
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναγνώριση του φυσικού πόρου της πηγής «ΙΩΑΝ-
ΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ» στα Λουτρά Αιδη-
ψού, Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, Νομού Ευβοίας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως ιαματικού.

2 Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου υπαλλήλων του Δήμου Νότιας 
Κέρκυρας, για το Β’ Εξάμηνο του έτους 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8322 (1)
   Αναγνώριση του φυσικού πόρου της πηγής «ΙΩ-

ΑΝΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ» στα Λουτρά 

Αιδηψού, Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, Νομού Ευ-

βοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως ια-

ματικού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου 

Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α΄ 187), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού 
τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 230) και ειδικότερα 
των άρθρων 4 και 5 αυτού, όπως ισχύουν.

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).

4. Τον ν. 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές 
μορφές Τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό 
του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και 
της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επι-
χειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 208).

5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄133) και ειδικότερα το άρθρο 118Α του 
ν. 4622/2019 (Α΄133) υπό τον τίτλο «Μεταβατικές διατά-

ξεις μέρους Ε’», όπως προστέθηκε με το άρθρο 17 του 
ν. 4664/2020 «Τροποποίηση του ν. 4622/2019» (Α΄32), ως 
εξής: «η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής επί ατομικών 
διοικητικών πράξεων της διάταξης της παραγράφου 1 
του άρθρου 109 του παρόντος, που εκδίδονται κατόπιν 
γνωμοδότησης συλλογικού οργάνου, το οποίο έχει ήδη 
συνεδριάσει στο πλαίσιο άσκησης της γνωμοδοτικής του 
αρμοδιότητας έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
ανωτέρω διάταξης, ασκείται από τον αρμόδιο Υπουργό».

6. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 (A΄ 208) «Ανασύσταση 
Υπουργείου Τουρισμού».

7. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α’ 157), όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (A΄ 121).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 
Υπουργείων» (Α΄ 123).

10. Την υπ’ αρ 16655/22-12-2006 απόφαση του Υπουρ-
γού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης 
ιαματικών φυσικών πόρων» (Β΄ 1932) όπως τροποποι-
ήθηκε με τις υπ’ αρ. 17414/02-10-2009 (Β΄ 2215), 1721/
04-02-2013 (Β’ 188) και 22527/30-10-2014 (Β΄ 2997) όμοι-
ες τροποποιητικές αποφάσεις Υπουργού Τουρισμού.

11. Την υπ’ αρ. 13421/01-10-2012 απόφαση του 
Υπουργού Τουρισμού «Συγκρότηση της Επιτροπής 
Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων του άρθρου 
10 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 461), όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.: 23070/14-10-2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
511), 15831/15-07-2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 466), 647/13-01-2015 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 30), 25887/14-12-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 928), 6452/
10-04-2017 (Υ.Ο.ΔΔ. 175), 7826/05-05-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
219), 13658/04-08-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 403), 18964/09-10-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 538), 21369/16-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 625), 2789/
11-02-2019 (Υ.ΟΔ.Δ. 60), 12304/26-06-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
418), 21666/05-12-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1100), 2081/05-02-2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 130), 6899/06-05-2020 (Υ.ΟΔ.Δ. 370) και τυχόν 
τροποποιήσεις αυτών, όπως ισχύουν.

12. Την υπ’ αρ. Ε.Ο.Τ. 3681/ 03-04-2013 αίτηση των 
Ιωάννη και Δημητρίου Διαμαντή με συνημμένο φάκελο 
δικαιολογητικών για την αναγνώριση του φυσικού πό-
ρου της πηγής «Πηγή Ιωάννη Διαμαντή και Δημητρίου 
Διαμαντή» στα Λουτρά Αιδηψού, Δήμου Ιστιαίας - Αιδη-
ψού, Νομού Ευβοίας ως ιαματικού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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13. Το υπ’ αρ. 17434/08.08.2014 έγγραφο του ΕΟΤ με 
θέμα: «Διαβίβαση Τοπογραφικών διαγραμμάτων Ι.Φ.Π. 
Πηγών «Παπαϊωάννου» και Διαμαντή ή Πεπόνα» όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5, παρ. 1 και 2 του ν. 3498/2006 
(Α΄ 230).

14. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας Ια-
ματικών Φυσικών Πόρων (Ε.Π.Ι.Φ.Π.) για την αναγνώριση 
του φυσικού πόρου της πηγής «Πηγή Ιωάννη Διαμαντή 
και Δημητρίου Διαμαντή» στα Λουτρά Αιδηψού, Δήμου 
Ιστιαίας - Αιδηψού, Νομού Ευβοίας ως ιαματικού (γνωμο-
δότηση της 15ης συνεδρίασης/29-07-2014 της Ε.Π.Ι.Φ.Π.).

15. Το από τον Μάρτιο 2018 επικαιροποιημένο και 
διορθωμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 
1:1000 του Τοπογράφου Μηχανικού Χαρβαλιά Ν. Ιω-
άννη, εγκεκριμένο με ημερομηνία 16-10-2018 από το 
Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης 
Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών και την Προϊστα-
μένη της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Τουρισμού, ως προς την ορθότητα της 
θέσης του ιαματικού φυσικού πόρου, σύμφωνα με τις 
συντεταγμένες που αναγράφονται στη γνωμοδότηση 
της 15ης συνεδρίασης/29-07-2014 της Ε.Π.Ι.Φ.Π., όπως 
διαβιβάστηκε με α.π. 1977/01-11-2018 προς το τμήμα 
Ειδικών Μορφών Τουρισμού και σε συνέχεια των με α.π. 
3757/24-02-2016, 1513/26-01-2018, 15085/07-09-2018 
εγγράφων του τμήματος Ειδικών Μορφών Τουρισμού με 
τα οποία ζητούνται διορθώσεις από τους αιτούντες την 
αναγνώριση του εν λόγω φυσικού πόρου.

16. Την υπ’ αρ. 4200/09-03-2020 αίτηση της Αγδινιώτου 
Μαρίας - Κωνσταντίνας πληρεξούσιας δικηγόρου του 
Διαμαντή Ιωάννη του Μιχαήλ σχετικά με την κατάθεση 
συμπληρωματικών δικαιολογητικών στο πλαίσιο της 
διαδικασίας αναγνώρισης του εν λόγω φυσικού πόρου 
ως ιαματικού.

17. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας Ια-
ματικών Φυσικών Πόρων (Ε.Π.Ι.Φ.Π.), στην 61η συνεδρί-
αση/10-03-2020, τα πρακτικά της οποίας με αριθ. πρωτ. 
Ε.Π.Ι.Φ.Π. 30/15.05.2020, διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση 
Στρατηγικού Σχεδιασμού με το εισερχόμενο α.π. της Δι-
εύθυνσης 303/19.05.2020. Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 
σε συνέχεια της με α.π. 4200/09-03-2020 αίτησης της 
Αγδινιώτου Μαρίας - Κωνσταντίνας με την οποία υπέ-
βαλε τα συμπληρωματικά στοιχεία που της ζητήθηκαν 
από το Τμήμα Ειδικών Μορφών Τουρισμού, μπορεί να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης του φυσικού 
πόρου ως ιαματικού βάσει της θετικής γνωμοδότησης 
της Επιτροπής κατά την 15η/29-07-2014 συνεδρίασή της.

