
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία  Φ.151/20049/
Β6/2007 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κα-
τηγορίες του εδαφίου α της παρ. 4 του άρθρου 2 
του ν. 2525/1997» (Β’ 272).

2 Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία Α1β/
Γ.Π.οικ.97650/28-12-2016 απόφασης «Σύσταση 
της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής για τις νευ-
ροψυχικές νόσους, αρμόδια για την Περιφέρεια 
Αττικής και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».

3 Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 279477/17-11-2022 από-
φασης «Καθιέρωση ωραρίου σε εικοσιτετράωρη 
βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ξάνθης».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.153/61682/Α5 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία  Φ.151/20049/

Β6/2007 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευ-

τεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις 

ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παρ. 4 του 

άρθρου 2 του ν. 2525/1997» (Β’ 272). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περ.  α’ έως γ’ της παρ.  4 του άρθρου  2 του 

ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 188).

2. Την παρ. 4 του άρθρου 7 και του άρθρου 40 του 
ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 111).

3. Τον ν.  4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, 
αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 25).

4. Την υπό στοιχεία  Φ.251/126826/Α5/07-10-2021 
υπουργική απόφαση «Τρόπος εξέτασης των πανελλα-
δικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από 
το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής σύμφωνα με 
τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 4610/2019 (Α’ 70), με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 
(Α’ 111) και εκ νέου με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25).» (Β’ 4677).

5. Την υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/2020 υπουργι-
κή απόφαση «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων 
και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα 
Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 
(Α’  193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ.  5 του 
άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)» (Β’ 345), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοχεία Φ.253/99129/
Α5/2020 (Β’ 3209) και Φ.253/58155/Α5/2021 (Β’ 2222) 
υπουργικές αποφάσεις.

6. Την υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 υπουργική 
απόφαση «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές 
εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με 
το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) 
και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).

7. Το 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).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).
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9. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/220/53470/Β1/12-05-2022 
εισήγηση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/2007 
(Β’ 272) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του 
εδαφίου α της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997», 
ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
1. Στην περ. Ι της παρ. Α του άρθρου 3 η φράση «Οι υπο-

ψήφιοι με αναπηρία ... άλλων Υπουργείων», αντικαθίστα-
ται ως ακολούθως: «Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται προφορικά 
λόγω δυσλεξίας ή άλλων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 
πρέπει να αποστείλουν επιπλέον στην ανωτέρω Επιτροπή 
ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης βεβαίωσης ή 
ακριβούς αντιγράφου της, η οποία, είτε θα έχει εκδοθεί 
από ΚΕΔΔΥ ή ΚΕΣΥ ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα άλλων 
Υπουργείων έως τις 03-08-2021, είτε από ΚΕΔΑΣΥ, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/2021 (Β’ 897) 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ.  Ε του άρθρου 3, αντικα-
θίσταται ως ακολούθως:

«Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παρ. 7 του 
άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή 
με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους ή με ταχυ-
δρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη 
παραλαβής, αίτηση εγγραφής στη Γραμματεία Σχολής ή 
Τμήματος, από αυτά που αναφέρονται στην παρ. γ του 
άρθρου 2 της παρούσας, κατά περίπτωση, στο οποίο 
επιθυμούν την εισαγωγή τους».

3. Στην παρ. 3 του Κεφαλαίου Ι του άρθρου 4 ο όρος 
«Κοινωνιολογία Ομάδας Προσανατολισμού» αντικαθί-
σταται με τον όρο «Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού».

4. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 8 «Εγγραφή στις 
σχολές», αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η προθεσμία εγγραφής στις σχολές επιτυχίας των 
εισαγομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, 
ορίζεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της τελευταίας 
παραγράφου του παρόντος άρθρου και της περ. Ε του 
άρθρου 3 της παρούσας, από τον Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Η εγγραφή των εισαγομένων γίνεται 
κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλουν στη γραμματεία της 
οικείας σχολής ή τμήματος, μέσα στην καθορισμένη προ-
θεσμία. Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται στο άρθρο 3 για κάθε κατηγορία του 
άρθρου 1, υποβάλλεται, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία 
του ιδίου του επιτυχόντα ή του νόμιμα εξουσιοδοτημέ-
νου εκπροσώπου του, είτε με ταχυδρομική αποστολή με 
συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 26 Μαΐου 2022

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

    Αριθμ. A1β/Γ.Π.: 10661 (2)
Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία Α1β/

Γ.Π.οικ.97650/28-12-2016 απόφασης «Σύστα-

ση της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής για τις 

νευροψυχικές νόσους, αρμόδια για την Περιφέ-

ρεια Αττικής και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαί-

ου» (Β’ 4539). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 167 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26).

2. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.  63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45).

5. Τα άρθρα 35 και 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

6. Την υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων 
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξε-
ων» (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε).

7. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

8. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Την υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 απόφαση του  
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

10. Την υπό στοιχεία Υ1/Γ.Π./οικ.16884/12-10-2001 από-
φαση «Χαρακτηρισμός δυσίατων νοσημάτων» (Β’ 1386).

11. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ.97650/28-12-2016 
απόφαση «Σύσταση της Ειδικής Υγειονομικής Επιτρο-
πής για τις νευροψυχικές νόσους, αρμόδια για την Πε-
ριφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» 
(Β’ 4539, ΑΔΑ: ΩΜΔ8465ΦΥΟ- Γ1Μ).

12. Το υπ’ αρ. 79030/12-10-2021 έγγραφο της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) «Μεταφορά της έδρας της Ειδικής 
Υγειονομικής Επιτροπής για τις Νευροψυχικές Νόσους 
από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “ΑΤΤΙΚΟΝ” 
στο “ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ” Νοσοκομείο».

13. Τo από 18-02-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου του ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Προέδρου - τακτικού μέλους 
της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής, αναφορικά με δυσχέ-
ρεια λειτουργίας της εν θέματι αναφερομένης Επιτροπής.
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14. Τις από 15-02-2022 αιτήσεις παραίτησης της ΜΑΥ-
ΡΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ και της ΣΤΑΘΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, από τις 
θέσεις της γραμματέως και αναπληρώτριας γραμματέως, 
αντιστοίχως, της εν θέματι αναφερομένης Επιτροπής.

15. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ.: 97650/ 
28-12-2016 απόφαση, σε συνέχεια των ανωτέρω (12) έως 
και (15) σχετικών, απαλείφοντας το σημείο 4 «Ως έδρα 
της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής ορίζεται το Πανεπι-
στημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» και το σημείο 7 
«Με απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενι-
κού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» προτείνονται ο Γραμματέας 
της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής και ο αναπληρωτής 
του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της υπηρεσίας που είναι 
αρμόδια για θέματα προσωπικού του Νοσοκομείου», με 
συνέπεια η απόφαση σύστασης της Ειδικής Υγειονομικής 
Επιτροπής για τις νευροψυχικές νόσους, αρμόδια για την 
Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
να διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1. Συνιστάται Ειδική Υγειονομική Επιτροπή για τις νευ-
ροψυχικές νόσους, με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέ-
ρεια Αττικής και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

2. Η Ειδική Υγειονομική Επιτροπή αποτελείται από 
τρεις Καθηγητές, με τους αναπληρωτές τους, οποιασ-
δήποτε βαθμίδας, της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται τα 
μέλη της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής μετά από πρό-
ταση της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και ο Γραμματέας 
με τον αναπληρωτή αυτού.

4. Τα δύο εκ των τριών μελών, με τους αναπληρωτές τους, 
έχουν την ειδικότητα της ψυχιατρικής και το τρίτο μέλος, με 
τον αναπληρωτή του, έχει την ειδικότητα της νευρολογίας.

5. Η Ειδική Υγειονομική Επιτροπή γνωματεύει για τη 
χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους που πά-
σχουν από δυσίατα νοσήματα, όπως αυτά ορίζονται στην 
υπό στοιχεία Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/12-10-2001 απόφαση, 
και για την απαλλαγή τους από την υπηρεσία, εφόσον 
δεν μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους λόγω σω-
ματικής ή πνευματικής ανικανότητας που οφείλεται στα 
νοσήματα αυτά.

