
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 128/2021 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου.

2 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 202/2021 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μεταμόρφωσης.

3 Τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 της υπ’  αρ. 
4875/19.6.2018 απόφασης της Συγκλήτου σχετικά 
με την επανίδρυση και λειτουργία του Διατμημα-
τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) «Πληροφοριακά Συστήματα (Master in 
Information Systems, MIS)» (Β’ 2756) του Τμήμα-
τος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής 
Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών και 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομι-
κής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

4 Καθιέρωση αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης  - Αποχέτευσης Χαλκίδας 
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ) για τους υπαλλήλους, με σχέση εργα-
σίας Ορισμένου Χρόνου, μέσω προγράμματος 
ΟΑΕΔ, για το β’ εξάμηνο του έτους 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 82253 (1)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 128/2021 απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου. 

 Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

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

4. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης  - Καταπολέμηση Γραφει-
οκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47) όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 του ν.  4368/2016 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), που αφορά 
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 48 
του ν. 4313/2014 (Α’ 261).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) περί δημοσί-
ευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση 
των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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).

8. Την παρ. 13α του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) 
που αφορά σε Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταταξιο-
δοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.

9. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228).

10. Την υπουργική απόφαση «Ειδικές ρυθμίσεις για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ΑμεΑ σε κοινόχρη-
στους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών» (Β’ 2621/2009).

11. Την υπ’ αρ. 15869/15.05.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) με την οποία ο Σπυρίδων 
Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

12. Την υπ’ αρ. 97109/31.12.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1114) απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Αυτοδίκαιη 
απαλλαγή του Σπυρίδωνα Κοκκινάκη του Χρήστου από τα 
καθήκοντα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής και ορισμός Ασκούσης καθήκοντα Συντονίστριας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» με την οποία η 
Καλλιόπη Καρδαμίτση ορίστηκε ως ασκούσα καθήκοντα 
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

13. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

14. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

15. Την υπ’ αρ. οικ. 41663/10866/01.06.2020 (ΑΔΑ: 
ΩΗΤΙΟΡ1Κ-9ΗΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Άσκηση των αρ-
μοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για 
την λήψη μέτρων οδικής κυκλοφορίας».

16. Το υπ’ αρ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Διευκρινίσεις - Οδη-
γίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών 
δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους λιμένων».

17. Το υπ’ αρ. 169367/31.12.2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με το οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγ-
χου η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω 
αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αρ. 128/03.11.21 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου, για 
ρύθμιση κυκλοφορίας, με τα συνημμένα της.

18. Το υπ’ αρ. 28968/08.11.21 έγγραφο του Δήμου 
Αγίου Δημητρίου.

19. Το υπ’ αρ.15275/30.05.22 έγγραφο του Δήμου Αγί-
ου Δημητρίου.

20. Την υπ’ αρ. 27083/20.10.21 εισήγηση - Τεχνική Έκθε-
ση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Δημητρίου 

«Υποβολή προτάσεως κυκλοφοριακής μελέτης για τοπικές 
τροποποιήσεις στην οδό Παπαφλέσσα» βάσει της οποίας 
λήφθηκε η υπ’ αρ. 59/29.10.2021 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

21. Την υπ’ αρ. 59/29.10.21 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

22. Την υπ’ αρ. 128/03.11.21 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου με την οποία 
εγκρίνονται οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

23. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου, που θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 30.7135.03 
του προϋπολογισμού του έτους 2022, με εγκεκριμένο 
ποσό 37.200€, όπως βεβαιώνεται στο 15275/30.05.2022 
έγγραφο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, της 
υπ’ αρ. 128/03.11.21 απόφασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου και συγκεκριμένα:

Τη μονοδρόμηση της οδού Παπαφλέσσα από την οδό 
Αμαλίας έως την οδό Λαμπράκη, με κατεύθυνση από την 
οδό Αμαλίας προς την οδό Λαμπράκη.

Την υποχρεωτική διακοπή πορείας με τοποθέτηση κα-
τακόρυφης σήμανσης με ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ-2) STOP 
επί της οδού Παπαφλέσσα, στη συμβολή της με την οδό 
Λαμπράκη, δίνοντας προτεραιότητα στην οδό Λαμπράκη.

