
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής 
Ασφάλειας (Π.Ε.Β.Ο.Α.). Καθορισμός Φορέα Κα-
τασκευής ή Εργοδότη και Προϊσταμένης Αρχής 
έργων του Π.Ε.Β.Ο.Α.

2 Υπερωριακή απασχόληση εξήντα τριών (63) 
υπαλλήλων του Δήμου Οιχαλίας (τριάντα ένα μό-
νιμοι και τριάντα δυο ΙΔΟΧ και ΙΔΑΧ), για το Β’ εξά-
μηνο του έτους 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 210653 (1)
Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής 

Ασφάλειας (Π.Ε.Β.Ο.Α.). Καθορισμός Φορέα Κα-

τασκευής ή Εργοδότη και Προϊσταμένης Αρχής 

έργων του Π.Ε.Β.Ο.Α. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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) και το γεγονός ότι δεν προ-
καλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων).

4. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

5. Της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 679/1977 «Περί 
αυξήσεως θέσεων Προσωπικού του Υπουργείου Δημο-
σίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α’ 245).

6. Του ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α’ 147).

7. Του π.δ. 123/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

8. Του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του ν.  1418/1984 και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 138).

9. Της υπό στοιχεία Δ17α/02/69/ΦΝ 380/10.11.1994 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη-
μοσίων Έργων «Ίδρυση Εταιρίας έργων υποδομής με 
την επωνυμία «Εγνατία οδός Ανώνυμη Εταιρία» (Β’ 846 
και Β’ 886).

10. Της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3212/2003 «Άδεια 
δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων» (Α’ 308), όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 33 του ν. 3913/2011 (Α’ 18).

11. Της υπό στοιχεία ΓΔΣΥ/οικ.4089/18.12.2019 από-
φασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διαδικασίες 
και αρμόδια όργανα και φορείς για την διαχείριση, υλο-
ποίηση και χρηματοδότηση του Προγράμματος Επεμ-
βάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (Π.Ε.Β.Ο.Α.)» και 
δη του άρθρου 4 αυτής (Β’ 4863).

Και αφού λάβαμε υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Γ.Δ.Σ.Υ./οικ.4089/18.12.2019 κοινή 

υπουργική απόφαση «Διαδικασίες και αρμόδια όργανα 
και φορείς για την διαχείριση, υλοποίηση και χρηματοδό-
τηση του Προγράμματος Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής 
Ασφάλειας (Π.Ε.Β.Ο.Α.)» (Β’ 4863).

2. Το «Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011 - 2020», το οποίο εκπονή-
θηκε το 2011 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για 
λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων.

Και επειδή:
1. Για την εκτέλεση των έργων μιας περιοχής, οι οικείες 

Περιφέρειες δύνανται να συνεργαστούν με το Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών ή την Εγνατία Οδό προς τον 
σκοπό επίτευξης κοινού στόχου δημοσίου συμφέροντος. 
Στόχος του Προγράμματος είναι η ενιαία αντιμετώπιση 
των θεμάτων οδικής ασφάλειας, όπως αυτά καταγράφο-
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νται στις Μελέτες Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφά-
λειας (Μ.Ε.Β.Ο.Α.) στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο 
των Περιφερειών και η δημιουργία ενιαίου συστήματος 
διαχείρισης των επιμέρους δράσεων.

2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η βελτίωση της 
ασφάλειας των δρόμων στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας 
το Εθνικό Σχέδιο για την Ασφάλεια των Δρόμων και ακο-
λουθώντας τις αρχές της Οδηγίας 2008/96/ΕΚ και της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1936 σχετικά με τη διαχείριση της 
ασφάλειας των οδικών υποδομών.

3. Η χρηματοδότηση των πάσης φύσεως δαπανών για 
την υλοποίηση των έργων του Π.Ε.Β.Ο.Α., καλύπτεται 
κατά 50% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κατά 
50% από Πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος εκτι-
μάται στα 450 εκ. € προ ΦΠΑ.

4. Η συνολική χρονική διάρκεια εφαρμογής του Προ-
γράμματος είναι η περίοδος 2022 - 2023, με δυνατότητα 
παράτασης.

5. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που ανα-
λαμβάνει ως φορέας κατασκευής το Υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών είναι σύμφωνος με την παρ. 2 
του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Γ.Δ.Σ.Υ./οικ.4089/2019 
κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες και αρμό-
δια όργανα και φορείς για την διαχείριση, υλοποίηση 
και χρηματοδότηση του Προγράμματος Επεμβάσεων 
Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (Π.Ε.Β.Ο.Α.)» (Β’ 4863), 
αποφασίζουμε:

1. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται 
ως Φορέας Κατασκευής ή Εργοδότης και Προϊστάμενη 
Αρχή των Έργων του Προγράμματος, κατά την έννοια του 
άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΓΔΣΥ/οικ.4089/18-12-2019
(Β’ 4863) κοινής υπουργικής απόφασης, και θα προβαίνει 
στην υλοποίηση αυτών στις κάτωθι περιοριστικά ανα-
φερόμενες Περιφέρειες:

