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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20071/30.12.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Πρόγραμμα
Σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού»
(Β΄ 5824).

2

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 102/2021 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης.

3

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 148982/21.7.2021
(Β΄ 3562) απόφασης που αφορά την έγκριση του
Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νέστου Ν. Καβάλας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 19353
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20071/30.12.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Πρόγραμμα
Σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού» (Β΄ 5824).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3105/2003 «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον
τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 29).
2. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 112).
3. Την υπ’ αρ. 5981/29.11.2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης (Β΄ 2340).
4. Τον ν. 3270/2004 «Περί αρμοδιοτήτων Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θεμάτων τουρισμού»
(Α΄ 187).
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5. Το άρθρο 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας
για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 16).
6. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Tο π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).
9. Την υπ’ αρ. 281/11.1.2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Τουρισμού, Σοφία
Ζαχαράκη» (Β΄ 35).
10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.
11. Την υπ’ αρ. 12072/30.7.2020 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών «Ορισμός εννεαμελούς Επιστημονικού
Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής
Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4688/2020
(Α΄ 101), με τριετή θητεία» (ΑΔΑ: ΨΥΒΣ465ΧΘΟ-2ΤΝ),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 12072/7.8.2020
όμοια απόφαση (ΑΔΑ: 9ΗΙ5465ΧΘΟ- ΥΑΦ).
12. Τα πρακτικά της 3ης συνεδρίασης (24.11.2020) του
Επιστημονικού Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της
Τουριστικής Εκπαίδευσης.
13. Tην υπ’ αρ. 3917/30.3.2006 (Β΄ 443) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
και Τουριστικής Ανάπτυξης «Πρόγραμμα σπουδών των
Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε..)
του Ο.Τ.Ε.Κ.».
14. Την υπ’ αρ. 20071/30.12.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού
«Πρόγραμμα Σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστι-
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κής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού»
(Β΄ 5824), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
2664/17.2.2021 όμοια κοινή απόφαση (Β΄ 618).
15. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Η παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 20071/
29.12.2020 (Β΄ 5824) απόφασης των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Πρόγραμμα σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού τροποποιείται ως
εξής:
«Η παρούσα ισχύει για όσους σπουδαστές εισάγονται
στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)
του Υπουργείου Τουρισμού από το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022 και εφεξής. Οι ήδη εγγεγραμμένοι σπουδαστές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών, ως ίσχυε κατά τον χρόνο
εισαγωγής τους στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3917/30.3.2006 (Β΄ 443) κοινή απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Τουριστικής Ανάπτυξης «Πρόγραμμα σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.) του
Ο.Τ.Ε.Κ., η ισχύς της οποίας παύει αυτοδικαίως με την
ολοκλήρωση των σπουδών τους».
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υφυπουργός Τουρισμού