Την υποχρεωτική διακοπή πορείας με τοποθέτηση 
κατακόρυφης σήμανσης με ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ-2) 
STOP επί της οδού Μεγαλοπόλεως, στη συμβολή της με 
την οδό Παπαφλέσσα, δίνοντας προτεραιότητα στην 
οδό Παπαφλέσσα.

Τον καθορισμό μέγιστου ορίου ταχύτητας κίνησης των 
οχημάτων, στην οδό Παπαφλέσσα από την οδό Αμαλίας 
μέχρι την οδό Λαμπράκη, σε 20χλμ/ώρα.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις 

(πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Αγίου Δημητρίου σε κατάλληλες θέσεις εκτός του 
οδοστρώματος, ώστε να επιτυγχάνεται η ανεμπόδιστη 
και ασφαλής κίνηση των οχημάτων αλλά και των πεζών.

2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή των 
προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεά-
ζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΑμεΑ), σύμφωνα με το (10) σχετικό.

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 

που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις οποίες 
αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

7. Η διάβαση στη συμβολή της οδού Παπαφλέσσα με 
την οδό Λαμπράκη να μετακινηθεί στη νέα θέση βάσει 
των προδιαγραφών.
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8. Η τοποθέτηση άλλης, πλην ρυθμιστικής, σήμανσης 
(πληροφοριακή σήμανση ή σήμανση που διευκολύνει 
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και βελτιώνει την οδική 
ασφάλεια) μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου σύμ-
φωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Ιουλίου 2022

Η Ασκούσα Καθήκοντα Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   

Ι

 Αριθμ. 82255 (2)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 202/2021 απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

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

4. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47) όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση 
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), που αφορά 
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 48 
του ν. 4313/2014 (Α’ 261).

6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) περί δημοσί-
ευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση 
των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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).

8. Την παρ. 13α του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) 
που αφορά σε Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταταξιο-
δοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.

9. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228).

10. Την υπουργική απόφαση «Ειδικές ρυθμίσεις για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ΑμεΑ σε κοινόχρη-
στους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών» (Β’ 2621/2009).

11. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/3050 απόφαση Υπουρ-
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση Τε-
χνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο 
αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές 
σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη 
κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας» 
(Β’ 2302/2013).

12. Την υπ’ αρ. 15869/15.05.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) με την οποία ο Σπυρίδων 
Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

13. Την υπ’ αρ. 97109/31.12.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1114) Από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα 
«Αυτοδίκαιη απαλλαγή του Σπυρίδωνα Κοκκινάκη του 
Χρήστου από τα καθήκοντα του Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ορισμός Ασκούσης κα-
θήκοντα Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής» με την οποία η Καλλιόπη Καρδαμίτση ορίστηκε 
ως ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής.

14. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

15. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

16. Την υπ’ αρ. οικ. 41663/10866/01.06.2020 (ΑΔΑ: 
ΩΗΤΙΟΡ1Κ-9ΗΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Άσκηση των αρ-
μοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για 
την λήψη μέτρων οδικής κυκλοφορίας».

17. Το υπ’ αρ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Διευκρινίσεις - Οδη-
γίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών 
δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους λιμένων».

18. Το υπ’ αρ. 24122/23.02.2022 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
με το οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγ-
χου η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω 
αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αρ. 202/10.11.21 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης, για 
ρύθμιση κυκλοφορίας, με τα συνημμένα της.

19. Το υπ’ αρ. 37380/19.11.21 έγγραφο του Δήμου 
Μεταμόρφωσης

20. Το υπ’ αρ. 129684/19.10.21 έγγραφο της ΑΔΑ.
21. Το υπ’ αρ. 25887/21.06.22 έγγραφο του Δήμου 

Μεταμόρφωσης.
22. Την υπ’ αρ. 16455/12.07.2019 κυκλοφοριακή μελέτη 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεταμόρφωσης «Μο-
νοδρόμηση των οδών Αγ. Δημητρίου, Ψυχάρη και Χρυσο-
λωρά έξω από το 6ο Δημοτικό Σχολείο, τοποθέτηση κατάλ-
ληλης κατακόρυφης σήμανσης και εκ νέου διαγράμμιση 
των υφιστάμενων διαβάσεων» βάσει της οποίας λήφθηκε 
η υπ’ αρ. 202/10.11.2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