α) Δυτικής Ελλάδας 
β)Στερεάς Ελλάδας 
γ) Βόρειου Αιγαίου 
δ) Ιόνιων νήσων
2. Η Εγνατία Οδός Α.Ε. ορίζεται ως Φορέας Κατασκευ-

ής ή Εργοδότης και Προϊστάμενη Αρχή των Έργων του 
Προγράμματος, κατά την έννοια του άρθρου 4 της υπό 
στοιχεία ΓΔΣΥ/οικ.4089/18-12-2019 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β’ 4863), και θα προβαίνει στην υλοποίηση 
αυτών στις κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενες Περι-
φέρειες:

α) Κεντρικής Μακεδονίας 
β) Δυτικής Μακεδονίας
γ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
3. Για τα Έργα του Προγράμματος που θα εγκρίνονται 

για υλοποίηση εντός της χωρικής αρμοδιότητας των 
υπόλοιπων, μη μνημονευόμενων στις παρ. 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου, Περιφερειών, Φορέας Κατασκευής ή 
Εργοδότης και Προϊστάμενη Αρχή, κατά την έννοια της 
παρ. 3 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΓΔΣΥ/οικ.4089/
18-12-2019 (Β’ 4863) κοινής υπουργικής απόφασης, ορί-
ζεται η οικεία Περιφέρεια, η οποία και θα προβαίνει στην 
υλοποίηση αυτών.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοι-
χεία ΓΔΣΥ/οικ.4089/18-12-2019 (Β’ 4863) κοινή υπουρ-
γική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 200 (2)
Υπερωριακή απασχόληση εξήντα τριών (63) 

υπαλλήλων του Δήμου Οιχαλίας (τριάντα ένα 

μόνιμοι και τριάντα δυο ΙΔΟΧ και ΙΔΑΧ), για το β’ 

εξάμηνο του έτους 2022. 

 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
2. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του ν. 3584/2007 

(Α΄ 143).
3. Την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107).
4. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
5. Τις υπ’ αρ. 11961/3-9-2014 και 16906/10-12-2014 

αποφάσεις του Δημάρχου περί ορισμού ληξιάρχων Δή-
μου Οιχαλίας (Β΄ 2576/2014 και Β΄ 67/2015, αντίστοιχα).

6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
7. Το γεγονός ότι θα απαιτηθεί η απασχόληση προσω-

πικού πέραν των ωρών υποχρεωτικής απασχόλησης για 
το χρονικό διάστημα του Β’ εξαμήνου 2022.

8. Την υπ’ αρ. 26/2020 ΑΔΣ περί καθιέρωσης ωρών και 
ημερών εργασίας, υπηρεσιών Δήμου Οιχαλίας, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 71119/9-6-2020 απόφα-
ση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου και 
δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 2523.

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου 
(Β’ 814/2020).

10. Τις υπ’ αρ. 375/20 και 558/2020 αποφάσεις της 
Δημάρχου Οιχαλίας, η οποίες αφορούν τα καθήκοντα 
και την τοποθέτηση σε τμήματα των υπαλλήλων του 
Δήμου Οιχαλίας.

11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που πρόκειται να δημι-
ουργηθούν κατά το B’ εξάμηνο 2022, ως κατωτέρω στα 
αυτοτελή τμήματα και τις Υπηρεσίες του Δήμου:

- Αυτοτελές γραφείο υποστήριξης Δημάρχου, Δημοσί-
ων σχέσεων, Διαφάνειας και Διοικητικής Βοήθειας.

Αφορά αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και απα-
σχόληση κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, σύμφωνα 
με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 3584/2007.

Τα ανωτέρω θα υλοποιούνται σε επείγουσες και εξαι-
ρετικές περιπτώσεις που απαιτούνται για την λειτουργία 
του γραφείου Δημάρχου Οιχαλίας.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ: 757,44 (Κ.Α: 
00.6032.5001 και 10.6012.5001)
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- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ 

Α. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
1. Αφορά αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 

απασχόληση κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και 
νυχτερινές ώρες, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 
36 του ν. 3584/2007.

Τα ανωτέρω θα υλοποιούνται σε επείγουσες και εξαι-
ρετικές περιπτώσεις που απαιτούνται για την λειτουργία 
των συλλογικών οργάνων του Δήμου Οιχαλίας.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ =671,04 ευρώ 
(Κ.Α: 10.6012.5001)

2. Τήρηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου από δύο 
(2) μόνιμους υπαλλήλους. Αφορά αποζημίωση υπερω-
ριακής εργασίας και απασχόληση κατά τις Κυριακές και 
ημέρες αργίας και νυχτερινές ώρες, σύμφωνα με την 
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ = 750,00ευρώ 
(ΚΑΕ 10.6012.5002)

Β. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, ληξιαρχείου και αλ-
λοδαπών

Αφορά αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και απα-
σχόληση κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και νυ-
χτερινές ώρες, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 
του ν. 3584/2007, για τους Ληξιάρχους των πέντε (5) 
Δημοτικών Ενοτήτων.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ 5 ΑΤΟΜΑ = 3.250,00 
ευρώ (ΚΑΕ 10.6012.5004)

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1. Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και 
συντήρησης πρασίνου

Αφορά αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και απα-
σχόληση κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και νυ-
χτερινές ώρες, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 
του ν. 3584/2007 για 3 άτομα μόνιμο προσωπικό. Επίσης 
αφορά και το προσωπικό ορισμένου χρόνου που προ-
σλαμβάνεται για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας 
και έως είκοσι (20) άτομα για το χρονικό διάστημα της 
πρόσληψης τους.

