
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή δωρεών προς την Πολεμική Αεροπορία. 

2 Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μι-
κρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δή-
μου Αγιάς του Ν. Λάρισας.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας - απασχόλη-
σης (απογευματινής) με αμοιβή, για δέκα υπαλ-
λήλους του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Μητροπολιτι-
κής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας - απασχόλη-
σης (κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, Κυριακές και 
νυχτερινές ώρες) με αμοιβή, για δέκα (10) υπαλ-
λήλους του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Μητροπολιτι-
κής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

5 Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωρια-
κής εργασίας με αμοιβή οκτώ (8) υπαλλήλων της 
Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας 
και Σποράδων, για το Α’ εξάμηνο 2021.

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας ληξιάρχων 
Δήμου Τανάγρας για το έτος 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή δωρεών προς την Πολεμική Αεροπορία.  

 Με την υπό στοιχεία Φ.954.1/ΑΔ.47/Σ.8/4-1-2021 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΑΔΑ: ΩΜΛΥ6-
Λ2Η), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), εγκρίθηκε η αποδοχή 
των δωρεών προς την Πολεμική Αεροπορία σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 641/24-7-2020 απόφαση της Διοικητικής Επι-
τροπής του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας, ως κατωτέρω:

α. Ένα σκύλο, εκ μέρους της εταιρείας «BOSS - Ελέ-
νη Φίφλη», εκτιμώμενου κόστους 3.000 €, με το όνομα 
TARZAN, φυλής Malinois, φύλλου αρσενικού, ο οποίος 

κατόπιν αξιολόγησης της εκπαιδευτικής του ικανότητας 
κρίθηκε κατάλληλος για επιχειρησιακή χρησιμοποίηση 
στις Ομάδες Ανίχνευσης Ναρκωτικών (ΟΑΝ).

β. Εξήντα (60) ζευγάρια άρβυλα ειδικού τύπου (Haix 
Black Eagle Athletic 2.0 V GTX High-Safe), για 112 ΠΜ/384 
ΜΕΔ σύμφωνα με το πρακτικό No 104/ΔΣ και την επι-
στολή της εταιρείας ’’NAVARINO ΑΕ’’, συνολικής αξίας 
9.559,83 €.

γ. Δύο (2) μεταχειρισμένες επισκευάσιμες στρατιωτι-
κές σκηνές γενικής χρήσης, διαστάσεων 16X32 feet, εκ 
μέρους του φιλοξενούμενου κλιμακίου MQ-9 της USAFE 
εντός της ΑΒ Λάρισας, σύμφωνα με τις δωρητήριες επι-
στολές, εκτιμώμενου κόστους 1.000 €/σκηνή.

δ. Τεχνολογικό εξοπλισμό για το Εργαστήριο Επεμβα-
τικής Νευροακτινολογίας του 251 ΓΝΑ, εκ μέρους της 
εταιρείας «ΚΑΛΤΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟ-
ΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμ-
φωνα με το πρακτικό συνεδρίασης του ΔΣ/29-4-20 της 
εταιρείας και της δωρητήριας επιστολής, εκτιμώμενου 
κόστους 5.000 €.

ε. Αναμνηστικά αντικείμενα του Απτχου ε.α. Ευάγελλου 
Συνούρη εκ μέρους του Νικολάου Βρεττάκου προς το 
ΜΙΣΠΑ, σύμφωνα με τις από 11-3-20 και 4-6-20 επιστολές 
και τα οποία περιλαμβάνουν μία (1) ελαιογραφία, ένα (1) 
γλυπτό-προτομή και πλούσια βιβλιογραφία σχετική με 
την ΠΑ και τη ΣΙ.

  Ο Υπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 30/003/000/40 (2)
    Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μι-

κρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δή-

μου Αγιάς του Ν. Λάρισας. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. Ε2 του άρθρου 7 του ν. 2969/

2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» 
(Α’ 281), όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 2960/
2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’  265), όπως 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμαν-
ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των 
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβουλίου».

4. Τις διατάξεις του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και 
ειδικότερα εκείνες του άρθρου 7, των παρ. 1 και 5 του 
άρθρου 14 και της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41.