23. Την υπ’ αρ. 202/10.11.2021 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης με την 
οποία εγκρίνονται οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
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24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου 
Μεταμόρφωσης, ως προς την τοποθέτηση των πινακί-
δων, και τα υλικά που θα απαιτηθούν περιλαμβάνονται 
στην υπ’ αρ. 40898/13.12.21 σύμβαση του Δήμου για 
την «Προμήθεια Ειδών Οδοσήμανσης», όπως βεβαιώ-
νεται στο υπ’ αρ. 25887/21.06.22. έγγραφο του Δήμου 
Μεταμόρφωσης, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, της 
υπ’ αρ. 202/10.11.21 απόφασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης και συγκεκριμένα:

Την μονοδρόμηση της οδού Αγ. Δημητρίου, στο τμή-
μα από την οδό Πάρνηθος μέχρι την οδό Ψυχάρη, με 
κατεύθυνση από Πάρνηθος προς Ψυχάρη.

Τον καθορισμό μέγιστου ορίου ταχύτητας κίνησης των 
οχημάτων, στην οδό Πάρνηθος, από Τατοϊου έως Τήνου, 
σε 30χλμ/ώρα.

Απαγόρευση της στάθμευσης στην οδό Αγ. Δημητρίου 
στην εσοχή μπροστά από τη μεσαία είσοδο του σχολείου, 
μεταξύ των δύο διαμορφωμένων εσοχών για στάθμευση.

Τον καθορισμό μέγιστου ορίου ταχύτητας κίνησης των 
οχημάτων, στην οδό Αγ. Δημητρίου, από Πάρνηθος έως 
Ι. Ράλλη, σε 30χλμ/ώρα.

Μονοδρόμηση της οδού Ψυχάρη, στο τμήμα από την 
οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι την οδό Χρυσολωρά, με κατεύ-
θυνση από Αγ. Δημητρίου προς Χρυσολωρά.

Την υποχρεωτική διακοπή πορείας με τοποθέτηση 
κατακόρυφης σήμανσης με ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ-
2) STOP επί της οδού Ψυχάρη στη συμβολή της με την 
οδό Χρυσολωρά, δίνοντας προτεραιότητα στην οδό 
Χρυσολωρά.

Την μονοδρόμηση της οδού Χρυσολωρά, στο τμήμα 
από την οδό Ψυχάρη μέχρι την οδό Πάρνηθος, με κα-
τεύθυνση από Ψυχάρη μέχρι Πάρνηθος.

Την υποχρεωτική διακοπή πορείας με τοποθέτηση 
κατακόρυφης σήμανσης με ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ-
2) STOP επί της οδού Χρυσολωρά στη συμβολή της με 
την οδό Πάρνηθος, δίνοντας προτεραιότητα στην οδό 
Πάρνηθος.

Τον καθορισμό μέγιστου ορίου ταχύτητας κίνησης 
των οχημάτων, στην οδό Χρυσολωρά, από Ι. Ράλλη έως 
Πάρνηθος, σε 30χλμ/ώρα.

Τον καθορισμό μέγιστου ορίου ταχύτητας κίνησης των 
οχημάτων, στην οδό Σούτσου, σε 30χλμ/ώρα.

Την υποχρεωτική διακοπή πορείας με τοποθέτηση 
κατακόρυφης σήμανσης με ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ-2) 
STOP επί της οδού 1η Πάροδος Πάρνηθος στη συμβολή 
της με την οδό Πάρνηθος, δίνοντας προτεραιότητα στην 
οδό Πάρνηθος.

Την υποχρεωτική διακοπή πορείας με τοποθέτηση 
κατακόρυφης σήμανσης με ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ-2) 
STOP επί της οδού 2η Πάροδος Πάρνηθος στη συμβολή 
της με την οδό Πάρνηθος, δίνοντας προτεραιότητα στην 
οδό Πάρνηθος..

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις 

(πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Μεταμόρφωσης σε κατάλληλες θέσεις εκτός του 

οδοστρώματος, ώστε να επιτυγχάνεται η ανεμπόδιστη 
και ασφαλής κίνηση των οχημάτων αλλά και των πεζών.

