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Διαδικασία αντιρρήσεων και τρόπος έκδοσης
σχετικών αποφάσεων, στις περιπτώσεις αμφισβήτησης της υπαγωγής ασφαλισμένου στην
ρύθμιση της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/
2016 (Α’ 85).

2

Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με
αμοιβή στο προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το
έτος 2022.

3

Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που
εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 78/2021 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων
περί «Λήψης κανονιστικής απόφασης που αφορά
στην παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στην
πόλη της Λάρισας (ΑΜ9), στο Δήμο Λαρισαίων».
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Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας των αιρετών και των μετακλητών του
Δήμου Μυτιλήνης, για το έτος 2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.15/Γ’/οικ. 96195
(1)
Διαδικασία αντιρρήσεων και τρόπος έκδοσης
σχετικών αποφάσεων, στις περιπτώσεις αμφισβήτησης της υπαγωγής ασφαλισμένου στην
ρύθμιση της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/
2016 (Α’ 85).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 38 και 39 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 85), και ιδίως την παρ. 9 του άρθρου 39.
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το
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οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
4. Το π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Α’ 8).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
7. Την υπ’ αρ. 71672/27.9.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).
8. Τη γνώμη του e-Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτή εκφράστηκε με
την υπ’ αρ. 431 απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α., η οποία
ελήφθη κατά την υπ’ αρ. 37/14.10.2021 συνεδρίασή του.
9. Την υπ’ αρ. 81596/21.10.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει της περιόδου ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/
2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110),
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν μη μισθωτούς,
αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, οι
οποίοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.)
και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους από
Δ.Π.Υ. προέρχεται από την απασχόλησή τους, κατά τη
διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα, σε ένα έως και δύο
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με συνέπεια, σύμφωνα με
την διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016,
την αναλογική εφαρμογή στους ασφαλισμένους αυτούς
των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, ως προς
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το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Η έννοια του ασφαλισμένου του προηγουμένου εδαφίου καταλαμβάνει
και το δικηγόρο, ο οποίος συμβάλλεται με δικηγόρο ή
δικηγορική εταιρεία.
2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι εκείνη της
έδρας του αντισυμβαλλομένου του ασφαλισμένου της
παρ. 1.
3. Εάν η υπαγωγή του ασφαλισμένου της παρ. 1 στη
ρύθμιση της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, εφεξής καλούμενη στην παρούσα απόφαση ως «ρύθμιση»,
αμφισβητείται, μπορούν να υποβληθούν αντιρρήσεις
ενώπιον του e-Ε.Φ.Κ.Α. από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο, σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα.
Άρθρο 2
Διαδικασία Δήλωσης Υπαγωγής
1. Η απεικόνιση της υπαγωγής του ασφαλισμένου της
παρ. 1 του άρθρου 1 στη ρύθμιση διενεργείται μέσω
δήλωσης των στοιχείων του ασφαλισμένου στη σχετική
ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τον αντισυμβαλλόμενο του ασφαλισμένου, μέχρι και τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα εκείνου, κατά τον
οποίο εκκίνησε η παροχή υπηρεσιών υπό το καθεστώς
της ρύθμισης. Όμοια δήλωση υποβάλλεται από τον αντισυμβαλλόμενο του ασφαλισμένου και για τη διακοπή της
υπαγωγής στη ρύθμιση, μέχρι την τελευταία ημέρα του
επόμενου μήνα εκείνου, κατά τον οποίο δεν πληρούνται
πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών υπό το καθεστώς της ρύθμισης. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τον ασφαλισμένο για τις δηλώσεις του αντισυμβαλλομένου του