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

6. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1196756ΕΞ2013/23-12-2013 
(ΑΔΑ: ΒΛΓΔΗ-ΙΘΥ) απόφαση του Υπουργού Οικονομι-
κών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση 
της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213/28-1-2013 (Β’ 130 και 
Β΄ 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών ’’Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών’’» (Β’ 3317) 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 
3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και τις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

8. Το υπ’ αρ. 17962/18-09-2020 έγγραφο του Τελωνεί-
ου Λάρισας με το οποίο διαβιβάζεται το υπ’ αρ. 8654/
14-09-2019 έγγραφο του Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας, 
που αφορά αίτηση των παραγωγών σύκων του εν λόγω 
Δήμου για την έκδοση άδειας για την απόσταξη των σύ-
κων και αποσύκων της παραγωγής τους.

9. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική 
ενίσχυση των συκοπαραγωγών του Δήμου Αγιάς του 
Ν. Λάρισας και το γεγονός ότι, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 
30/052/000/2829/01-12-2020 έγγραφο της Χημικής Υπη-
ρεσίας Λάρισας, τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα 
των εν λόγω παραγωγών, κατόπιν δειγματοληπτικού 
ελέγχου και εξέτασης από την εν λόγω Χ.Υ., είναι κατάλ-
ληλα για το σκοπό που προορίζονται.

10. Την υπ’ αρ. 30/003/000/4883/23-12-2020 σχετική 
εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης και Τροφίμων του Γ.Χ.Κ., 
για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων 
από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του 
Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας, για την περίοδο 2020-2021, 
επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), όπως ισχύουν, 
και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοι-
πών σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 και του Καν.
(ΕΚ)110/2008.

Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και 
του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά 
λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερό-
ντων του Δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων 
του Καν. (ΕΚ)110/2008.

II. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότη-
τας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», 
η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, 
τελικά θα αναχθεί σε χιλιόγραμμα προϊόντος με αλκοο-
λικό τίτλο 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο 
Τελωνείο Λάρισας, να ληφθεί υπ’ όψη το ενεχόμενο, στα 
προς απόσταξη σύκα και απόσυκα, σάκχαρο (εκφραζό-
μενο ως ιμβερτοσάκχαρο), όπως θα προσδιορισθεί από 
την Χ.Υ. Λάρισας.

III. Ως συντελεστής απόδοσης σε αλκοόλη να ληφθεί ο 
ισχύων, για τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απρι-
λίου 1953 β.δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος» 
(σχετική υπ’ αρ. 17/1953 εγκύκλιος του ΓΧΚ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2256 (3)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας - απασχόλη-

σης (απογευματινής) με αμοιβή, για δέκα υπαλ-

λήλους του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Μητροπολι-

τικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 και της παρ. 5 του 

άρθρου 242 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/
1999 σε συνδυασμό με το εδ. α της παρ 1 του άρθρου 
282 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 «Ρυθ-
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκηση και την 
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αποκεντρωμένη διοίκηση, την ενσωμάτωση οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

5. Το π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας» (Α΄ 226), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. 81320+77909/1-12-2016 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης (Β΄ 4302).

6. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/12-1-2017 απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 17 
περί καθορισμού των δικαιολογητικών πληρωμής απο-
ζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασία.

7. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

8. Την υπ’ αρ. οικ. 570607 (7712)/12-09-2019 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας  «Μεταβίβα-
ση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγ-
γράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ’’ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ’’» (Β΄ 3475).

9. Την υπ’ αρ. 38819/29-05-2015 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης «Καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, 
καθώς κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» (Β΄ 1084).

10. Την υπό στοιχεία Α/Α 542/2021 απόφαση ανάλη-
ψης υποχρέωσης υπ’  αρ. 665952(14296)/04-01-2021 
(ΑΔΑ: Ψ48Γ7ΛΛ-ΤΚ2) με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση 
πίστωσης συνολικού ύψους δεκατριών χιλιάδων εκα-
τό ευρώ (13.100,00 €) από τον προϋπολογισμό της Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΑΕ 
02.21.01.721.0511.α.01 - 002486-7) οικονομικού έτους 
2021 (α/α 238 του Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πλη-
ρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΚΜ) εκ των οποίων 
ποσό τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €) 
είναι για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας-απα-
σχόλησης (απογευματινής) των υπαλλήλων του Τμήμα-
τος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος Μ.Ε.Θ. για τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο 
του έτους 2021.