2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΑμεΑ), σύμφωνα με το (10) σχετικό.

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 

που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις οποίες 
αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

7. Ότι τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση του Δήμου Μεταμόρφωσης, βάσει 
της οποίας λήφθηκε η 202/10.11.21 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

8. Η τοποθέτηση άλλης, πλην ρυθμιστικής, σήμανσης 
(πληροφοριακή σήμανση ή σήμανση που διευκολύνει 
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και βελτιώνει την οδική 
ασφάλεια) μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου σύμφω-
να με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές του (11) σχετικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Ιουλίου 2022

Η Ασκούσα Καθήκοντα Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   

Ι  

 Αριθμ. 4749 (3)
Τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 της υπ’ αρ. 

4875/19.6.2018 απόφασης της Συγκλήτου σχε-

τικά με την επανίδρυση και λειτουργία του Δι-

ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Πληροφοριακά Συστήματα 

(Master in Information Systems, MIS)» (Β’ 2756) 

του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-

χειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, του Τμήματος Οικονομικών Επι-

στημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερει-

ακών Σπουδών και του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Δι-

οίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μα-

κεδονίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
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άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως το Κεφάλαιο ΣΤ (Δεύ-
τερος και Τρίτος κύκλος σπουδών) των άρθρων 30 επ. 
που αφορούν στον Δεύτερο κύκλο σπουδών και ιδίως 
το άρθρο 43, καθώς και τις τελικές και μεταβατικές δια-
τάξεις του άρθρου 85 και τις καταργούμενες διατάξεις 
του άρθρου 88 του ιδίου Νόμου.

2. Τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 38).

3. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

4. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» 
(Α’ 189).

5. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 83).

6. Την υπ’  αρ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την υπ’ αρ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολο-
γισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

8. Το π.δ. 88/2013 «Μετονομασία του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση -Συγκρότηση Σχο-
λών» (Α’ 129).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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),.

10. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

11. Tην υπ’  αρ. 4875/19.6.2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου σχετικά με την επανίδρυση και λειτουργία του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Πληροφοριακά Συστήματα (Master 
in Information Systems, MIS)» (Β’ 2756) του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Τμήματος Οι-
κονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πε-
ριφερειακών Σπουδών και του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

12. Τις υπ’ αρ. 1/8.11.2021 και 4/15.2.2022 αποφάσεις 
των συνεδριάσεων της Ειδικής Διατμηματικής Επιτρο-
πής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφορικά Συστήματα του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

13. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχει-

ρήσεων, Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Περιφερειακών Σπουδών και Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως 
εγκρίθηκε στην υπ’ αρ. 10/28-03-2018 συνεδρίαση της 
Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληρο-
φοριακά Συστήματα.

14. Την υπ’ αρ. 2/9.3.2022 απόφαση της συνεδρίασης 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας.

15. Την υπ’ αρ. 11/21.3.2022 απόφαση της συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
το υπ’ αρ. 3407/31.3.2022 έγγραφο του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με το οποίο διαβιβάζεται 
στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων το απόσπασμα πρακτικού της ανωτέρω 
συνεδρίασης της Συγκλήτου και το γεγονός ότι μέχρι 
σήμερα δεν ελήφθη καμία σχετική απάντηση.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 της 
υπ’ αρ. 4875/19.6.2018 απόφασης της Συγκλήτου σχετικά 
με την επανίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
«Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information 
Systems, MIS)» (Β’ 2756) του Τμήματος Οργάνωσης και Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 
και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας, ως ακολούθως:

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται 
μετά τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων. Για την 
απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information 
Systems, MIS) ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να 
παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε οκτώ (8) 
μαθήματα και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωμα-
τική εργασία. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες 
την εβδομάδα και το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 30 πι-
στωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου 
ολοκληρώνονται σε 13 πλήρεις εβδομάδες.