και τον καλεί είτε να αποδεχθεί τη δήλωση εντός τριάντα
(30) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της δήλωσης
είτε να υποβάλει αντιρρήσεις κατά αυτής σύμφωνα με
το επόμενο άρθρο.
2. Σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεων της παρ. 1
εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου, ο παρέχων σε αυτόν
υπηρεσίες ασφαλισμένος υποβάλει, μέχρι το τέλος του
επόμενου μήνα εκείνου, κατά τον οποίο εκκίνησε η παροχή υπηρεσιών υπό το καθεστώς της ρύθμισης, ή μέχρι
το τέλος του μεθεπόμενου μήνα εκείνου, κατά τον οποίο
δεν πληρούνται πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις για την
παροχή υπηρεσιών υπό το καθεστώς της ρύθμισης, στην
αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e- Ε.Φ.Κ.Α. ή στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α., δήλωση,
αντίστοιχα, περί υπαγωγής του στη ρύθμιση ή περί διακοπής της υπαγωγής του στη ρύθμιση, δηλώνοντας τα
στοιχεία του αντισυμβαλλομένου του (επωνυμία, Α.Φ.Μ.
κ.λπ.) και συνυποβάλλοντας κάθε στοιχείο αποδεικτικό
της δήλωσής του (δελτίο παροχής υπηρεσιών, σύμβαση
κ.λπ.). Ο e- Ε.Φ.Κ.Α. ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τον αντισυμβαλλόμενο για τις δηλώσεις
του ασφαλισμένου και τον καλεί είτε να αποδεχθεί τη
δήλωση εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που έλαβε
γνώση της δήλωσης είτε να υποβάλει αντιρρήσεις κατά
αυτής σύμφωνα με το επόμενο άρθρο.
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Άρθρο 3
Διαδικασία Αντιρρήσεων
1. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου δήλωσης του αντισυμβαλλομένου (δήλωση της παρ. 1 του
άρθρου 2) υποβάλλονται εκ μέρους του ασφαλισμένου
αντιρρήσεις ενώπιον της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης
του e-Ε.Φ.Κ.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που
έλαβε γνώση της δήλωσης ο ασφαλισμένος.
2. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου
δήλωσης του ασφαλισμένου (δήλωση της παρ. 2 του
άρθρου 2) υποβάλλονται εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου αντιρρήσεις της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης
του e-Ε.Φ.Κ.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που
έλαβε γνώση της δήλωσης ο αντισυμβαλλόμενος.
3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης, σύμφωνα με τις
προηγούμενες παραγράφους, υποβολής αντιρρήσεων,
η δήλωση του ετέρου μέρους θεωρείται ότι έχει γίνει
αποδεκτή.
4. Δηλώσεις και αντιρρήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί από 1/1/2017 μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης
και θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Δήλωση αντισυμβαλλομένου ή ασφαλισμένου περί υπαγωγής ή διακοπής της υπαγωγής στη ρύθμιση ή αντιρρήσεις αντισυμβαλλομένου ή ασφαλισμένου, οι οποίες,
αν και αναγράφονται ως αντιρρήσεις, δεν στρέφονται
κατά δήλωσης ασφαλισμένου ή αντισυμβαλλομένου,
αντίστοιχα, και ισοδυναμούν με δήλωση υπαγωγής ή διακοπής υπαγωγής στη ρύθμιση, αποστέλλονται με κάθε
πρόσφορο μέσο από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. στον ασφαλισμένο ή
στον αντισυμβαλλόμενο, αντίστοιχα, προς ενημέρωσή
του και προκειμένου αυτός είτε να αποδεχθεί τη δήλωση
εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που έλαβε γνώση
της δήλωσης είτε να υποβάλει αντιρρήσεις κατά αυτής
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εάν αυτός δεν έχει ήδη
αποδεχθεί τη δήλωση ή δεν έχει ήδη υποβάλει αντιρρήσεις κατά αυτής. Αντιρρήσεις κατά δήλωσης αντισυμβαλλομένου ή ασφαλισμένου της παρούσας παραγράφου εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα κατά απόλυτη
προτεραιότητα.
Άρθρο 4
Τρόπος έκδοσης σχετικών αποφάσεων
1. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των αντιρρήσεων
είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης
του e-Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος κρίνει τη συνδρομή ή μη των
νομίμων προϋποθέσεων υπαγωγής του ασφαλισμένου
στη ρύθμιση και προσδιορίζει το χρονικό διάστημα, για
το οποίο ο ασφαλισμένος υπάγεται ή δεν υπάγεται στην
ρύθμιση.
2. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο
στον ασφαλισμένο και στον αντισυμβαλλόμενό του την
απόφαση του αρμοδίου οργάνου επί των αντιρρήσεων.
Άρθρο 5
Ασφαλιστικές εισφορές
1. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τον αντισυμβαλλόμενο για υπαγωγή στη ρύθμιση (δήλωση υπαγωγής της παρ. 1 του άρθρου 2), η οποία γίνεται αποδεκτή
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από τον ασφαλισμένο, από την πρώτη ημέρα του μήνα,
κατά τον οποίο εκκίνησε η παροχή υπηρεσιών υπό το
καθεστώς της ρύθμισης, μέχρι την τελευταία ημέρα του
μήνα που προηγείται εκείνου, κατά τον οποίο δεν πληρούνται πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παροχή
υπηρεσιών υπό το καθεστώς της ρύθμισης, οφείλονται
ασφαλιστικές εισφορές, για το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής των οποίων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4387/
2016. Οι ασφαλιστικές εισφορές δηλώνονται από τον
αντισυμβαλλόμενο στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση
(Α.Π.Δ.), σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.
2. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τον ασφαλισμένο για υπαγωγή στη ρύθμιση (δήλωση υπαγωγής της
παρ. 2 του άρθρου 2), η οποία γίνεται αποδεκτή από τον
αντισυμβαλλόμενο, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο.
3. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τον αντισυμβαλλόμενο για διακοπή της υπαγωγής στη ρύθμιση
(δήλωση διακοπής της παρ. 1 του άρθρου 2), η οποία
γίνεται αποδεκτή από τον ασφαλισμένο, από την πρώτη
ημέρα του μήνα, κατά τον οποίο δεν πληρούνται πλέον
οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, οφείλονται
ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολουμένου βάσει του ν. 4387/2016.
4. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης διακοπής από τον
ασφαλισμένο για υπαγωγή στη ρύθμιση (δήλωση διακοπής της παρ. 2 του άρθρου 2), η οποία γίνεται αποδεκτή
από τον αντισυμβαλλόμενο, εφαρμόζονται τα οριζόμενα
στην προηγούμενη παράγραφο.
5. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τον αντισυμβαλλόμενο για υπαγωγή στη ρύθμιση (δήλωση
υπαγωγής της παρ. 1 του άρθρου 2), κατά της οποίας
υποβάλλονται αντιρρήσεις από τον ασφαλισμένο, για το
χρονικό διάστημα μέχρι την επίλυση της αμφισβήτησης
καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με την
παρ. 1 και:
(α) εάν δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του ασφαλισμένου, ορθώς καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές
σύμφωνα με την παρ. 1.
(β) εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του ασφαλισμένου, τότε ως προς το χρονικό διάστημα, το οποίο αφορά
η απόφαση του αρμοδίου οργάνου επί των αντιρρήσεων:
(βα) η ανωτέρω υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών σύμφωνα με την παρ. 1 παύει,
(ββ) η ασφάλιση με βάση την παρ. 9 του άρθρου 39
του ν. 4387/2016 ακυρώνεται,
(βγ) οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη επιστρέφονται στον αντισυμβαλλόμενο ως αχρεωστήτως καταβληθείσες,
(βδ) οι ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολουμένου, οι οποίες αναλογούν
στον ασφαλισμένο με βάση τον ν. 4387/2016 για το ίδιο
χρονικό διάστημα, καταλογίζονται στον ασφαλισμένο,
και
(βε) οι παρακρατηθείσες και αποδοθείσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου συμψηφίζονται με τις καταλογισθείσες στον ασφαλισμένο ασφαλιστικές εισφορές.
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Τυχόν οφειλή (χρεωστικό υπόλοιπο) αναζητείται από τον
ασφαλισμένο, μη επιβαρυνόμενη με τόκο λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ τυχόν επιπλέον ποσό (πιστωτικό
υπόλοιπο) επιστρέφεται στον ασφαλισμένο ως αχρεωστήτως καταβληθείσα ασφαλιστική εισφορά.
6. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τον ασφαλισμένο για υπαγωγή στη ρύθμιση (δήλωση υπαγωγής
της παρ. 2 του άρθρου 2), κατά της οποίας υποβάλλονται
αντιρρήσεις από τον αντισυμβαλλόμενο, για το χρονικό
διάστημα μέχρι την επίλυση της αμφισβήτησης καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολουμένου, οι οποίες αναλογούν στον ασφαλισμένο με βάση τον ν. 4387/2016, και:
(α) εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του αντισυμβαλλομένου, ορθώς καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές
ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολουμένου.
(β) εάν δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του αντισυμβαλλομένου, τότε ως προς το χρονικό διάστημα, το
οποίο αφορά η απόφαση του αρμοδίου οργάνου επί
των αντιρρήσεων:
(βα) η ανωτέρω υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολουμένου παύει,
