
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπόμενων 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 2022, δύο 
(2) υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας/Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.

2 Καθορισμός της Μέσης Σταθμισμένης Τιμής 
(Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προϊόντων λε-
πτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την 
κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων 
και των άλλων καπνών που προορίζονται για κά-
πνισμα για τον προσδιορισμό της φορολογητέας 
αξίας επιβολής του Φ.Π.Α. για το έτος 2023.

3 Καθορισμός υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, της Οικονομικής Επιτρο-
πής, των Νομικών Προσώπων του Δήμου και του 
Συνδέσμου Ύδρευσης Καταφυγίου - Λαμπερού και 
των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς 
και των Ληξιάρχων, για το έτος 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 4170 (1) 
Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπόμενων 

ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 2022, δύο 

(2) υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-

δονίας/Περιφερειακή Ενότητα Σερρών .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της παρ. 2 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ 

του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές δια-
τάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α’ 94),

β) 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),

γ) του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

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

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

στ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180) και

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.  63/2005, 
A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας δι-
οίκησης» (Α’ 133).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Tην υπ’ αρ. 249196/21-10-2021 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
«Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός 
έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφερειακή 
Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για το έτος 2022» (Β’ 5319).

5. Το υπ’ αρ. 803871/(5850)/14-11-2022 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικού/Υποδιεύθυνση Οικονομικού-
Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών, με το οποίο:

Ζητείται η έγκριση υπέρβασης κατά είκοσι (20) ημέ-
ρες του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων ημερών 
μετακίνησης εκτός έδρας, δύο (2) υπαλλήλων κλάδου/
ειδικότητας ΔΕ Οδηγών.

6. Τα υπ’ αρ. 800189(942)/11-11-2022 και 800166(941)/ 
11-11-2022 έγγραφα του Γραφείου Αντπεριφερειάρχη 
της Π.Ε. Σερρών, με τα οποία διαπιστώνεται η ανάγκη 
υπέρβασης του ανωτέρω ορίου, προκειμένου να μετα-
κινείται ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Σερρών, ώστε να 
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συμμετέχει, σε συναντήσεις, συσκέψεις στην έδρα της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να επιβλέπει έργα κ.λπ.

7. Τις υπ’ αρ. 777438(5660)/3-11-2022 και 795124(5786)/ 
10-11-2022, βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Οικονομικού/
Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. 
Σερρών, σύμφωνα με τις οποίες, οι ανωτέρω δύο (2) 
υπάλληλοι ΔΕ Οδηγών έχουν εξαντλήσει το ανώτατο 
όριο των εξήντα (60) ημερών εκτός έδρας μετακίνησης, 
που καθορίστηκε με την υπ’  αρ.  249196/21-10-2021 
(Β’ 5319) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

8. Την υπ’ αρ. 15773 (219/10-1-2023) βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Οικονομικού/Υποδιεύθυνση Οικονομικού-
Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Σερρών, με την οποία βεβαιώ-
νεται ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα 
ανέρχεται σε τετρακόσια (400) ευρώ και θα καλυφθεί 
από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον εγκεκριμένο προ-
ϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΦ. 721, ΚΑΕ 0721.α.02.)

9. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/2022/12-12-2022 εισή-
γηση του ΓΔΟΤΑΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών.

10. Την υπ’ αρ. 879 [υπ’ αρ. 9129(185)/9-1-2023] (ΑΔΑ: 
ΡΦ6Φ7ΛΛ-ΧΩΙ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 2022:

– Κατά είκοσι (20) ημέρες για δύο (2) υπαλλήλους, κλά-
δου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών της Διεύθυνσης Οικονομι-
κού/Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων 
Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δύο (2) μήνες πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. Α.1007 (2)
Καθορισμός της Μέσης Σταθμισμένης Τιμής 

(Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προϊόντων λε-

πτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την 

κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων 

και των άλλων καπνών που προορίζονται για κά-

πνισμα για τον προσδιορισμό της φορολογητέ-

ας αξίας επιβολής του Φ.Π.Α. για το έτος 2023 .

