου μέσα στο 
όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015, και τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 48 
του ν. 3584/2007 από την δημοσίευση της παρούσας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Α.1 του 
ν. 4354/2015 και μέχρι 31.12.2018 ως εξής:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ-

ΤΙΝΗ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕΧΡΙ 22η 

ΩΡΑ

ΚΑ 
ΠΡΟΥΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ

ΔΕ1 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

4 480 106012.004 4.300,00€

ΔΕ1 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1 120 106022.004 2.000,00€

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 
εξάμηνο ανά υπάλληλο.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, 
θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπη-
ρεσίας. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και έλεγχο 
πραγματικής παροχής της πρόσθετης απασχόλησης, ο 
οποίος και θα βεβαιώνει την πραγματοποίησή της, ορίζε-
ται ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης οργανικής μονάδας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Ιστιαία, 27 Ιουνίου 2018 

Η Δήμαρχος

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034281708180008*



Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. 
 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
 

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ 
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
4. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
5. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
6. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
7. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
8. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
9. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου 
10. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
11. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα 
12. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
13. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
14. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
15. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
16. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
17. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
18. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
19. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
20. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
21. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου 
22. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
23. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος  
24. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
25. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
26. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει την Τροποποίηση του 
Οργανισμού  Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο 
πλαίσιο σύστασης τριών (3) προσωποπαγών θέσεων για την κατάταξη 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατ’ 
εφαρμογή του νόμου 4483/2017, ως εισήγηση. 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 142-16/19-09-2018   
  
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                     Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
 
   Χρήστος Μωραΐτης                                                  Δημήτρης Μπιάγκης 


