
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Προϋποθέσεις έκδοσης λειτουργίας και προδια-
γραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απα-
σχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) που στεγάζονται σε δημόσια 
σχολικά κτίρια.

2 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Εκτελε-
στικού Γραμματέα» σε Προϊσταμένους Οργανι-
κών Μονάδων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

3 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρε-
ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, των υπαλλήλων 
του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης για το β’ 
εξάμηνο του 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ.Π. Δ11οικ./59903 (1)
Προϋποθέσεις έκδοσης λειτουργίας και προδια-

γραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απα-

σχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) που στεγάζονται σε δημόσια 

σχολικά κτίρια. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4756/2020 «Μέτρα 

ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις 
για την ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235),

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

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

στ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης» (Α’ 168),

ζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180),

η. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

θ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ια. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ιβ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιγ. της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),

ιδ. της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοι-
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053),

ιε. της υπό στοιχεία Υ22/17-6-2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607),

ιστ. της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11οικ./31252/20-5-2021 
κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης - Επικρατείας «Προϋποθέσεις έκδοσης 
άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέ-
ντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» 
(Β’ 2332).
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2. Την υπ’ αρ. 57342/2-8-2021 εισηγητική έκθεση του 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
σε εγκαταστάσεις δημόσιων σχολικών κτιρίων

1. Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(Κ.Δ.Α.Π.) δύνανται κατ’ εξαίρεση να στεγάζονται σε χώ-
ρους δημόσιων σχολικών κτιρίων, λειτουργώντας μετά 
τη λήξη του Ωρολογίου Προγράμματος της οικείας σχο-
λικής μονάδας. Αν η τελευταία λειτουργεί ως Ολοήμερο 
Σχολείο, το Κ.Δ.Α.Π. που χρησιμοποιεί τις κτιριακές της 
εγκαταστάσεις, λειτουργεί υποχρεωτικά μετά τη λήξη 
του Ολοήμερου Προγράμματος.

2. Φορέας λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. της παρ. 1 δύναται 
να είναι ο οικείος Δήμος ή νομικό του πρόσωπο.

3. Αν Κ.Δ.Α.Π. λειτουργεί σε κτιριακές εγκαταστάσεις 
σχολικής μονάδας που δεν λειτουργεί ως Ολοήμερο Σχο-
λείο και αποφασιστεί ότι η σχολική αυτή μονάδα θα λει-
τουργεί από το επόμενο σχολικό έτος ως Ολοήμερο Σχο-
λείο, το Κ.Δ.Α.Π., κατ’ εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου 
της παρ. 1, οφείλει να προβεί σε αναθεώρηση της άδειας 
λειτουργίας του, σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 4 του 
άρθρου 4 της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11οικ./31252/20.5.2021 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2332), στην περίπτωση 
που το ωράριο λειτουργίας του, όπως αυτό προβλέπεται 
στην οικεία άδεια λειτουργίας, συμπίπτει με αυτό του 
Ολοήμερου Σχολείου.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις αδειοδότησης 
και όροι λειτουργίας

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1, για την αδει-
οδότηση και τη λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. της παρού-
σας απόφασης εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 
οικ./31252/20.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση, με 
εξαίρεση:

α. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρ-
θρου 3.

β. Τις περ. ε’, στ’, ζ’, θ’ και ι’ της παρ. 2 και την παρ. 5 του 
άρθρου 4.

γ. Τις παρ. 1, 2 και 3, το τρίτο εδάφιο της περ. β’ της 
παρ. 4, τις περ. ε’ και στ’ της ίδιας παραγράφου και τις 
περ. α’, β’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’, η’, ια’, ιγ’ και ιδ’ της παρ. 5 του 
άρθρου 5.

2. Αντί των δύο πλήρων σειρών σχεδίων από τον φά-
κελο της κατά περίπτωση διοικητικής πράξης σύμφωνα 
με την περ. η’ της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 
Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφα-
σης, δύναται να υποβάλλονται δύο πλήρεις σειρές σχεδί-
ων, θεωρημένων από την Τεχνική Υπηρεσία του οικείου 
Δήμου, στα οποία αποτυπώνονται οι προς αδειοδότηση 
χώροι, συνοδευόμενα από τεχνική έκθεση αρμόδιου Μη-
χανικού της ίδιας υπηρεσίας.

3. Πλέον των λοιπών δικαιολογητικών που συνυπο-
βάλλονται με την αίτηση για την έκδοση άδειας λειτουρ-
γίας, υποβάλλεται και βεβαίωση του οικείου Διευθυντή 
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά 
περίπτωση, με την οποία βεβαιώνεται ότι στις προς 
αδειοδότηση κτιριακές εγκαταστάσεις λειτουργεί συ-
γκεκριμένη σχολική μονάδα, εφόσον δε αυτή υπάγεται 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ότι αυτή λειτουργεί ως 
ολοήμερο σχολείο με διευρυμένο διδακτικό ωράριο ή 
μόνο με βάση το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα.

