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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    8650 (1)
Kαθορισμός νέου ωραρίου λειτουργίας του 

τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 

Δήμου Βισαλτίας.

  O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 , «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (Α’ 87 ), με τις 
οποίες συνίσταται ως ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα 
διοίκησης του κράτους, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας - Θράκης.

2. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α΄235).

3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/
1981 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κώδι-
κας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
και του άρθρου 20 του ν. 4024/2011

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. ΔΙ-
ΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
με τις οποίες εξουσιοδοτούνται οι Γενικοί Γραμματείς 
Περιφερειών να καθορίζουν με απόφασή τους τις ώρες 
εργασίας των ΟΤΑ (Β’ 769).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

7. Την 14138/15.05.2017 (ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) 
υπουργική απόφαση περί διορισμού Συντονιστή 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης 
(ΥΟΔΔ 250).

8. Την 85/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βισαλτίας Νομού Σερρών, με την οποία καθιερώνεται 
νέο ωράριο λειτουργίας του τμήματος Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης του Δήμου Βισαλτίας, αποφασίζουμε:

Έχοντας υπόψη τις ανάγκες της υπηρεσίας αποκομι-
δής απορριμμάτων και ανακύκλωσης ,την ιδιοτυπία των 
συνθηκών λειτουργίας της, τη δύναμη του υπηρετούντος 
προσωπικού καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών αλλά και την αποφυγή των προβλημάτων που 
προκύπτουν από τις υψηλές θερμοκρασίες τους θερι-
νούς μήνες την καθιέρωση του ωραρίου εργασίας στο 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ του Δήμου 
Βισαλτίας , ως εξής:

Α) Η έναρξη του ωραρίου προσωπικού στο ΤΜΗΜΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ του Δήμου Βισαλ-
τίας για τους μήνες από Ιούλιο έως και Σεπτέμβριο του 
2020 να εκκινεί από την 06.00 πρωινή και ως εξής:

1) Από Δευτέρα έως Παρασκευή ,το ωράριο εργασίας 
στην υπηρεσία αποκομιδής και ανακύκλωσης, των οδη-
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γών και συνοδών απορριμματοφόρων να είναι από 6:00΄ 
πρωινής έως 12:30΄ μεσημβρινής.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
2) Για το σταθμό μεταφόρτωσης θα υπάρχει ωράριο 

για τον οδηγό ενός τράκτορα από 6:00΄ πρωινής έως 
12:30΄ μεσημβρινής.

Για το σταθμό μεταφόρτωσης η σειρά του οδηγού τρά-
κτορα θα καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης 
αρχής.

ΛΟΙΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:
3) Από Δευτέρα έως Παρασκευή ,το ωράριο εργασίας 

στον οδοκαθαρισμό, των εργατών καθαριότητας να είναι 
από 6:00΄ πρωινής έως 12:30΄ μεσημβρινής.

Β) Η αποκομιδή απορριμμάτων και ο καθαρισμός της 
λαϊκής Αγοράς Νιγρίτας το Σάββατο θα πραγματοποιεί-
ται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 142/2016 (Β΄ 2865) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας με την 
οποία εγκρίθηκε η καθιέρωση πενθήμερης εργασίας 
κατά τις ημέρες Τρίτη έως Σάββατο και μη εργάσιμης 
ημέρας της Δευτέρας, προκειμένου να γίνεται κατ΄ εξαί-
ρεση αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός της λα-
ϊκής αγοράς Νιγρίτας.

Τα πληρώματα που θα απασχολούνται από Τρίτη έως 
Σάββατο και πλην της ημέρας του Σαββάτου , για τους 
μήνες από Ιούλιο έως και Σεπτέμβριο του 2020 θα απα-
σχολούνται κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα της 
υπηρεσίας, που θα ισχύει για τους εργαζόμενους από 
Δευτέρα έως και Παρασκευή δηλαδή: από 6:00΄ πρωινής 
έως 12:30΄ μεσημβρινής.

Γ) Από την παραπάνω καθιέρωση του ωραρίου ερ-
γασίας στο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 
Δήμου Βισαλτίας δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)
      Στην 2212.2-1/4491/28921/2020/18.5.2020 απόφαση 

του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2063/τ.Β΄/30.05.2020, στη σε-
λίδα 21485, στη β΄ στήλη, στον 23ο στίχο εκ των κάτω, 
διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: «(Β΄ 606 και Β΄ 1668)» 
στο ορθό: «(Β΄ 606/2011 και Β΄ 1668/2020)».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 

(3)
      Στην 2212.2-1/5371/35346/2020/11.6.2020 απόφα-

ση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2569/τ.Β΄/26.06.2020, στη 
σελίδα 25658, στη β΄ στήλη, στον 10ο στίχο εκ των άνω, 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «2212.2-1/5371/35346» 
στο ορθό: «2212.2-1/5371/35346/2020».

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 

Ι

(4)
     Στην 2212.2-1/5305/33115/2020/2.6.2020 απόφαση 

του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2360/τ.Β΄/16.06.2020, στη σελί-
δα 23919, στην α΄ στήλη, στον 26ο στίχο εκ των κάτω, 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «2212.2-1/5305/33115/20200» 
στο ορθό: «2212.2-1/5305/33115/2020».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 

Ι

(5)
      Στην 4516/16-6-2020 απόφαση της Συντονίστριας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2740/τ.Β΄/04.07.2020, στη σελίδα 27211 στην 
α΄ στήλη στον 24ο στίχο εκ των κάτω, τίθεται το εξής: 

«Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του ΚΑΕ 10-6012.0006 του προϋπολογισμού οι-
κονομικού έτους 2020 και των επόμενων ετών του Δή-
μου Χερσονήσου, η πίστωση της οποίας έχει εγγραφεί, 
σύμφωνα με την 7965/3-6-2020 βεβαίωση της Αναπλη-
ρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος Προϋπολογισμού-
Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
οικείου Δήμου».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 

Ι

(6)
      Στην 3297/Φ20/15-6-2020 απόφαση του Πρύτανη του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 2584/τ.Β΄/26.06.2020, στη σελίδα 25789 
στην α΄ στήλη στο 3ο περιεχόμενο και στην 25793 σε-
λίδα στη β΄ στήλη στο θέμα, διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: «του Τμήματος Μηχανολογικών Μη-
χανικών» 

στο ορθό: «του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών». 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)    
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