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 133853
(2)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 102/2021 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).
3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
4. 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.
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5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) περί Δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), όπως
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).
8. Το π.δ. 135/23.12.2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α΄ 228).
9. Την υπ’ αρ. 15869/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) με την οποία ο Σπυρίδων
Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
10. Την υπ’ αρ. οικ.47601/17682/14.6.2017 (Β΄ 2056,
ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.
11. Το υπ’ αρ. 15109/13.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
12. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
13. Την υπ’ αρ. οικ. 47870/39280/10.9.2013 (ΑΔΑ:
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α
του ν. 2696/1999».
14. Το υπ’ αρ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ
και στους χερσαίους χώρους λιμένων».
15. Την υπ’ αρ. Οικ. 22769/12259/19.3.2015 (ΑΔΑ:
7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α
του ν. 2696/1999»
16. Την υπ’ αρ. οικ.41663/10866/1.6.2020 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με
θέμα: «Άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής για τη λήψη μέτρων ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας», όπως ισχύει.
17. Το υπ’ αρ. 128853/18.10.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως λη-
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φθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία,
υπ’ αρ. 102/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ηλιούπολης, που αφορά σε κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της.
18. Την από 21.10.2020 Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης βάσει της οποίας
ελήφθη η υπ’ αρ. 102/2020 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για
τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
19. Την, υπ’ αρ. 102/2021 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης, για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων προκαλείται, ως προς την τοποθέτηση των πινακίδων, δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηλιούπολης, η οποία θα καταλογιστεί
σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0013, του προϋπολογισμού
του έτους 2021, όπου υπάρχει πίστωση 40.000 €, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 21812/8.10.2021 έγγραφο Δήμου
Ηλιούπολης
και επειδή:
οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Ηλιούπολης και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών
της περιοχής, αποφασίζουμε:
1. Τον καθορισμό της οδού Νυμφών ως προτεραιότητας, στο τμήμα της από την οδό Αριστομένους έως
την οδό Αλιμούντος, με τοποθέτηση κάθετης σήμανσης
υποχρεωτικής διακοπής πορείας (Ρ-2) επί των συμβαλλουσών, σε αυτήν, οδών.
2. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, επί της
οδού Σουρή, όλων των οχημάτων στο ρεύμα καθόδου
προς την λεωφόρο Μαρίνου Αντύπα και όλων των οχημάτων, εκτός των επιβατικών, στο ρεύμα ανόδου προς
την οδό Σολωμού, με τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις
(πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου σε κατάλληλες θέσεις εκτός του οδοστρώματος,
ώστε να επιτυγχάνεται η ανεμπόδιστη και ασφαλής κίνηση των οχημάτων αλλά και των πεζών.
3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑMEΑ).
4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων 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
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
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7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης, βάσει της
οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.
8. Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών σημάνσεων (πληροφοριακών, σημάνσεων που βελτιώνουν και
διευκολύνουν την ρύθμιση ή την ασφάλεια της κυκλοφορίας), μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου, σύμφωνα
με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2021
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 254558
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 148982/21.7.2021
(Β΄ 3562) απόφασης που αφορά την έγκριση του
Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νέστου Ν. Καβάλας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 65, 67, 69, 97, 224,
225, 226 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν. 4555/2018
«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (Α΄ 133) και την υπό στοιχεία 42203/εγκ. 27/13.8.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(Α΄ 47), καθώς και την υπ’ αρ. 14138/15.5.2017 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) για τον διορισμό του Συντονιστή.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Περί
κυρώσεως του Κώδικα Καταστάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α΄ 143), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της παρ. 7 β΄ του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76), του άρθρου 10 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), της παρ. iii α΄
της υπό στοιχεία 20930/εγκ.40/31.3.2020 εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών και τα υπ’ αρ. 18639/16.3.2020
και 18318/13.3.2020 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
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που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (Α΄ 235), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79
του ν. 4182/2013, (Α΄ 185).
8. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔΔ/Φ.35.50/2412/οικ.
21795/18.6.2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) εγκύκλιο του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
9. Την υπό στοιχεία 7666/εγκ.11/7.2.2007 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, την υπό στοιχεία 71351/εγκ.41/14.12.2010,
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την υπό στοιχεία
74895/εγκ.60/30.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την υπ’ αρ. 16852/6.4.2011 (ΑΔΑ:4ΑΓΝΚ-Θ)
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκεντρωμένης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την υπό στοιχεία
60173/εγκ.93/23.8.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
10. Την υπ’ αρ. 148982/21.7.2021 (Β΄ 3562) απόφαση
που αφορά την έγκριση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νέστου.
11. Το υπ’ αρ. 10924/25.8.2021 έγγραφο του Δήμου
Νέστου με το οποίο έχει υποβληθεί στην υπηρεσία η υπ’
αρ. 123/2021 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου
που αφορά την «Έγκριση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του
Δήμου Νέστου ως προς τα άρθρα 25 και 29 αυτού».
12. Την υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση - εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου με την οποία
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση
του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νέστου.
13. Το υπ’ αρ. 89/20.10.2021 έγγραφο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Καβάλας με το
οποίο μας διαβίβασε το υπ’ αρ. 7/29.9.2021 πρακτικό
του με το οποίο εκφράζει την θετική του γνώμη για την
τροποποίηση του υφιστάμενου Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νέστου
Ν. Καβάλας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 148982/21.7.2021 (Β΄ 3562)
απόφαση που αφορά την έγκριση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου

Τεύχος B’ 5057/01.11.2021

Νέστου Ν. Καβάλας, ως προς τα άρθρα 25 και 29 αυτού
ως εξής:
Στο άρθρο 25 στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αντικαθίσταται η παρ. 6 ως εξής:
6

ΠΕ Χημικών Μηχανικών
1
Στο άρθρο 25 στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντικαθίσταται η παρ. 1 και η παρ. 10 ως εξής:
1

ΔΕ Διοικητικού

9

10 ΔΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών
2
Στο άρθρο 29 το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και
Ληξιαρχείου αντικαθίσταται ως εξής:
Τμήμα Δημοτικής ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή
Κατάστασης
ΠΕ Πληροφορικής
και Ληξιαρχείου ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
ή ΤΕ Πληροφορικής ελλείψει
ΔΕ Διοικητικού
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ:
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους και των επόμενων του Δήμου
Νέστου, διότι δεν μεταβάλλεται ο αριθμός των θέσεων
εργασίας.
Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους υπάρχει
εγκεκριμένη πίστωση στους αντίστοιχους ΚΑ για κάλυψη
της μισθοδοσίας του υπηρετούντος προσωπικού. Η μελλοντική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου
συναρτάται από τον εκάστοτε ετήσιο προγραμματισμό
προσλήψεων και δεν είναι δυνατό να υπολογισθεί.
Η ισχύς του παρόντος οργανισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καβάλα, 27 Οκτωβρίου 2021
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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