4. Αν η αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας αφο-
ρά στην περ.  β’ της παρ.  4 της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 
οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, 
υποβάλλονται στην Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 3 
της ίδιας απόφασης δύο πλήρεις σειρές σχεδίων από τον 
φάκελο της κατά περίπτωση διοικητικής πράξης (οικο-
δομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμα-
κας), στις οποίες αποτυπώνονται οι χώροι σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του άρθρου 5 της ανωτέρω απόφασης, 
όπως αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα με την παρ. 1, συνο-
δευόμενες από τεχνική έκθεση αρμόδιου Μηχανικού. 
Αναλόγως του είδους και της έκτασης των τροποποιή-
σεων, η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας απο-
φασίζει για την ανάκληση ή την τροποποίηση της άδειας 
λειτουργίας, μετά από γνώμη της ανωτέρω Επιτροπής. 
Η γνώμη αυτή διαμορφώνεται μετά από αυτοψία της 
Επιτροπής, η οποία διενεργείται στο ακίνητο της δομής 
κατόπιν πρόσκλησης που της απευθύνει ο φορέας της, 
προκειμένου να ελεγχθεί αν οι εργασίες εκτέλεσης της 
οικοδομικής άδειας ή της έγκρισης εργασιών μικρής 
κλίμακας είναι σύμφωνες προς το περιεχόμενό τους. Η 
διενέργεια της αυτοψίας του προηγούμενου εδαφίου δεν 
απαιτείται, όταν το περιεχόμενο της οικοδομικής άδειας 
ή της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας έχει ως συνέ-
πεια να μην πληρούνται οι προδιαγραφές του άρθρου 
5 της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινής 
υπουργικής απόφασης που ισχύουν για τα Κ.Δ.Α.Π. της 
παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Μεταβατική διάταξη

1. Τα Κ.Δ.Α.Π. που κατά τη δημοσίευση της παρούσας 
λειτουργούν σε δημόσια σχολικά κτίρια, βάσει ισχύ-
ουσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και σύμφωνα 
με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του 
ν. 4756/2020, εξακολουθούν να λειτουργούν με βάση την 
άδεια αυτή, η αναθεώρηση της οποίας επιβάλλεται στις 
περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 
Γ.Π. Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής από-
φασης. Οι δομές του προηγούμενου εδαφίου διέπονται 
κατά τη λειτουργία τους από τα άρθρα 1, 6, 8, 9, 10, 11, 
12 και 13 της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 
κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και από το άρθρο 
7 της ίδιας απόφασης, κατά το μέρος που δεν αντίκειται 
στο άρθρο 1 της παρούσας.

2. Οι δομές της παρ. 1 και αυτές που θα αδειοδοτηθούν 
κατ’ εφαρμογή της παρούσας οφείλουν να συμμορφω-
θούν προς την υποχρέωση της περ. θ’ της παρ. 5 του 
άρθρου 5 της υπό στοιχεία Γ.Π. Δ11 οικ./31252/20.5.2021 
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κοινής υπουργικής απόφασης ως προς τα απαιτούμενα 
συστήματα ψύξης, έως την 1η Ιουνίου 2023.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Αυγούστου 2021 

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Παιδείας Υφυπουργός Εργασίας
και Θρησκευμάτων και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΖΩΗ ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ 
ΜΑΚΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Ι

    Αριθμ. 47697/268 (2)
Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Εκτελε-

στικού Γραμματέα» σε Προϊσταμένους Οργανι-

κών Μονάδων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

 O ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του ν. 3852/2010 «Νέα 

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

2. Τις διατάξεις του π.δ. 137/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Α΄ 230).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κώδι-
κας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45).

4. Την υπ’ αρ. 35293/311/14-7-2020 απόφαση Περιφε-
ρειάρχη Βορείου Αιγαίου «Διορισμός μετακλητού Εκτε-
λεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 531).

5. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών για την εξα-
σφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Εκτελεστικού Γραμματέα» σε προϊσταμένους υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως εξής:

1. Στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων:
Ι. Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδο-

χές, στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων που υπάγο-
νται στη Γενικής τους Διεύθυνση καθώς των αναπληρω-
τών προϊσταμένων στην περίπτωση που ο προϊστάμενος 
της Δ/σνης κωλύεται ή ελλείπει.

2. Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων:
Ι. Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδο-

χές στους προϊσταμένους και τους υπαλλήλους των τμη-
μάτων ή γραφείων που υπάγονται στη Διεύθυνσή τους.

3. Στους προϊσταμένους των αυτοτελών τμημάτων ή 
γραφείων:

Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδοχές 
στους υπαλλήλων που υπάγονται στο τμήμα ή γραφείο 
τους.

Από τις ανωτέρω άδειες των περιπτώσεων 1, 2, 3, 
εξαιρούνται αυτές για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
και των ειδικών αδειών άνευ αποδοχών των άρθρων 93 
και 182 του ν. 3852/2010.

Οι αποφάσεις των χορηγηθείσων αδειών θα διαβι-
βάζονται προς ενημέρωση τις Διευθύνσεις Διοικητικού 
Οικονομικού των οικείων περιφερειακών ενοτήτων.