(ββ) οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες έχουν καταβληθεί από τον ασφαλισμένο σύμφωνα με την ανωτέρω υποχρέωση, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως
καταβληθείσες, με την επιφύλαξη του άρθρου 36 του
ν. 4387/2016 περί ασφαλιστικών εισφορών παράλληλης
απασχόλησης, και
(βγ) το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη καταλογίζεται εις βάρος του αντισυμβαλλομένου, με αναλογική εφαρμογή της διαδικασίας καταλογισμού των εισφορών του άρθρου 38 του
ν. 4387/2016. Οι καταλογισθείσες ασφαλιστικές εισφορές
επιβαρύνονται με τον προβλεπόμενο τόκο λόγω εκπρόθεσμης καταβολής και με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις λόγω μη υποβολής Α.Π.Δ.
7. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τον αντισυμβαλλόμενο για διακοπή υπαγωγής στη ρύθμιση (δήλωση διακοπής της παρ. 1 του άρθρου 2), κατά της οποίας
υποβάλλονται αντιρρήσεις από τον ασφαλισμένο, για
το χρονικό διάστημα μέχρι την επίλυση της αμφισβήτησης καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου
επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολουμένου, οι οποίες
αναλογούν στον ασφαλισμένο με βάση τον ν. 4387/2016,
και:
(α) εάν δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του ασφαλισμένου, ορθώς καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές
ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολουμένου.
(β) εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του ασφαλισμένου,
τότε ως προς το χρονικό διάστημα, το οποίο αφορά η
απόφαση του αρμοδίου οργάνου επί των αντιρρήσεων:
(βα) η ανωτέρω υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολουμένου παύει,
(ββ) οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες έχουν καταβληθεί από τον ασφαλισμένο σύμφωνα με την ανωτέρω υποχρέωση, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως
καταβληθείσες, με την επιφύλαξη του άρθρου 36 του
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ν. 4387/2016 περί ασφαλιστικών εισφορών παράλληλης
απασχόλησης, και
(βγ) το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη καταλογίζεται εις βάρος του αντισυμβαλλομένου, με αναλογική εφαρμογή της διαδικασίας καταλογισμού των εισφορών του άρθρου 38 του
ν. 4387/2016. Οι καταλογισθείσες ασφαλιστικές εισφορές
επιβαρύνονται με τον προβλεπόμενο τόκο λόγω εκπρόθεσμης καταβολής και με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις λόγω μη υποβολής Α.Π.Δ.
8. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης από τον ασφαλισμένο για διακοπή υπαγωγής στη ρύθμιση (δήλωση
διακοπής της παρ. 2 του άρθρου 2), κατά της οποίας
υποβάλλονται αντιρρήσεις από τον αντισυμβαλλόμενο,
για το χρονικό διάστημα μέχρι την επίλυση της αμφισβήτησης καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα
με την παρ. 1 και:
(α) εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του αντισυμβαλλομένου, ορθώς καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές
σύμφωνα με την παρ. 1.
(β) εάν δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του αντισυμβαλλομένου, τότε ως προς το χρονικό διάστημα, το
οποίο αφορά η απόφαση του αρμοδίου οργάνου επί
των αντιρρήσεων:
(βα) η ανωτέρω υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών σύμφωνα με την παρ. 1 παύει,
(ββ) η ασφάλιση με βάση την παρ. 9 του άρθρου 39
του ν. 4387/2016 ακυρώνεται,
(βγ) οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη επιστρέφονται στον αντισυμβαλλόμενο ως αχρεωστήτως καταβληθείσες,
(βδ) οι ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολουμένου, οι οποίες αναλογούν
στον ασφαλισμένο με βάση τον ν. 4387/2016 για το ίδιο
χρονικό διάστημα, καταλογίζονται στον ασφαλισμένο,
και
(βε) οι παρακρατηθείσες και αποδοθείσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου συμψηφίζονται με τις καταλογισθείσες στον ασφαλισμένο ασφαλιστικές εισφορές.
Τυχόν οφειλή (χρεωστικό υπόλοιπο) αναζητείται από τον
ασφαλισμένο, μη επιβαρυνόμενη με τόκο λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ τυχόν επιπλέον ποσό (πιστωτικό
υπόλοιπο) επιστρέφεται στον ασφαλισμένο ως αχρεωστήτως καταβληθείσα ασφαλιστική εισφορά.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. 33
(2)
Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με
αμοιβή στο προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το