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

Άρθρο 1
Αναγνώριση Φυσικού Πόρου ως Ιαματικού

Αναγνωρίζεται ως ιαματικός, ο φυσικός πόρος της 
πηγής «Πηγή Ιωάννη Διαμαντή και Δημητρίου Διαμα-
ντή», τοπωνύμιο θέσης εμφάνισης: «Λουτρά Αιδηψού», 
που βρίσκεται στον Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού του Νομού 
Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με συντεταγ-
μένες θέσης σύλληψης Ι.Φ.Π. σε ΕΓΣΑ ‘87: Χ= 417487, 
Υ=4301081, Z=53,7 μ

Άρθρο 2
Χαρακτηριστικά 
και Ιδιότητες Ιαματικού Φυσικού Πόρου

1. Ο φυσικός πόρος «Πηγή Ιωάννη Διαμαντή και Δη-
μητρίου Διαμαντή» Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, Νομού 
Ευβοίας έχει θερμοκρασία 45οC, ηλεκτρική αγωγιμότη-
τα (μ.ο.): 41300 μS/cm, ενεργό οξύτητα (Ph) (μ.ο.): 7,85, 
ραδιενεργά στοιχεία: ραδόνιο (Rn) (μ.ο.): 30,5 ± 1,5 Bq/l, 
ράδιο (Ra) (μ.ο.): 2,4 ± 0,2 Bq/l, ουράνιο (U238): < 1Bq/l. 
Χημικά στοιχεία : χλώριο (Cl), Νάτριο (Na), Ασβέστιο (Ca), 
Κάλιο (K), φθόριο (F), στρόντιο (Sr), βρώμιο (Br), βόριο 
(B) και αέρια: διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Η παροχή σε 
κυβικά μέτρα ανά ώρα είναι: 2,5 m3/h. Ο φυσικός πόρος 
χαρακτηρίζεται και τακτοποιείται ως: υπέρθερμο, μεταλ-
λικό, χλωριονατριούχο, ασβεστούχο, καλιούχο, φθορι-
ούχο, στροντιούχο, βρωμιούχο, βοριούχο υπερτονικό 
ιαματικό νερό.

2. Τρόπος χρήσεως: Λουτροθεραπεία.
3. Ιαματικές ιδιότητες:
- Ενδείξεις: Νοσήματα μυοσκελετικού και νευρικού 

συστήματος, περιφερικές αγγειακές παθήσεις, δερμα-
τικά νοσήματα.

- Αντενδείξεις: Μολυσματικά νοσήματα, μη ανατάξιμα 
νοσήματα καρδιαγγειακού συστήματος, νεφρική ανε-
πάρκεια και οξείες φλεγμονές.

Άρθρο 3
Τοπογραφικό διάγραμμα

Συνδημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση σε φω-
τοσμίκρυνση το από Μάρτιο 2018 τοπογραφικό διά-
γραμμα σε κλίμακα 1:1000 του Τοπογράφου Μηχανικού 
Χαρβαλιά Ν. Ιωάννη, το οποίο έχει εγκριθεί και θεω-
ρηθεί από το Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων της 
Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών και 
την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού στις 16-10-2018 
ως προς την ορθότητα της θέσης του ιαματικού φυ-
σικού πόρου «Πηγή Ιωάννη Διαμαντή και Δημητρίου 
Διαμαντή» στα Λουτρά Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας-
Αιδηψού, Νομού Ευβοίας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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    Αριθμ. 3364 (2)
Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρε-

ωτικού ωραρίου υπαλλήλων του Δήμου Νότιας 

Κέρκυρας, για το Β’ εξάμηνο του έτους 2020.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 176 του 
ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης δημοτι-
κών και κοινοτικών υπαλλήλων» (Α΄ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015  «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 154 του ν. 4600/2019 
 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου 
Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημό-
σιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 43).

5. Την υπ’ αρ. 150566/7-8-2019 απόφαση του Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Κατάρτιση με-
ταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Νότιας Κέρκυρας» (Β΄ 3234), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ’ αρ. 2/01-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΓΚΣ46ΜΓΣΙ-4ΧΝ) 
απόφαση του Δημάρχου Νότιας Κέρκυρας «Τοποθέτηση 
προσωπικού του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε συνιστώμενες 
θέσεις του Μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε-
σίας (Ο.Ε.Υ.) (Β΄ 3234)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις προβλεπόμενες πιστώσεις στον Τακτικό Προϋ-
πολογισμό του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, οικονομικού 
έτους 2020.