Η ανωτέρω παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε 
προϊσταμένους υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αι-
γαίου «Με εντολή του Εκτελεστικού Γραμματέα», ισχύει 
και για τους νόμιμουs αναπληρωτές τους σε περίπτωση 
έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Εκτελεστι-
κού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι δι-
οικητικές πράξεις και τα έγγραφα που αφορούν στην χο-
ρήγηση αδειών σε υπαλλήλους για τις οποίες δεν έχουν 
εξουσιοδοτηθεί προϊστάμενοι και παραμένουν στην 
αρμοδιότητά του, θα υπογράφονται από τη προϊσταμέ-
νη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της και 
παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη που ορίζει διαφορε-
τικά το αντικείμενο του θέματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 11 Αυγούστου 2021

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΑΤΖΑΣ 

Ι

   Αριθμ. 601 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή 

τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 

νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρε-

ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, των υπαλλήλων 

του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης για το β’ 

εξάμηνο του 2021. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευ-

όμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (Α’ 25) και ιδίως 
την παρ. 1 του άρθρου 10.

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60404/1573 (Β΄2823/
2019) έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονι-
σμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης 
Λίμνης Κερκίνης.

3. Το ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138).
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4. Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/14757/25.7.2011 
(Β’ 1659) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθ-
μίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου 
βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (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 μισθολο-
γικές διατάξεις» (Α’ 176).

6. Την παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4461/2017 (Α’ 38), 
όπως τροποποίησε την παρ. 2 του άρθρου 20.Β του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176).

7. Την υπ’ αρ. 53/2018 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης 
«Καθιέρωση λειτουργίας των υπηρεσιών του Φορέα Δι-
αχείρισης σε εικοσιτετράωρη βάση για όλες τις ημέρες 
του μήνα».

8. Τον ν. 4685/2020 (Α΄ 39) Εκσυγχρονισμός περιβαλ-
λοντικής νομοθεσίας ενσωμάτωση στην ελληνική νο-
μοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 
διατάξεις.

9. Την υπ’ αρ. 53/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Φορέα Διαχείρισης για έγκριση του προϋ-
πολογισμού του Φορέα Διαχείρισης για το έτος 2021.

10. Την υπ’ αρ. 17/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης με την 
οποία εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση του προ-
σωπικού του για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών 
για το β’ εξάμηνο του 2021, αποφασίζει:

Για τις ώρες λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 
Κερκίνης για το β’ εξάμηνο του 2021, εφαρμόζοντας τις 
ανωτέρω διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση 
του προστατευτέου αντικειμένου, τα γεωγραφικά όρια 
αυτού, καθώς και τις υπηρεσιακές του ανάγκες.

Εγκρίνεται η εργασία με αποζημίωση κατά τις νυχτε-
ρινές ώρες, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας για 
το ανωτέρω χρονικό διάστημα τριών (3) υπαλλήλων του 
Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, ο οποίος λειτουργεί 
όλες τις ημέρες του μήνα.

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02038511808210004*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 3 264 

Η συνολική δαπάνη που αναμένεται να προκύψει ανέρχεται περίπου στο ποσό των 1.000,00€ για το β’ εξάμηνο 
του 2021 και είναι σύμφωνη με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2021.

Το Τμήμα Διαχείρισης και Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος, στο οποίο υπάγονται οι τρείς (3) υπάλληλοι, 
περιλαμβάνει την υλοποίηση προγράμματος επόπτευσης/φύλαξης, καθώς και λειτουργίες παρακολούθησης/
επόπτευσης των προστατευόμενων περιοχών.

Επιπλέον, έκτακτες ανάγκες προκύπτουν κατά την περίοδο της κυνηγετικής περιόδου που ισχύει από τις 1 Αυ-
γούστου έως και τις 28 Φεβρουαρίου κατά την οποία υλοποιούνται έκτακτες περιπολίες για τις περιπτώσεις της 
λαθροθηρίας και λαθραλιείας, όπως και για την εποπτεία για άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως την παράνομη 
υλοτομία δασικών δέντρων, την παράνομη βόσκηση, παράνομη αλιεία κ.ά.

Το προσωπικό του Τμήματος διενεργεί καθημερινά περιπολίες στην προστατευόμενη περιοχή, προκειμένου να 
εντοπίσει και να αποτρέψει παράνομες δραστηριότητες. Οι περιπολίες χρειάζεται να διενεργούνται και τα Σαββα-
τοκύριακα και αργίες καθόσον έχει παρατηρηθεί ότι μεγάλος αριθμός παράνομων περιστατικών λαμβάνει χώρα 
Σαββατοκύριακα και αργίες.

Οι υπερωρίες κάθε μήνα θα πιστοποιούνται με κατάσταση από τον Γενικό Συντονιστή του Φορέα Διαχείρισης και 
θα εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Κερκίνη, 16 Αυγούστου 2021

Ο Πρόεδρος

ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ   