έτος 2022.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αρ. 33/13-10-2021 πρακτικό (ΑΔΑ: ΨΩ5Α469ΗΜΦ-367) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Κέντρου, θέμα 1ο: «Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας
και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με
αμοιβή στο προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2022».
2. Το υπ’ αρ. 50056/01-11-2016 έγγραφο της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Ότι το Κέντρο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, διότι φιλοξενεί παιδιά που αποδεδειγμένα είναι απροστάτευτα
και στερούνται οικογενειακής φροντίδας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β’ του
ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και δευτέρου βαθμού, των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) και Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του
ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»
(Α’ 176).
5. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ:
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με
θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων
του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176)».
6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Γ2β/ΟΚ/8291/
22-11-1984 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων
Παιδικής Μερίμνης» (Β’ 860).
7. Τις διατάξεις του ν.δ. 572/1970 «Περί οργανώσεως,
διαρθρώσεως, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των πάσης
κατηγορίας Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και Επιτροπών εν τη Διοικήσει των οποίων μετέχει ο Βασιλεύς
ή μέλος της Βασιλικής Οικογένειας» (Α’ 125).
8. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81).
9. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Ανασυγκρότηση
του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης» του
ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση
Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» (Α’ 228).
10. Τις διατάξεις του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο-
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τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ), της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση
του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α’ 41).
11. Τις διατάξεις του π.δ 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(A΄ 141).
12. Τις διατάξεις του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων δημόσιου τομέα - Σύσταση
Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 16).
13. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις»
(Α’ 22).
14. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112), σε συνδυασμό με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
15. Την υπό στοιχεία Δ1/46002/15195/19-12-2019 απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
(ΥΟΔΔ 1103).
16. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων
πεντακοσίων δύο ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (32.502,88) για το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου προσωπικό και
βαρύνει τον ΚΑΕ 0263 του προϋπολογισμoύ του Κέντρου.
17. Την υπό στοιχεία Γ/1868/8-10-2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Διαχείρισης του
Κέντρου, αποφασίζουμε ομόφωνα:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση: α) νυχτερινής εργασίας για 34 άτομα και 6.320 ώρες και β) εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες για 34 άτομα και 2.720 ώρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού
του Κέντρου για το χρονικό διάστημα από 1-1-2022 έως 31-12-2022 για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του
σε 24ωρη βάση ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΛΑΔΟΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ
ΩΡΑΡΙΟΥ
ΠΕ Παιδαγωγικής Δημοτικής
1
ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού
1
ΤΕ ή ΔΕ νοσοκόμων ή βοηθών
1
νοσοκόμων
ΔΕ Διοικητικών-Οικονομικών
2
ΔΕ Ραπτριών
1
ΔΕ Διοικητικού-Επιμελητών Παιδιών
1
ΔΕ Κοινωνικών ΦροντιστώνΕπιμελητών Πρόνοιας
ΔΕ Επιμελητών Κοινωνικής
Πρόνοιας
ΔΕ Οδηγών
ΥΕ Θυρωρών
ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων
ΥΕ Καθαριστών-τριων
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
Μαγειρείου
ΥΕ Προσωπικού ΚαθαριότηταςΒοηθητικών Εργασιών
ΥΕ Κηπουρών-Κλητήρων
Επικουρικό προσωπικό
Επικουρικό προσωπικό για την
αντιμετώπιση των έκτακτων
αναγκών λόγω covid