Τα μαθήματα του προγράμματος στα Α’ και Β’ εξάμη-
να διακρίνονται σε «υποχρεωτικά» και «επιλογής». Το 
Γ’ εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής 
εργασίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά 
εξάμηνο σπουδών κατανέμεται ως εξής:
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
3 υποχρεωτικά μαθήματα Χ 7,5 ECTS + 1 μάθημα επιλογής Χ 7,5 ECTS = 30 ECTS 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS) 7,5
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (COMPUTER NETWORKS) 7,5
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (APPLICATION DESIGN AND DEVELOPMENT) 7,5
Μαθήματα Επιλογής (επιλέγεται ένα μάθημα) 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ EΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (OPERATIONAL RESEARCH IN 
BUSINESS ANALYTICS) 7,5

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA SCIENCES) 7,5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ (INFORMATION TECHNOLOGY 
AND STRATEGIC MANAGEMENT) 7,5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA SYSTEMS) 7,5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ B’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
2 υποχρεωτικά μαθήματα Χ 7,5 ECTS + 2 μαθήματα επιλογής Χ 7,5 ECTS = 30 ECTS

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA BASES) 7,5
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (INFORMATION SYSTEMS 
ANALYSIS AND DESIGN) 7,5

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται δύο μαθήματα)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (LABORATORY OF BUSINESS GAMES) 7,5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΑCCOUNTING INFORMATION SYSTEMS) 7,5
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ (ΒUSINESS ANALYTICS APPLICATIONS) 7,5
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (E-COMMERCE AND DIGITAL 
MARKETING) 7,5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (DIGITAL BUSINESS STRATEGIES) 7,5
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (DATA ANALYTICS IN FINANCE) 7,5

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική Εργασία = 30 ECTS

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ECTS
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30

ΣΥΝΟΛΟ 90
Το Πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα.
Με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής ενδέχεται η πραγματοποίηση διαλέξεων εξ αποστάσεως σε 

ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 35% του συνόλου των διαλέξεων.
Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας συγγράφεται στην ελληνική ή αγγλική ανεξάρτητα από τη γλώσσα διδα-

σκαλίας.
Τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και κατανομή μαθημάτων στο πρόγραμμα, θα εγκρίνονται με αποφάσεις 

των αρμόδιων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε ογδόντα 
(80) μεταπτυχιακούς φοιτητές (με ανώτατο 40 άτομα σε κάθε τμήμα), για τον κάθε κύκλο σπουδών κατά έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   
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 Αριθ. 95 (4)
Καθιέρωση αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρ-

βαση του υποχρεωτικού ωραρίου Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Χαλκίδας 

(Δ.Ε.Υ.Α.Χ) για τους υπαλλήλους, με σχέση εργα-

σίας Ορισμένου Χρόνου, μέσω προγράμματος 

ΟΑΕΔ, για το β’ εξάμηνο του έτους 2022. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 1069/80.
2. Τη συστατική πράξη ίδρυσης της Δημοτικής Επιχεί-

ρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Χαλκίδας.
3. Τον Ο.Ε.Υ. (Β’ 556/2013) της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας.
4. Την υπ’ αρ. 210/2.10.2017 απόφαση του Δ.Σ./ΔΕΥ-

ΑΧ περί «έγκρισης υποβολής αίτησης για υπαγωγή στο 
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67 ετών»

5. Την με ημερομηνία 24.11.2017 απόφαση του ΟΑΕΔ 
περί «ένταξης στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μα-
κροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, 
φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα και σε επι-
χειρήσεις των ΟΤΑ.»

6. Τα συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας του 
ΟΑΕΔ.

7. Την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιων του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

8. Την υπ’ αρ. 144/2020 απόφαση του Δ.Σ./ΔΕΥΑΧ περί 
«έγκρισης υποβολής αίτησης για υπαγωγή στο Πρόγραμ-
μα ΟΑΕΔ 55-67 ετών»

9. Την με ημερομηνία 3.11.2020 απόφαση του ΟΑΕΔ 
περί «ένταξης στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μα-
κροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, 
φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα και σε επι-
χειρήσεις των ΟΤΑ.»

10. Το άρθρο 20 του ν. 4354/15 (Α’ 176).
11. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/2017 (Β’ 17) υπουργική 

απόφαση.
12. Την παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4461/2017.
13. Τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας για το 

έτος 2022, στον οποίο έχει προβλεφθεί η δαπάνη, του 
ποσού των 5.000 €, στον κωδικό: 60.00.00.