8. Το γεγονός ότι ό Δήμος Νότιας Κέρκυρας είναι νε-
οσύστατος και το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για 
την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών,

9. Την ανάγκη να εργαστούν οι υπάλληλοι: α) του Αυ-
τοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Αθλητισμού και Πολιτισμού, β) της Διεύθυνσης Διοικη-
τικών, Οικονομικών και Ανάπτυξης και γ) της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, 
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για την κά-
λυψη υπηρεσιακών αναγκών, για την εύρυθμη λειτουρ-
γία του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, για το Β’ εξάμηνο του 
έτους 2020, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το Β’ εξάμηνο του έτους 2020 πέ-
ραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, απασχόληση 
των υπαλλήλων: α) του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνι-
κής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, 
β) της Διεύθυνσης Διοικητικών, Οικονομικών και Ανά-
πτυξης και γ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πε-
ριβάλλοντος και Πολεοδομίας, πέραν του υποχρεωτι-
κού ωραρίου εργασίας για την κάλυψη υπηρεσιακών 
αναγκών, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Νότιας 
Κέρκυρας και πιο συγκεκριμένα ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΩΡΩΝ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΤΕ ΔΕ
Α. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

3 1 1 1 360

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Β1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 1 1 3 1 720
Β2. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 1 1 240
Β3. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4 3 1 480

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Γ1. ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2 1 1 240
Γ2. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

3 2 1 360
Γ3. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2 2 240
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ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 18
ΙΔΑΧ 4
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 22
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2020: 2640
Η δαπάνη για την αποζημίωση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, απασχόληση του ανωτέρω προσω-

πικού θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες προβλεπόμενες πιστώσεις του Προϋπολογισμού 2020 του Δήμου και στους:
ΚΑ 10.6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (πρακτικογράφων, κλπ)», ποσού (10.000,00 €) δέκα χιλιάδων ευρώ.
ΚΑ 10.6022.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλ. Α.Χ. και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (αποζη-

μίωση πρακτικογράφου, ληξιάρχου κλπ)», ποσού (5.000,00 €) πέντε χιλιάδων ευρώ.
ΚΑ 10.6055.001 με τίτλο «Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπερωριών μονίμων, Α.Χ. ΙΔΟΧ», ποσού (5.000,00 €) πέντε 

χιλιάδων ευρώ.
ΚΑ 15.6022.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ΑΧ και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές, ποσού (5.000,00 €) πέντε χιλιάδων ευρώ.
ΚΑ 15.6055.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής εργασίας μονίμων, Α.Χ.», ποσού (2.000,00 €) δύο 

χιλιάδων ευρώ.
Κ.Α. 30.6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και για εξαιρέσιμες ημέρες 

και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές», ποσού (10.000,00 €) δέκα χιλιάδων ευρώ.
ΚΑ 30.6022.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ΑΧ και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές», ποσού (3.000,00 €) τριών χιλιάδων ευρώ.
ΚΑ 30.6055.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής εργασίας μονίμων, Α.Χ.», ποσού (4.000,00 €) τεσ-

σάρων χιλιάδων ευρώ.
ΚΑ 35.6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δημ. Δικαίου, (συμπερ. και εξαιρέσιμες 

ημέρες, νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές)», ποσού (5.000,00 €) πέντε χιλιάδων ευρώ.
ΚΑ 35.6055.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δημ. Δικαίου και Α.Χ.», ποσού 

(2.100,00 €) δύο χιλιάδων εκατό ευρώ.
Ο αριθμός των πραγματοποιηθέντων ωρών υπερωριακής απασχόλησης και των υπαλλήλων θα βεβαιώνεται με 

υπηρεσιακό σημείωμα, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των Προϊσταμένων α) του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, β) της Διεύθυνσης Διοικητικών, Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
γ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.

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

  Λευκίμμη, 4 Ιουνίου 2020

Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΣΣΗΣ   
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*02024391906200008*

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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