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
1
1
1
2
1
1

4

4

4

4

1
1
1
1

1
1
1
1

2

2

2

2

1
3

1
3

7

7
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Σύνολο υπαλλήλων
34
Σύνολο ωρών
2.720
Σύνολο δαπάνης
11.000,00
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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34
6.320
21.500,00

Φλώρινα, 13 Οκτωβρίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ
Ι

Αριθ. 251717
(3)
Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 78/2021 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων περί «Λήψης κανονιστικής απόφασης που αφορά στην παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στην πόλη της Λάρισας (ΑΜ9), στο Δήμο Λαρισαίων».
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).
2. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
3. Το π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231).
4. Την υπ’ αρ. 92801/31-12-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Αυτοδίκαιης απαλλαγής του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας και ορισμού ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς - Ελλάδας»
(ΥΟΔΔ 1094).
5. Τον ν. 2696/1999 (Α’ 57) (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ΚΟΚ), και ιδίως το άρθρο 52 και 52Α.
6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Την παρ. 13 του άρθρο 5 περί «Ρυθμίσεων θεμάτων ΟΤΑ» του ν. 4623/2019 (Α’ 134).
8. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
9. Το υπ’ αρ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών
με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας
από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
10. Το υπ’ αρ. 2874/173392/18-11-2013 έγγραφο της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας
με θέμα: “Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους
χερσαίους χώρους λιμένων”.
11. Την υπ’ αρ. 84873/28.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΕΕ5ΟΡ10-Ρ0Ζ) απόφαση του Ασκούντως Καθήκοντα Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ.
9663/97430/2-9-2013 απόφασης της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-ΣΤ.ΕΛ., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1122/9732/28.1.2014
απόφαση, αναφορικά με την άσκηση αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52 Α του ν. 2696/1999, όπως
ισχύει» και την υπ’ αρ. 87222/5.5.2021 απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί «Άσκησης αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του
ν. 2696/1999» με τις οποίες ορίζεται το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας Υλικών Θεσσαλίας της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 52 και
52Α του ν. 2696/1999.
12. Την υπ’ αρ. 52907/2009 υπουργική απόφαση «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε
κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β’ 2621).
13. Την υπ’ αρ. 52488/16-11-2001 υπουργική απόφαση «Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών» (Β’ 18/2002).
14. Τα υπό στοιχεία Δ.O.Y./277/Φ.252/26-3-2018, Δ.O.Y.-οικ/2696/Φ252/18-5-2018 έγγραφα του ΥΠΟ.ΜΕ. σχετικά με
διευκρινήσεις περί διαδικασιών όσο αναφορά τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας (Κώδικας Οδική Κυκλοφορίας ν. 2696/
1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
15. Το υπό στοιχεία Δ.Ο.Υ./οικ.6396/Φ.252/12-12-2019 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΜΕ. που αφορά παροχή οδηγιών σχετικά
με αποφάσεις συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. οι οποίες αφορούν παραχώρηση θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών οδικού δικτύου.
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16. Την υπ’ αρ. 78/2021 (ΑΔΑ: 6ΨΠΗΩΛΞ-5ΛΦ) Ομόφωνη απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Λαρισαίων με θέμα «Λήψης κανονιστικής απόφασης που
αφορά στην παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στην
πόλη της Λάρισας (ΑΜ9), στο Δήμο Λαρισαίων».
17. Την υπ’ αρ. 225747/27-10-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΞΧΟΡ103ΟΡ) απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας περί Ελέγχου νομιμότητας της 78/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Λαρισαίων με την οποία βρέθηκε νόμιμη η
παραπάνω απόφαση.
18. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
και επειδή:
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων,
δεν επηρεάζουν τις υπηρεσίες των μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς δεν διέρχεται αστική ούτε υπεραστική
λεωφορειακή γραμμή, όπως αναφέρεται στην τεχνική
έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων και συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των πολιτών
και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της
περιοχής, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της
υπ’ αρ. 78/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Λαρισαίων και αφορά στη «Λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά στην παραχώρηση θέσεων
στάθμευσης στην πόλη της Λάρισας (ΑΜ9), στο Δήμο
Λαρισαίων».
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
3. Τα λοιπά μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα
απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων
πινακίδων σήμανσης, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Οι τοποθετούμενες πινακίδες σήμανσης πρέπει να
είναι κατασκευασμένες και τοποθετημένες σύμφωνα με
τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών, όπως και τα υλικά και η εφαρμογή της
οριζόντιας σήμανσης και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
στο άρθρο 10 του ΚΟΚ.
5. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται
τυχόν παράνομες ενέργειες.
6. Παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των όρων
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθηκαν με
την υπ’ αρ. 78/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.
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8. Το παρόν έγγραφο μας δεν υποκαθιστά απαιτούμενες άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν
για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες σημάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν
μέριμνα κι ευθύνη του Δήμου. Κατά της απόφασης αυτής
μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον ενώπιον του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών
από τη λήψη της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 29 Νοεμβρίου 2021
Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Ι

