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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Θήρα αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών εντός 
μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας.

2 Σύσταση Επιτροπής Αεροπορικού Τουρισμού.

3 Ορισμός γραμματέα για την τήρηση των Πρα-
κτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγ-
γύης και Προσχολικής Αγωγής» Δήμου Ιωαννιτών 
και έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
για το έτος 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.708/21/Σ.21 (1)
Θήρα αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών εντός 

μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 8 του άρθρου 261 και την περ. α’ της παρ. 2 

του άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α’ 7).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Την υπ’  αρ. 35/20-1-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

4. Την υπ’ αρ. 6310/09-09-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών 
Κεδίκογλου» (Β’ 4190).

5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την 
υπ’ αρ. 433/2022 εισήγηση του προϊστάμενου των οι-
κονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολο-
γισμού φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δυνατότητα θήρας

Επιτρέπεται η θήρα αγριόχοιρων και των υβριδίων αυ-
τών, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του κυνηγετικού έτους, εντός των μο-
νάδων της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), συμπεριλαμβα-
νομένων των εγκαταστάσεων, των χώρων κίνησης των 
αεροσκαφών, του οδικού δικτύου και των χώρων πέριξ 
των οικημάτων στέγασης εγγάμων αξιωματικών, ανθυ-
πασπιστών και υπαξιωματικών, για λόγους επιτακτικού 
δημόσιου συμφέροντος, που άπτονται της ασφάλειας 
προσωπικού, υλικών και πτητικών-επίγειων μέσων.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις διενέργειας θήρας

1. Η κατά το άρθρο 1 θήρα διενεργείται από συ-
νεργεία δίωξης που συγκροτούνται σύμφωνα με την 
περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα 
(ν.δ. 86/1969, Α’ 7) και αποτελούνται αποκλειστικά από 
το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της ΠΑ, με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του Δασικού Κώδικα και της 
υπ’ αρ. 147/21886/25-01-2021 κοινής απόφασης «Πρό-
γραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και 
ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στους 
αγριόχοιρους - Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρ-
μόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυ-
σμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της 
Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων σε αγριόχοιρους και 
τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους» (Β’ 313) 
και των λοιπών υπουργικών αποφάσεων.

2. Η συγκρότηση, προετοιμασία και ο σχετικός έλεγχος 
των συνεργείων δίωξης αποτελεί αρμοδιότητα της οικεί-
ας Μονάδας της ΠΑ η οποία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την ασφάλεια του πολιτικού και στρατιωτικού 
προσωπικού των μονάδων κατά την άσκηση των θη-
ρευτικών δραστηριοτήτων καθώς και των μελών των 
συνεργείων κατά τη θήρα των αγριόχοιρων.

3. Η θήρα των αγριόχοιρων ή των υβριδίων αυτών διενερ-
γείται με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία μέσα 
άσκησής της, τηρουμένων των κανόνων ασφάλειας και 
μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας μισή ώρα πριν από την 
ανατολή και μέχρι μισή ώρα μετά από τη δύση του ήλιου.

4. Τα μέλη των συνεργείων δίωξης εκτελούν νόμιμη 
θηρευτική δραστηριότητα και διαθέτουν άδεια θήρας σε 
ισχύ καθώς και την προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη 
κατά το χρονικό διάστημα που δραστηριοποιούνται.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Τα μέλη των συνεργείων δίωξης υποχρεούνται να 
φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφο-
ρίζοντος χρώματος πορτοκαλί ορατό από κάθε οπτική 
πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Άρθρο 3
Συντονισμός - Συνεργασία

1. Οι μονάδες της ΠΑ συντονίζονται και συνεργάζονται 
με τις αρμόδιες δασικές και κτηνιατρικές αρχές, εφαρμό-
ζοντας τις καθορισθείσες από αυτές διαδικασίες εφαρ-
μογής της νομοθεσίας του άρθρου 2.

2. Οι αρμόδιες δασικές και κτηνιατρικές αρχές είναι:
α) Δασικές αρχές: Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών 

(Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας) της Γενι-
κής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της

Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και οι κατά τόπους αρμόδιες 
Δασικές Υπηρεσίες.

β) Κτηνιατρικές αρχές: Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων 
(Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων) της 
Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Εθνικό Εργαστήριο 
Αναφοράς για την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων της 
Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, οι Διευθύν-
σεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και οι Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων (Τμήματα 
Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής-ΔΑΟΚ, Διευθύνσεις ή Υποδιευθύνσεις).