14. Το γεγονός ότι το δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης 
και ο Βιολογικός Καθαρισμός λειτουργούν καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 24ώρου (άρθρα από 22ο έως 38ο του ΟΕΥ 
Β’556/2013), όλες τις ημέρες του χρόνου και η ΔΕΥΑΧ 
καλείται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αφο-
ρούν επείγουσες, απρόβλεπτες και έκτακτες εργασίες 
συντήρησης και αποκαταστάσεις βλαβών των δικτύων 
ύδρευσης, αποχέτευσης και των αντλιοστασίων. Επίσης 
το προσωπικό καθαριότητας της Διοικητικής και Οικονο-
μικής Υπηρεσίας καλείται σε έκτακτες εργασίες λόγω αυ-
ξημένων υπηρεσιακών αναγκών, αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου για το Β’ εξάμηνο του 2022 
όπως παρακάτω:

Α. Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου.

1. Η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, επι-
τρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων 
ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η από-
φαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το 
εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο.

Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή 
της. Επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν έχει παρασχεθεί 
υπερωριακή εργασία εκ μέρους των υπαλλήλων πριν 
από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αυτή δεν μπορεί να 
αποζημιωθεί.

2. Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να 
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο 
εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής:

α. Απογευματινή Υπερωριακή εργασία
Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν 

είκοσι (120) ανά υπάλληλο.
Ο αριθμός και η ειδικότητα των υπηρετούντων υπαλ-

λήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, είναι:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
Δ.Ε. Μηχανοτεχνίτης Σιδηρ.Εφαρμοστής .......1 Άτομο
Δ.Ε. Τεχνίτης - Συντηρητής ...................................1 Άτομο
Δ.Ε. Κλητήρας Γενικών Καθηκόντων .................1 Άτομο
Δ.Ε. Διοικητικός Λογιστικός .................................1 Άτομο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.
Υ.Ε. Προσωπικό Καθαριότητας ...........................2 Άτομα
Υ.Ε. Βοηθοί Εργάτες Γενικών Καθηκόντων .....5 Άτομα
β. Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή 

κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Για υπερωρια-
κή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπαλλήλους που ανήκουν σε 
υπηρεσίες που λειτουργούν είτε βάσει διάταξης νόμου 
είτε με απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση σχετικής διάταξης 
όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετρά-
ωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυχτερι-
νές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο.

Ο αριθμός και η ειδικότητα των υπηρετούντων υπαλ-
λήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
Δ.Ε. Μηχανοτεχνίτης Σιδηρ.Εφαρμοστής .......1 Άτομο
Δ.Ε. Τεχνίτης - Συντηρητής ...................................1 Άτομο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.
Υ.Ε. Βοηθοί Εργάτες Γενικών Καθηκόντων .....5 Άτομα
Β. Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 

υποχρεωτικού ωραρίου.
Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση 

κατά τις νυχτερινές ώρες μέχρι επτακόσιες είκοσι (720) 
ώρες ανά υπάλληλο ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες μέχρι τριακόσιες τριάντα έξι (336) ώρες ανά 
υπάλληλο, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο-
μαδιαίας, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες 
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που λειτουργούν, βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες του 
μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. 

Οι συγκεκριμένες ώρες συμπληρώνουν την υποχρεω-
τική εβδομαδιαία εργασία και είναι απεριόριστες.

Ο αριθμός και η ειδικότητα των υπηρετούντων υπαλ-
λήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
Δ.Ε. Μηχανοτεχνίτης Σιδηρ.Εφαρμοστής .......1 Άτομο
Δ.Ε. Τεχνίτης - Συντηρητής ...................................1 Άτομο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.
Υ.Ε. Βοηθοί Εργάτες Γενικών Καθηκόντων .....5 Άτομα

Γ. Η αρμοδιότητα της κατανομής των ανωτέρων ωρών 
για τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας ανήκει 
στον Διευθυντή Τ. Υ. και των υπαλλήλων της Διοικητικής 
και Οικονομικής Υπηρεσίας στην Διευθύντρια της Δ.Ο.Υ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χαλκίδα, 29 Ιουνίου 2022

Η Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02036821307220008*
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