Αριθμ. 57415
(4)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας των αιρετών και των μετακλητών
του Δήμου Μυτιλήνης, για το έτος 2021.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (Α’ 236).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 και 28Α του ν. 4325/2015
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 176).
4. Την υπ’ αρ. 78161/31-12-2018 (ΥΟΔΔ 783) απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος
Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου.
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 της υποπαρ.
Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της
Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4484/2017
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).
6. Την υπό στοιχεία 69738/ΕΓΚ. 648/24-09-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μετακίνηση αιρετών
των Δήμων εντός και εκτός χώρας».
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7. Τo υπό στοιχεία ΔΔΥ/36987/26-11-2021 έγγραφο του Δήμου Μυτιλήνης με θέμα: «Καθορισμός ανωτάτου ορίου
επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών, και των μετακλητών του Δήμου Μυτιλήνης, για το έτος
2021».
8. Η υπό στοιχεία Δ.Ο.Υ./36986/26-11-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με το οποίο βεβαιώνεται πίστωση συνολικού ποσού 36.500,00 € στους ΚΑΕ 00.6421.0000, 00.6421.0001,
00.6421.0002, 00.6422.0001 και στον προϋπολογισμό του έτους 2021 για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των αιρετών και των μετακλητών υπαλλήλων του Δήμου Μυτιλήνης).
9. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών και των μετακλητών υπαλλήλων του Δήμου Μυτιλήνης, για
το έτος 2021, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας με δικαίωμα αποζημίωσης των αιρετών και των μετακλητών υπαλλήλων του Δήμου Μυτιλήνης, για το έτος 2021 ως εξής:
α/α

ΑΙΡΕΤΟΙ / ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

1

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

60

2

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

60

3

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

60

4

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

40

5

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

40

6

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

40

Από την απόφαση αυτή προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 36.500,00 € για ολόκληρο το έτος 2021, σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης, έτους 2021 στους ΚΑΕ 00.6421.0000, 00.6421.0001, 00.6421.0002,
00.6422.0001 σύμφωνα με το (8) του διατακτικού αυτής της απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 26 Noεμβρίου 2021
Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

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