
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αυτοδίκαιη κατάργηση μίας (1) προσωποπαγούς 
θέσης μονίμου προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρ-
χής «Συνήγορος του Πολίτη», λόγω αυτοδίκαιης 
λύσης της σχέσης εργασίας της υπαλλήλου που 
την κατείχε με την Αρχή.  

2 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αρι-
στοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αριστοτέλη» 
στο Δήμο Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής.

3 Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αρ. 11775/
28-12-2020 απόφασης της Συντονίστριας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ανώτα-
του ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνη-
σης εκτός έδρας αιρετών και υπαλλήλων υπηρε-
τούντων στην Περιφέρεια Κρήτης (Α΄ 6044).

4  Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων του Δήμου Καλα-
βρύτων.   

5 3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 16/29-5-2020 από-
φασης Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης περί συγκρότησης επιτροπής καθορι-
σμού λατομικών περιοχών στην Περιφέρεια ΑΜΘ 
σύμφωνα με τον ν. 4512/2018.

6 Εξουσιοδότηση στην Πρόεδρο του Εθνικού Κέ-
ντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για 
την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Υποδομές Με-
ταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».  

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ 62/47834 (1)
Αυτοδίκαιη κατάργηση μίας (1) προσωποπαγούς 

θέσης μονίμου προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρ-

χής «Συνήγορος του Πολίτη», λόγω αυτοδίκαιης 

λύσης της σχέσης εργασίας της υπαλλήλου που 

την κατείχε με την Αρχή.   

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2477/1997 «Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα 

Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄59).
β) Του άρθρου 8 του ν. 2623/1998 «Ανασύνταξη των 

εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλο-
γικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός 
της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄139).

γ) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες 
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συνα-
φείς ρυθμίσεις» (Α΄220).

δ) Tου ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄10).

ε) Της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3345/2005 «Οικονο-
μικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση 
διοικητικών θεμάτων» (Α΄138).

στ) Των άρθρων 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007 
(Α΄26) περί κυρώσεως του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.

ζ) Της παρ. 9 (όπως αυτή αναριθμήθηκε με την παρ. 1β΄
του άρθρου 9 του ν. 3861/2010) του άρθρου 284 του
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ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (Α΄87).

η) Του π.δ. 273/1999 «Κανονισμός λειτουργίας του Συ-
νηγόρου του Πολίτη» (Α΄229).

2. α) Την υπό στοιχεία Φ.30.1/54043/31-12-2010 κοινή 
απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του 
Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ Γ΄ 368/2011, δυνάμει της οποίας μετατάχθηκε, 
κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, η Τσαγγα-
ράτου Αθανασία, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΔΕ 
Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α’ του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνο-
μίας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Διεύθυνσης Γραμματεί-
ας της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», με 
τον ίδιο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

β) Την υπό στοιχεία Φ.30.1/21048/05-08-2011 βεβαίωση 
της Διευθύντριας Γραμματείας της Ανεξάρτητης Αρχής 
«Συνήγορος του Πολίτη, από την οποία προκύπτει ότι η 
ανωτέρω ανέλαβε υπηρεσία στην Αρχή, την 09-06-2011.

γ) Την υπό στοιχεία Φ.25.3/17316/18-04-2018 απόφα-
ση της Διευθύντριας Γραμματείας της Ανεξάρτητης Αρ-
χής «Συνήγορος του Πολίτη», με την οποία η Τσαγγαρά-
του τοποθετήθηκε, σε συσταθείσα προσωποπαγή θέση 
στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης 
Γραμματείας της Αρχής.

3. Την υπό στοιχεία Φ.62/44138/11-08-2021 διαπιστωτι-
κή πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη, περίληψη της οποί-
ας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Γ΄ 1950, δυνάμει της οποίας 
διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ-
σης της Τσαγγαράτου Αθανασίας του Χρήστου, μόνιμης 
υπάλληλου, βαθμού Α΄, που υπηρετούσε σε συσταθείσα 
προσωποπαγή θέση, κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
της ΔΕ κατηγορίας, με βαθμό Α΄ και μισθολογικό κλιμά-
κιο 12ο, του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της 
Διεύθυνσης Γραμματείας της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνή-
γορος του Πολίτη», από την 30η Ιουλίου 2021, ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία 
πρώτης αίτησης παραίτησης: 13-07-2021), η οποία έγι-
νε αυτοδίκαια αποδεκτή. (Η Αρ. βεβ. διαγραφής από το 
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 
8728946111/02.08.2021), διαπιστώνουμε:

Την από 30 Ιουλίου 2021 αυτοδίκαιη κατάργηση μίας 
(1) προσωποπαγούς θέσης μόνιμου προσωπικού, κλά-
δου Διοικητικών Γραμματέων της ΔΕ κατηγορίας του 
Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης 
Γραμματείας της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του 
Πολίτη», λόγω αυτοδίκαιης λύσης, την ανωτέρω ημε-
ρομηνία, της σχέσης εργασίας της υπαλλήλου που την 
κατείχε με την Αρχή.