Άρθρο 4 
Συνοδευτικά μέτρα

Στις μονάδες της ΠΑ που συγκροτούνται και λειτουρ-
γούν συνεργεία δίωξης για τον έλεγχο του πληθυσμού των 
αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, λαμβάνονται συνο-
δευτικά μέτρα για τον περιορισμό της προσβασιμότητας 
των αγριόχοιρων ή των υβριδίων αυτών στους χώρους 
των μονάδων της ΠΑ. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται 
ιδίως η καταστροφή εμφανών χώρων φωλιάσματος, η 
ενίσχυση των περιφράξεων, η χρήση αποτρεπτικών μέ-
σων (ήχου, κρότου συριγμού κ.λπ.), η χρήση συρμάτινων 
πλεγμάτων σε οχετούς, η μείωση της τροφικής έλξης με 
τη χρήση ειδικών κάδων συλλογής απορριμμάτων κ.λπ.

Άρθρο 5 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργοί

Εθνικής Άμυνας Υφυπουργός Περιβάλλοντος
  και Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ   

 Αριθμ. 21747 (2)
Σύσταση Επιτροπής Αεροπορικού Τουρισμού. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτε-

λικό Κράτος, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

3. Τα άρθρα 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας (ν. 2690/1999, Α’ 131).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 119 
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, λειτουργία και δι-
αφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων 
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131).

6. Τα άρθρα 75, 76, 77, 78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

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

9. Την υπ’ αρ. 68261/16.03.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα 
Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 204).

10. Την ανάγκη σύστασης Επιτροπής Αεροπορικού 
Τουρισμού.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Συστήνεται επιτροπή με ονομασία: «Επιτροπή Αερο-
πορικού Τουρισμού», με αντικείμενο την ενίσχυση του 
αεροπορικού τουρισμού, την αναζήτηση και υποβολή 
προτάσεων για την ανάληψη πρωτοβουλιών για την 
ανάπτυξη, προώθηση, διάδοση και βελτίωση των συν-
θηκών αεροπορικού τουρισμού, προτάσεων για αξιο-
ποίηση και ενίσχυση των υποδομών, περιφερειακών 
αεροδρομίων και πεδίων προσγείωσης και απογείωσης, 
υποβάλλοντας προς τους ως άνω σκοπούς, προτάσεις, 
γνωμοδοτήσεις καθώς και προτάσεις νομοθετικών με-
ταρρυθμίσεων.

Ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής Αεροπορικού Του-
ρισμού οι κάτωθι:

1. Ιωάννης Ξιφαράς του Μιχαήλ, Γενικός Γραμματέας 
Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

2. Σοφία Ζαχαράκη του Ηλία, Υφυπουργός Τουρισμού,
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3. Χρήστος Τσίτουρας του Διομήδη, Διοικητής Αρχής 
Πολιτικής Αεροπορίας,

4. Γεώργιος Δριτσάκος του Ιωάννου, Διοικητή Υπηρε-
σίας Πολιτικής Αεροπορίας

5. Σωτήριος Διαμαντόπουλος του Σπυρίδωνος, Δικη-
γόρος,

6. Αθηνά Μπαμπάκου του Αριστείδη, Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Τουρισμού

7. Κωνσταντίνος Κατσανέβας του Νικολάου, Δικηγό-
ρος, συνεργάτης της Υφυπουργού Τουρισμού,

8. Κυπριανός Μπίρης του Δημητρίου, Πρόεδρος της 
AOPA HELLAS,

9. Χρήστος Λεοντόπουλος του Κωνσταντίνου, εκπρό-
σωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Θεοδώρα Σταυριανο-
πούλου του Χρήστου, υπάλληλος του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών.

Συντονιστής της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραμ-
ματέας Μεταφορών, Ιωάννης Ξιφαράς. Ο Συντονιστής 
συγκαλεί και συντονίζει τις εργασίες τις Επιτροπής.

Ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στο Συντονιστή, 
στα μέλη και στην εκτελούσα χρέη γραμματέα της Επι-
τροπής για τη συμμετοχή σε αυτή.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την υποβολή των πα-
ρατηρήσεων της Επιτροπής και τη σύνταξη σημειώματος 
με τα συμπεράσματα της Επιτροπής προς τον Υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών και για χρονικό διάστημα 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 23 Ιανουαρίου 2023

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΙΦΑΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 17/18.1.2023 (3)
Ορισμός γραμματέα για την τήρηση των Πρακτι-

κών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγ-

γύης και Προσχολικής Αγωγής» Δήμου Ιωαννιτών 

και έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 

για το έτος 2023. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β’ του ν.  4354/2015 

(Α’ 176), σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής του 
υπάγονται οι υπάλληλοι των ΟΤΑ και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

2. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5-01-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγι-
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ 
του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλ-

λήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (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 μισθολογικές διατάξεις» 
(Α’ 176, ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7).

3. Την παρ. Α του άρθρου 20 (Εργασία καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου) του ν. 4354/2015, στις 
οποίες επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η δημοσί-
ευση των ανωτέρω αποφάσεων στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

4. Την ανάγκη για ορισμό γραμματέα του Δ.Σ. του 
Νομικού Προσώπου, για το έτος 2023 δεδομένης της 
έλλειψης αρκούντως διοικητικού προσωπικού του ΝΠΔΔ 
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου Ιωαννιτών και των αυξημένων 
υπηρεσιακών αναγκών του.

5. Την υπ’ αρ. 31/2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΣΟΟΚΠΕ-3Τ2) από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.,σύμ-
φωνα με την οποία, η υπάλληλος ΙΔΟΧ του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Δήμου Ιωαννιτών, Τσούκη Στεφανία του 
Κωνσταντίνου, κλάδου /ειδικότητας ΠΕ Κοινωνιολόγων, 
ορίστηκε ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλί-
ου για την τήρηση των πρακτικών του, λόγω έλλειψης 
προσωπικού αντίστοιχης ειδικότητας και υπηρεσιακών 
αναγκών.

6. Την υπ’ αρ. 281/18-01-2023 βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ. 
Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, ότι υπάρχει εξασφαλι-
σμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του οικονομικού 
έτους 2023 (ΚΑ 10-6012).

7. Την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζουμε ομόφωνα:
1. Εγκρίνουμε τον ορισμό γραμματέα για την τήρηση 

των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 
2023, της υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός 
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολι-
κής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών», Τσούκη 
Στεφανίας του Κωνσταντίνου, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ 
Κοινωνιολόγων και εγκρίνουμε την πραγματοποίηση 
υπερωριακής καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου απασχόλησης, εντός του έτους 2023, σύμφωνα με 
το άρθρο 20 του ν. 4354/2015.

2. Σε περίπτωση απουσίας θα αναπληρώνεται από 
την υπάλληλο Ι.Δ.Ο.Χ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Δή-
μου Ιωαννιτών, Λώλη Αικατερίνη, κλάδου/ειδικότητας 
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

3. Τα καθήκοντα αυτά θα ασκούνται παράλληλα με 
τα καθήκοντα της κύριας θέσης της και πέραν του υπο-
χρεωτικού ωραρίου εργασίας της. Η αποζημίωση για τα 
πρόσθετα καθήκοντα της γραμματειακής υποστήριξης θα 
είναι ανάλογη με τις ώρες της πρόσθετης απασχόλησής 
της και μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως και θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Δήμου 
Ιωαννιτών, έτους 2023 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ. 10-6012.

4. Βεβαιώνεται ότι η κάλυψη της δαπάνης της υπε-
ρωριακής εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου απασχόλησης του πρακτικογράφου του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. για το έτος 
2023 έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον: ΚΑ 10-
6012 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 με 
τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαι-
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ρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθε-
τες αμοιβές», ποσό 1.500,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
175/13-12- 2022 (ΑΔΑ: 61ΜΥΟΚΠΕ-ΓΔ8) απόφαση του 
ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, η οποία 
γνωμοδοτήθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (άρθρα 4 ν. 4111/2013, 17 περ. θ 
ν. 4270/2014), με την υπ’ αρ. 3387/25-11-2022, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’  αρ. 1252/2022 (ΨΝ6ΙΩΕΩ-ΡΤ9) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιωαννιτών 
και επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 1645/12-01-2023 (ΑΔΑ: 
97ΥΜΟΡ1Γ-Π51) απόφαση του Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Kατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας κατ’ άρθρο 227 του 
ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του 
ν. 4555/2018) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 
από την επίδοση της απόφασης καθώς και δυνατότητα 
άσκησης αίτησης θεραπείας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ   

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