Τα ανωτέρω θα υλοποιούνται σε επείγουσες και εξαι-
ρετικές περιπτώσεις που απαιτούνται για την λειτουργία 
της πολιτικής προστασίας του Δήμου Οιχαλίας.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
3 ΑΤΟΜΑ =1279,80 (Α)
20 ΑΤΟΜΑ =1483,20 (Β) 
Α+Β=2.763,00
Κ.Α: 30.6012.5001 ΚΑΙ 70.01.6041.5001
2. Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Αφορά αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και απα-

σχόληση κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και νυ-
χτερινές ώρες, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 
του ν. 3584/2007 για 15 άτομα μόνιμο προσωπικό και 10 
άτομα ΙΔΟΧ και ΙΔΑΧ.

Τα ανωτέρω θα υλοποιούνται σε επείγουσες και εξαι-
ρετικές περιπτώσεις που απαιτούνται για την λειτουργία 
της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Οιχαλίας και 
όχι περισσότερες από 120 ώρες ανά υπάλληλο το εξά-
μηνο, 180 ώρες για Κυριακές και εξαιρέσιμες και 180 για 

νυχτερινές ώρες, με την προβλεπόμενη από τον νόμο 
αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευμένων 
υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
15 ΑΤΟΜΑ 2619 (Α)
10 ΑΤΟΜΑ =1170 (Β) 
Α+Β=3.789,00
Κ.Α: 20.6012.5001
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟ-

ΜΙΑΣ 
Τμήμα Ύδρευσης - Αποχέτευσης
Αφορά αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και απα-

σχόληση κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και νυ-
χτερινές ώρες, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 
του ν. 3584/2007 για 2 άτομα μόνιμο προσωπικό και 2 
άτομα ΙΔΟΧ και ΙΔΑΧ.

Τα ανωτέρω θα υλοποιούνται σε επείγουσες και εξαι-
ρετικές περιπτώσεις που απαιτούνται για την λειτουρ-
γία της υπηρεσίας Ύδρευσης - αποχέτευσης του Δήμου 
Οιχαλίας.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
2 ΑΤΟΜΑ =365,40
2 ΑΤΟΜΑ =257,40
ΣΥΝΟΛΟ: 622,80
Κ.Α: 25.6022.5002
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟYΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:12.603,28 

ΕΥΡΩ το οποίο αναλύεται ως εξής:
- Αυτοτελές γραφείο υποστήριξης Δημάρχου, Δημο-

σίων σχέσεων, Διαφάνειας και Διοικητικής Βοήθειας = 
671,04 ευρώ

- ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ = 4.671,04 ευρώ

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ= 6.552 ευρώ

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟ-
ΜΙΑΣ = 622,80 ευρώ

Κ.Α: 00.6032.5001, 10.6012.5001, 30.6012.5001, 
70.01.6041.5001 20.6012.5001 και 25.6022.5002

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώ-
σεις των ανωτέρω ΚΑ του Προϋπολογισμού του Δήμου, 
οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε:

Κρίνουμε απαραίτητη και καθιερώνουμε υπερωρια-
κή εργασία με αμοιβή, πέραν των υποχρεωτικών ωρών 
απασχόλησης, εξήντα τριών (63) υπαλλήλων, για μόνι-
μο προσωπικό καθώς και προσωπικό με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του 
Δήμου Οιχαλίας, κατά το χρονικό διάστημα του Β’ εξα-
μήνου 2022 ανάλογα με τις ανάγκες που πρόκειται να 
προκύψουν (στις Διοικητικές Υπηρεσίες, στο γραφείο 
Δημάρχου, στην υπηρεσία καθαριότητας, στην υπηρε-
σία Ύδρευσης - Αποχέτευσης, στην υπηρεσία Τεχνικών 
Έργων και στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) και 
όχι περισσότερες από 120 ώρες ανά υπάλληλο το εξά-
μηνο, 96 ώρες για Κυριακές και εξαιρέσιμες και 96 για 
νυχτερινές ώρες, με την προβλεπόμενη από τον νόμο 
αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευμένων 
υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
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Όσον αφορά το προσωπικό του Τμήματος Καθαριότη-
τας και Ανακύκλωσης, όχι περισσότερες από 120 ώρες 
ανά υπάλληλο το εξάμηνο, 180 ώρες για Κυριακές και 
εξαιρέσιμες και 180 για νυχτερινές ώρες, με την προβλε-
πόμενη από τον νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των 
προμνημονευμένων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τις σχετικές 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 
έτους 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μελιγαλάς, 30 Μαΐου 2022

Η Δήμαρχος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02035320807220004*