(Κωδ. Θέσης: 8511310274)
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2021

O Συνήγορος του Πολίτη

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ   

 Αριθμ. 197054 (2)
Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτε-

ρικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

«Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αρι-

στοτέλη» στο Δήμο Αριστοτέλη Νομού Χαλκι-

δικής. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις α) των άρθρων 1, 63, 97, 98, 214, 225, 

238, 254, 257, 258, 266, 280 και 283 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(Α΄87), β) του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κώδικας 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» 
(Α΄143), γ) των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοι-
πές διατάξεις» (Α΄131), δ) των άρθρων 8 και 24 του
π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας-Θράκης» (Α΄235), ε) του άρθρου 
90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98) το οποίο 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), που αφορούν τον έλεγχο 
των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοι-
κητικές πράξεις, στ) του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός 
των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δη-
μόσιου τομέα» (Α΄39), ζ) των άρθρων 28 και 28Α του
ν. 4354/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄47).

2. Την υπ’ αρ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών στο, αναφορικά με τον διορισμό του Ιω-
άννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

3. Την υπ’ αρ. 214/24-04-2013 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης, αναφορικά με την έγκριση κατάρτισης του Ορ-
γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο » Δήμου 
Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής (Β΄ 1247).

4. Την υπ’ αρ. 98/27.05.2021 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής, ανα-
φορικά με την έγκριση της τροποποίησης του Οργανι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Αριστοτέλειου 
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αριστοτέλη, όπως ειδικό-
τερα αναγράφεται σε αυτή.

5. Την υπ’ αρ. 5/18.05.2021 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου 
Δήμου Αριστοτέλη, αναφορικά με την έγκριση τροποποί-
ησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του φορέα, 
για την σύσταση δύο (2) νέων θέσεων, κατηγορίας ΤΕ Δι-
οίκησης και Οικονομίας , οι οποίες θεωρούνται απολύτως 
αναγκαίες για τη διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης 
λειτουργίας των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών 
του φορέα, όπως ειδικότερα αναγράφεται σε αυτή.
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6. Τη θετική γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Χαλκιδικής, κατά πλειοψηφία, 
που διατυπώθηκε στο υπ’ αρ. 5/17.06.2021 (Αρ. απόφ. 
105) πρακτικό του.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της ανωτέρω 
απόφασης, ήτοι την σύσταση δύο (2) νέων κενών θέ-
σεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, προκα-
λείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη, κατ΄ εκτίμηση, ύψους 
25.000,00 ευρώ, στους Κ.Α. : 10.6021.01 και 10.6052.01 
του προϋπολογισμού του φορέα, όπως ειδικότερα ανα-
γράφεται στην υπ’ αρ. 425/25.08.2021 βεβαίωση του 
ανωτέρω νομικού προσώπου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Δη-
μοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Αριστοτέλειο Πνευ-
ματικό Κέντρο Δήμου Αριστοτέλη» στο Δήμο Αριστο-
τέλη Νομού Χαλκιδικής, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 
98/27.05.2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αριστοτέλη, ύστερα από την υπ’ αρ. 5/18.05.2021 από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αριστοτέλειου 
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αριστοτέλη καθώς και την 
σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλή-
λων Ο.Τ.Α. Νομού Χαλκιδικής, που διατυπώθηκε στο υπ’ 
αρ. 5/17.06.2021 (Αριθμός απόφασης 105/2021) Πρακτι-
κό Συνεδρίασής του, ως ακολούθως :

Άρθρο 8
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

α/α - Κατηγορία εκπ/σης - κλάδος - Αριθμός προτει-
νόμενων νέων θέσεων

2 - ΤΕ -Διοίκησης και Οικονομίας -
Και ο πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:
Θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 

χρόνου

Α/Α Διοικητική 
Ενότητα Ειδικότητες

Κα
τη

γο
ρί

α

Π
ρο

βλ
επ

όμ
εν

ες
 

Θ
έσ

ει
ς

Κα
λυ

φ
θε

ίσ
ες

 
Θ

έσ
ει

ς

1 Διοικητικού Βοηθητικό Προ-
σωπικό ΥΕ 1 1

2 Αθλητισμός Γυμναστές ΠΕ 1 1

3 Διοικητικού- 
Οικονομικού

Σχολή Διοίκη-
σης και Οικονο-

μίας
ΤΕ 2 0

ΣΥΝΟΛΟ 4 2

Κατά τα λοιπά ισχύει ο υφιστάμενος Οργανισμός Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέ-
ντρου Δήμου Αριστοτέλη (Β΄ 1247/2013).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

   Αριθμ. 7976 (3)
Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αρ. 11775/

28-12-2020 απόφασης της Συντονίστριας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ανώ-

τατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κί-

νησης εκτός έδρας αιρετών και υπαλλήλων υπη-

ρετούντων στην Περιφέρεια Κρήτης (Α΄ 6044). 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010 «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Α΄229).

3. Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄94).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄47), όπως το τελευ-
ταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (Α΄21).

5. Την υπ’ αρ. 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού της Μαρίας Κοζυράκη 
ως Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

6. Την υπ’ αρ. 11775/28-12-2020 απόφαση της Συντο-
νίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί 
ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνη-
σης εκτός έδρας αιρετών και υπαλλήλων υπηρετούντων 
στην Περιφέρεια Κρήτης (Β΄ 6044), όπως τροποποιήθη-
κε και συμπληρώθηκε από τις υπ’ αρ. 2512/02-04-2021
(Β΄ 1526) και 6273/15-07-2021 (Β΄ 3254) όμοιες.

7. Το υπ’ αρ. 255459/31-08-2021 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Πε-
ριφέρειας Κρήτης.

8. Το υπ’ αρ. 252543/26-08-2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης, με το οποίο βε-
βαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρή-
της οικονομικού έτους 2021 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για 
την πληρωμή των εκτός έδρας οδοιπορικών εξόδων των 
υπηρετούντων υπαλλήλων στους ΚΑΕ 0719, 0721, 0722 
και 9179.01 συνολικού ποσού 322.423,87 ευρώ.

9. Το υπ’ αρ. 252545/26-08-2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης, με το οποίο βε-
βαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Ηρακλείου 01 
οικονομικού έτους 2021 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για την 
πληρωμή των εκτός έδρας οδοιπορικών εξόδων των υπη-
ρετούντων υπαλλήλων στους ΚΑΕ 0719, 0721, 0722, 9179, 
5244, 5387 και 5256 συνολικού ποσού 620.899,78 ευρώ.

10. Το υπ’ αρ. 252559/26-08-2021 έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης, με το 
οποίο βεβαιώνεται ότι α) στον Προϋπολογισμό της Π.Ε. 
Ηρακλείου οικονομικού έτους 2021 έχουν εγγραφεί πι-
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στώσεις για την πληρωμή των εκτός έδρας οδοιπορικών εξόδων των λοιπών προσώπων στους ΚΑΕ 0716 και 0717 
συνολικού ποσού 36.918,91 ευρώ και β) στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2021 
έχουν εγγραφεί πιστώσεις για την πληρωμή των εκτός έδρας οδοιπορικών εξόδων των λοιπών προσώπων στους 
ΚΑΕ 0716 και 0717, συνολικού ποσού 278.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε την υπ’ αρ. 11775/28-12-2020 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Κρήτης, περί ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών και 
υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφέρεια Κρήτης, για το έτος 2021, ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ- ΤΜΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΟΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 

ΚΑΤ΄ ΕΤΟΣ

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 60

2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 60

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 60

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 60

ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 60

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 60

3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
(ΙΔΑΧ) 60

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 60

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ- ΤΜΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΟΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 

ΚΑΤ΄ ΕΤΟΣ

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ 60

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 11775/28-12-2020 (Β΄ 6044) απόφαση της Συντονίστριας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις υπ’ αρ. 2512/02-04-2021
(Β΄ 1526) και 6273/15-07-2021 (Β΄ 3254) όμοιες, περί ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης 
εκτός έδρας αιρετών και υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Η Συντονίστρια  Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ   

Ι

(4)  
 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων του Δήμου Καλαβρύτων.   

 Με την 50/18.06.2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαβρύτων που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4483/2017, 
την εγκ.9/8402/16.03.2016 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α, εγκρίνεται η αύξηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ., 
ειδικότητας ΥΕ Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων μερικής απασχόλησης, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. 
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 
(ημερήσιο)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

(ημερήσιο)
1 ΛΑΖΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 4100/25.05.2021 4 8
2 ΛΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4281/31.05.2021 3 8

(Αρ. βεβ. οικονομικής υπηρεσία Καλαβρύτων: 11.06.2021)
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(Αρ. απόφ. Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι.(έλεγχος νομι-
μότητας): 125541/21.07.2021 ΑΔΑ: 69ΞΦΟΡ1Φ-ΨΦΦ).

(Αρ. πρωτ. εγγρ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.καιΙ.: οικ.157619/08.09.2021). 

 Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Νομικών Προσώπων Πάτρας

ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ   

Ι

 Αριθμ. 241842/165 (5)
3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 16/29-5-2020 από-

φασης Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης περί συγκρότησης επιτροπής καθο-

ρισμού λατομικών περιοχών στην Περιφέρεια 

ΑΜΘ σύμφωνα με τον ν. 4512/2018. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-

τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης».

2. Το π.δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης (Α.Μ.Θ.)» (Α΄237).

3. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α΄112), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΙΑ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) του 
ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

4. Τον ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρα-
νών υλικών και άλλες διατάξεις» (Α΄43).

5. Τον ν. 2115/1993 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και 
συμπλήρωση διατάξεων του ν.1428/1984» (Α΄15).

6. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία ενεργειακών 
αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, για έρευνα, 
παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄179).

7. Τον ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (Α΄235).

8. Την απόφαση υπό στοιχεία Δ10/Β/Φ6.12.Γεν./
οικ.23981/4322/31.12.2013 του Υφυπουργού Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) 
«Λειτουργία επιτροπών καθορισμού λατομικών περιο-
χών» (Β΄ 3432).

9. Τον ν. 4512/2018  Μέρος Β «Έρευνα και Εκμετάλ-
λευση Λατομικών Ορυκτών και άλλες διατάξεις» (Α΄5), 
άρθρα 43 έως 72 και ιδιαίτερα τα άρθρα 46 και 47.

10. Την με υπ’ αρ. 16/29-5-2020 απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Β΄ 2323).

11. Την υπό στοιχεία ΔΒΕΦΠ23/01-09-2020 απόφαση 
(1η τροποποίηση) Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης (Β’ 4080).

12. Την υπό στοιχεία ΔΒΕΦΠ 71291/69/23-03-21 από-
φαση (2η τροποποίηση) του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (Β’ 1348).

13. Το υπό στοιχεία α.π. 12459/20-04-21 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμη-
σης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, περί ορισμού εκπρο-
σώπων, αποφασίζουμε:

Την 3η τροποποίηση της με υπ’ αρ. 16/29-5-2020 από-
φασης περί συγκρότησης επιτροπής για τον καθορισμό 
λατομικών περιοχών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47 του 
ν. 4512/2018 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, ως προς τους εκπροσώπους του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 
ως εξής:

Ορίζεται εκπρόσωπος ο Πάλλης Αθανάσιος του Πανα-
γιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, ως τακτικό μέλος αντί του 
Αμοιρίδη Ισίδωρου του Αναστασίου, με αναπληρωτή 
του την Καρκάνη Παρασκευή του Γεωργίου, Πολιτικός 
Μηχανικός, ως αναπληρωματικό μέλος.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με υπ’ αρ. 16/29-5-2020 από-
φασή μας (Β΄ 2323) όπως έχει τροποποιηθεί με τις απο-
φάσεις που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ Β΄ 4080/2020 και 
Β΄1348/2021, αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Περιφερειάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 5038/31-08-2021 (6)
Εξουσιοδότηση στην Πρόεδρο του Εθνικού Κέ-

ντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Υποδο-

μές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-

πτυξη».   

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Έ χοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του π.δ. 57/2007 «Κωδι-

κοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης 
νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α΄ 59).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45).

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις. (Α΄265).
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4. Το π.δ. 105/2018 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)»
(Α΄ 203).

5. Την υπ’ αρ. οικ.7623/27-6-2017 απόφαση της Επιτρο-
πής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, με γρα-
πτή διαδικασία, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, 
η διαδικασία και το περιεχόμενο της 6ης εξειδίκευσης 
του ΕΠ («Έγγραφο 6ης Εξειδίκευσης Εφαρμογής του 
Ε.Π - Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020»), ο προγραμματισμός των 
προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος 
στόχοι.

6. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.ΕΚΔΔΑ/οικ.5612/30.3.2021 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Αποδοχή παραι-
τήσεων Προέδρου και Αντιπροέδρου του Εθνικού Κέ-
ντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) 
(ΥΟΔΔ 252).

7. Την εισήγηση της Προέδρου του ΕΚΔΔΑ.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-

καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΚ-
ΔΔΑ, αποφασίζει ομόφωνα:

Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ να υποβάλει 
τα αιτήματα χρηματοδότησης του ΕΚΔΔΑ, υπογράφο-
ντας «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Δ.Σ», για την προτεινόμενη για ένταξη 
πράξη με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ΕΚΔΔΑ 
στον Ταύρο» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλ-
λον και Αειφόρος Ανάπτυξη», επιπλέον δε να υπογράφει 
αιτήματα χρηματοδότησης που θα προκύψουν έως την 
λήξη του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» για όλες τις Πράξεις, στις οποίες 
δικαιούχος είναι το ΕΚΔΔΑ, καθώς και τις τυχόν τροπο-
ποιήσεις τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η Πρόεδρος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗ   
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*02046010610210008*

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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