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων  94 και 95 και ιδίως της περ.  ε) 

του άρθρου  98Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 
(ν. 2960/2001, Α’ 265),

β) των άρθρων 2, 3, 4, 5, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 
21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 
(ν. 2859/2000 Α’ 248),

δ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και 
ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρ-
θρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 και

ε) της υπό στοιχεία ΔΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώ-
το εδαφίο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 
(Α’  94), και τις αποφάσεις: υπ’  αρ.  39/3/30.11.2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689), του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 
και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27), 
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων».

3. Την ανάγκη καθορισμού της Μέσης Σταθμισμένης 
Τιμής (Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προϊόντων λεπτο-
κομμένου καπνού και άλλων καπνών για κάπνισμα, όπως 
αυτά ορίζονται στα άρθρα 94 και 95 του ν. 2960/2001 
(Α’ 265), με βάση την οποία θα υπολογίζεται ο αναλογών 
Φ.Π.Α. για το έτος 2023 στις περιπτώσεις λαθρεμπορίας, 
εισαγωγής από τρίτες χώρες από ιδιώτες, παραγωγής 
κατόπιν ειδικής παραγγελίας χωρίς να προορίζονται για 
εμπορία, παραλαβής με ταχυδρομικά δέματα, δωρεάν 
διάθεσης για σκοπούς έρευνας αγοράς.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η Μέση 
Σταθμισμένη Τιμή (Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προ-
ϊόντων λεπτοκομμένου καπνού και άλλων καπνών για 
κάπνισμα, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 94 και 95 του 
ν. 2960/2001 (Α’ 265), με βάση την οποία θα υπολογίζεται 
ο αναλογών Φ.Π.Α. για όλο το έτος 2023 στις περιπτώσεις 
λαθρεμπορίας, εισαγωγής από τρίτες χώρες από ιδιώτες, 
παραγωγής κατόπιν ειδικής παραγγελίας χωρίς να προο-
ρίζονται για εμπορία, παραλαβής με ταχυδρομικά δέματα, 
δωρεάν διάθεσης για σκοπούς έρευνας αγοράς, σύμφωνα 
με τους ειδικότερους όρους της παρ. 2 του άρθρου 2.

Άρθρο 2
Ορισμός Μέσης Σταθμισμένης Τιμής

1. Ορίζουμε, ως Μέση Σταθμισμένη Τιμή (Μ.Σ.Τ.) λιανι-
κής πώλησης για τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. για το έτος 
2023:

α) 253,936 (διακόσια πενήντα τρία και εννιακόσια τρι-
άντα έξι) ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους για τα 
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προϊόντα λεπτοκομμένου καπνού για την κατασκευή 
χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και

β) 326,528 (τριακόσια είκοσι έξι και πεντακόσια είκοσι 
οκτώ) ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους για τα 
προϊόντα των άλλων καπνών που προορίζονται για κά-
πνισμα, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 94 και 95 του 
ν. 2960/2001 (Α’ 265).

2. Η Μ.Σ.Τ. λιανικής πώλησης της παρ. 1 εφαρμόζεται 
στις περιπτώσεις παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτη-
σης ή εισαγωγής από τρίτες χώρες των προϊόντων λε-
πτοκομμένου καπνού και άλλων καπνών για κάπνισμα 
τα οποία:

α) αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή β) κατέ-
χονται από ιδιώτες και εισάγονται από τρίτες χώρες 
αποκλειστικά για ατομική χρήση του προσώπου που τα 
κατέχει σε ποσότητα μεγαλύτερη από εκείνη που επι-
τρέπεται ατελώς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 
του ν. 2960/2001 (Α’ 265) και η οποία δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) γραμμαρίων μικτού 
βάρους ή γ) παραλαμβάνονται στο εσωτερικό της χώρας 
με ταχυδρομικά δέματα, σε ποσότητα μεγαλύτερη από 
εκείνη που επιτρέπεται ατελώς, εφόσον προβλέπεται 
από την παρ. 1 του άρθρου 98 του ιδίου νόμου και όχι 
πάνω από πεντακόσια (500) γραμμάρια μικτού βάρους 
και προορίζονται αποκλειστικά για ατομική χρήση 
ή δ) παράγονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας και δεν 
προορίζονται για εμπορία ή ε) διατίθενται δωρεάν για 
σκοπούς έρευνας αγοράς.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 137 (3)
Καθορισμός υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών των 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της 