6. Η Ειδική Υγειονομική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά 
μία φορά τον μήνα και εκτάκτως όποτε αυτό κριθεί ανα-
γκαίο από τον Πρόεδρο, και λειτουργεί εντός και εκτός 
του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων 
Υπηρεσιών, σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή 
απασχόληση, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
περί συλλογικών οργάνων.

7. Στα μέλη της Επιτροπής και τους Γραμματείς δεν 
καταβάλλεται αποζημίωση.

8. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   

 Αριθμ. 155094 (3)
Συμπλήρωση της υπ’  αρ.  279477/17-11-2022 

απόφασης «Καθιέρωση ωραρίου σε εικοσιτε-

τράωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσιών της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Ξάνθης».

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-

οίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

3. Τον ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεων της από 29 Δε-
κεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου 
του Προέδρου της Δημοκρατίας Περί καθιερώσεως 
πενθήμερου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν 
γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων και 
τροποποιήσεως αυτής» (Α’ 126).

4. Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης καταπολέμησης γραφει-
οκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο 
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις».

5. Το άρθρο 45 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την 
Τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρω-
μένη διοίκηση ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

6. Την υπ’ αρ. Οικ.2/78400/0022/14-11-2011 «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου 
Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθε-
σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

7. Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/05-03-2007 από-
φαση για την «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς 
Περιφερειών, της αρμοδιότητας για τον καθορισμό του 
ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπάλληλων που ερ-
γάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίας των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων» (Β’ 293).

8. Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-06-2006 
απόφαση για την «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και 
αποχώρησης των δημοσιών υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» 
(Β’ 769).

9. Την υπ’ αρ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250 - ΑΔΑ: ΩΩ09465 ΧΘ7-
ΗΜΞ) για το διορισμό Συντονιστή.

10. Το υπ’ αρ. 146131/2614/20-05-2022 έγγραφο της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης με το όποιο αιτείται 
την συμπλήρωση απόφασης «καθιέρωσης ωραρίου σε 
24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ξάνθης».

11. Την υπ’ αρ 279477/17-11-2021 (ΑΔΑ: 65ΖΩΟΡ1Υ-
ΛΨΟ) απόφαση «Καθιέρωση ωραρίου σε εικοσιτετρά-
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ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ξάνθης», αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’  αρ.  279477/17-11-2021 
(ΑΔΑ: 65ΖΩΟΡ1Υ-ΛΨΟ) απόφαση που δημοσιεύθηκε 
στο (Β’ 5735) ως εξής:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Η υπερωριακή απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες, 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων που 
υπηρετούν στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κρίνεται 
επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση των αυξημένων 
υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από γε-
γονότα τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν και να 
διεκπεραιωθούν στο πλαίσιο του κανονικού ωραρίου. 
Οι ανάγκες αυτές είναι ενδεικτικά: συσκέψεις με εκπρο-
σώπους φορέων και συλλόγων, συνεργασίες με φορείς 
των Υπουργείων, υποδοχή εκπροσώπων - πρέσβεων και 
προξένων κρατών, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που 
πλήττουν την Ξάνθη. Επίσης για όποιο άλλο θέμα ανακύ-
ψει κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες, είναι απολύτως απαραίτητη η διοικητική μέρι-
μνα και υποστήριξη του Αντιπεριφερειάρχη.

Οι υπάλληλοι του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ξάν-
θης οργανώνουν και υποστηρίζουν όλες τις πολιτιστικές 
δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο Νομό Ξάνθης υπό την 
αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Οι παραπά-
νω ανάγκες προκαλούν πρόσθετα καθήκοντα, τα οποία 
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και να διεκπεραιω-
θούν στο πλαίσιο του κανονικού ωραρίου.

Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις που θα προκύψουν για το 
οικονομικό έτος 2022, ποσού 3.000 € εις βάρος του ΚΑΕ 
0512 του φορέα 2072 ο όποιος και έχει προβλεφθεί στον 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 25 Μαΐου 2022

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

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