Εκτελεστικής Επιτροπής, της Οικονομικής Επι-

τροπής, των Νομικών Προσώπων του Δήμου και 

του Συνδέσμου Ύδρευσης Καταφυγίου - Λαμπε-

ρού και των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτή-

των, καθώς και των Ληξιάρχων, για το έτος 2023. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 49 του ν. 3584/2007 (Α’ 143).
2. Το άρθρο 20 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
3. Την παρ 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
4. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) που αφορά 

σε αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου.

5. Το γεγονός ότι στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα υπηρε-
τούν τρεις (3) υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, 
ένας (1) υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού, ένας (1) 
υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ένας 
(1) υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού, ένας (1) υπάλ-
ληλος του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ένας (1) υπάλληλος 
του Κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών, δύο (1) υπάλληλος του Κλά-
δου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, ένας (1) υπάλληλος του 
Κλάδου ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, ένας (1) υπάλληλος του 
Κλάδου ΠΕ14 Δασολόγων, δύο (2) υπάλληλοι του Κλάδου 
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, ένας (1) υπάλλη-
λος του Κλάδου ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων.

6. Την υπ’ αρ. 14778/177240/2019 (Β’ 4004) απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με την οποία ανατέθηκαν κα-
θήκοντα Ληξιάρχων σε υπαλλήλους του Δήμου Λίμνης 
Πλαστήρα, ως εξής:

α. Στον υπάλληλο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Στερ-
γιόπουλο Πέτρο του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ1 με βαθμό Α’, 
για τη Δημοτική Ενότητα Πλαστήρα,

β. Στην υπάλληλο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Παϊση 
Μαρία του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ1 με βαθμό Α’, για τη Δη-
μοτική Ενότητα Νεβρόπολης Αγράφων.

7. Τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών 
Προσώπων του Δήμου και του Συνδέσμου Ύδρευσης 
Καταφυγίου - Λαμπερού και των Νομικών Προσώπων 
του Δήμου για το έτος 2023.

8. Την ανάγκη τήρησης των πρακτικών των Συμβουλί-
ων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου για το έτος 2023

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους περίπου 1.350,00 στον Κ.Α. 10.6012.02 
και ύψους 3.000,00 € στον Κ.Α. 10.6012.01, και στον Κ.Α. 
10.6012.03 3.000,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου 
μας οικονομικού έτους 2023, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε για τους κατωτέρω υπαλλήλους για το 
έτος 2023 έως 120 ώρες απογευματινής απασχόλησης 
ανά εξάμηνο:

1. Για την υπάλληλο του Δήμου Τσιαμαντά Χριστίνα 
του Γεωργίου του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Γ’, 
υπεύθυνη για την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών 
των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή-
μου για το έτος 2023.

Και για τον αναπληρωτή της, τον υπάλληλο του Δήμου, 
Πέτρο Στεργιόπουλο του Γεωργίου του Κλάδου ΔΕ1 με 
βαθμό Α’ για το έτος 2023.

Καθορίζουμε για τους κατωτέρω υπαλλήλους για το 
έτος 2023 έως 120 ώρες απογευματινής απασχόλησης 
ανά εξάμηνο:

2. Για την υπάλληλο του Δήμου Γούλα Βαΐα του Δημητρί-
ου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β’, υπεύθυνη για την 
τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών των συνεδριάσεων 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για το έτος 2023.

Και για τον αναπληρωτή της, τον υπάλληλο του Δήμου 
Πέτρο Στεργιόπουλο του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ1 με βαθ-
μό Α’, για το έτος 2023.

Καθορίζουμε για τους κατωτέρω υπαλλήλους για το 
έτος 2023 έως 120 ώρες απογευματινής απασχόλησης 
ανά εξάμηνο.

3. Για την υπάλληλο του Δήμου, Τσιαμαντά Χριστίνα 
του Γεωργίου του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Γ’, 
υπεύθυνη για την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών 
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των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, για το 
έτος 2023.

Και για την αναπληρώτριά της, την υπάλληλο του Δή-
μου, Παΐση Μαρία του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού 
με βαθμό Α’, για το έτος 2023.

Καθορίζουμε για τους κατωτέρω υπαλλήλους για το 
έτος 2023 έως 120 ώρες απογευματινής απασχόλησης 
ανά εξάμηνο:

5. Για την υπάλληλο του Δήμου, Παΐση Μαρία του Ιω-
άννη, κλάδου ΔΕ1 με βαθμό Α’, υπεύθυνη γραμματειακής 
υποστήριξης, τήρησης και κατάρτισης των πρακτικών 
του Νομικού Προσώπου, Αντώνης Σαμαράκης Κέντρο 
Ιστορίας και Πολιτισμού Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, για 
το έτος 2023 πέραν του ωραρίου εργασίας.

Καθορίζουμε για τους κατωτέρω υπαλλήλους για το 
έτος 2023 έως 120 ώρες απογευματινής απασχόλησης 
ανά εξάμηνο:

6. Για την υπάλληλο του Δήμου, Παΐση Μαρία του Ιω-
άννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’, υπεύθυνη τή-
ρησης και κατάρτισης των πρακτικών των Τοπικών Συμ-
βουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων Νεοχωρίου, Πεζούλας, 
Κρυονερίου, Φυλακτής, Καρίτσας και Μπελοκομίτη, για 
το έτος 2023 πέραν του ωραρίου εργασίας.

Για την Τοπική Κοινότητα Καρβασαρά, η ανωτέρω 
υπάλληλος ορίζεται να αναλάβει τη γραμματειακή υπο-
στήριξη του εκπροσώπου της.

Και για τον αναπληρωτή της, τον υπάλληλο του Δήμου, 
Στεργιόπουλο Πέτρο του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ1 Διοικη-
τικού με βαθμό Α’, για το έτος 2023.

Καθορίζουμε για τους κατωτέρω υπαλλήλους για το 
έτος 2023 έως 120 ώρες απογευματινής απασχόλησης 
ανά εξάμηνο:

7. Για τον υπάλληλο του Δήμου, Στεργιόπουλο Πέτρο 
του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’, υπεύ-

θυνο τήρησης και κατάρτισης των πρακτικών των Τοπι-
κών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων Μοσχάτου, 
Λαμπερού, Μορφοβουνίου, Κερασέας και Μεσενικόλα, 
για το έτος 2023 πέραν του ωραρίου εργασίας.

Και για την αναπληρώτριά του, την υπάλληλο του Δή-
μου, Παΐση Μαρία του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού 
με βαθμό Α’, για το έτος 2023.

Καθορίζουμε για τους κατωτέρω υπαλλήλους ως Λη-
ξιάρχους για το έτος 2023 έως 120 ώρες απογευματινής 
απασχόλησης ανά εξάμηνο:

α. Τον υπάλληλο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Στερ-
γιόπουλο Πέτρο του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ1 με βαθμό Α’, 
για τη Δημοτική Ενότητα Πλαστήρα

β. Την υπάλληλο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Παΐση 
Μαρία του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ1 με βαθμό Α’, για τη Δη-
μοτική Ενότητα Νεβρόπολης Αγράφων.

Η ωριαία αποζημίωση θα αποδοθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να ανακοινωθεί 
στους υπαλλήλους που ορίζονται, στον Πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στην Πρόεδρο του Συνδέσμου 
Ύδρευσης Καταφυγίου - Λαμπερού, στους Προέδρους 
των Νομικών Προσώπων του Δήμου και στους Προέ-
δρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για 
το έτος 2023 και να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοι-
νώσεων του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μορφοβούνι, 12 Ιανουαρίου 2023

Ο Δήμαρχος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ   

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