11. Το γεγονός ότι το έργο των παραπάνω υπαλλήλων 
που θα εργασθούν υπερωριακά είναι:

- Ο έλεγχος των κείμενων διατάξεων σχετικά με τον 
περιορισμό της διασποράς του κορονωϊού COVID-19.

- Η συμμετοχή σε μικτά κλιμάκια που συγκροτού-
νται από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς 
(ΔΙ.Μ.Ε.Α) για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του 
παράνομου εμπορίου και την εποπτεία για την εφαρ-
μογή των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων και 
παροχής υπηρεσιών.

- Η συνδρομή ή και συμμετοχή σε μικτά κλιμάκια άλ-
λων υπηρεσιών, όπως της Οικονομικής Αστυνομίας, της 
ΑΑΔΕ, του Γενικού Χημείου του Κράτους και του ΕΦΕΤ.

- Ο έλεγχος επιχειρήσεων που λειτουργούν εκ των 
πραγμάτων μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου εργα-
σίας των υπαλλήλων (π.χ. επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, 
κέντρα διασκέδασης, υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο, κ.λπ.) 
προκειμένου να προστατευθεί το καταναλωτικό κοινό 
από τυχόν αθέμιτες πρακτικές.

- Η διενέργεια αρχικού, περιοδικού και εκτάκτων ελέγ-
χων Μέτρων και Σταθμών, λοιπών μετρολογικών ελέγ-
χων, καθώς και έλεγχος των βυτιοφόρων αυτοκινήτων 
μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων κατά τη δρα-
στηριοποίηση τους τις απογευματινές ώρες εργάσιμων 
ημερών με σκοπό την προστασία του καταναλωτικού 
κοινού.

12. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των παραπά-
νω υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι θα απασχολη-
θούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα-
λείται δαπάνη τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ 
(4.700,00  €) για την κάλυψη της οποίας υπάρχει σχετική 
πίστωση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο 
του έτους 2021 την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας - 
απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες 
για δέκα (10) υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου, της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Μ.Ε. Θεσ-
σαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για 
το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 28-02-2021.

1. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν 
υπερωριακά είναι όσα αναφέρονται στο με αυξ. αριθμό 
11 σκεπτικό της απόφασης.

2. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας - απασχόλησης είναι 
κατ’ ανώτερο όριο, εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμη-
νο για κάθε υπάλληλο.

3. Για το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης θα εκδοθεί από-
φαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας - 
απασχόλησης στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά 
οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, ο κλάδος, ο βαθμός και το 
Μ.Κ. στο οποίο βρίσκονται κατά την προσφορά της υπε-
ρωριακής εργασίας, το αντικείμενο της εργασίας - απα-
σχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες εργασίας -
απασχόλησης για τον καθένα, κατά μήνα.

4. Αριθμός υπαλλήλων: 10, Απαιτούμενη δαπάνη: τεσ-
σάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).

5. Για την υπερωριακή εργασία - απασχόληση θα τη-
ρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο 
οποίο θα αναγράφεται η ώρα προσέλευσης και η ώρα 
αποχώρησης.

6. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας θα βεβαιώσει την πραγματοποίηση της 
υπερωριακής απασχόλησης καθώς και την εκτέλεση του 
αντίστοιχου έργου.

7. Η απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 28-02-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 5 Ιανουαρίου 2021 

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΑΛΓΚΑΜΗ
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Αριθμ. οικ. 4544 (117) (4)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας - απασχόλη-

σης (κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, Κυριακές και 

νυχτερινές ώρες) με αμοιβή, για δέκα (10) υπαλ-

λήλους του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Μητροπολι-

τικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 και της παρ. 5 του 

άρθρου 242 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/
1999 σε συνδυασμό με το εδ. α της παρ 1 του άρθρου 
282 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 «Ρυθ-
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση, την ενσωμάτωση οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

5. Το π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας» (Α΄ 226), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. 81320+77909/1-12-2016 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης (Β΄ 4302).

6. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/12-1-2017 απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 17 
περί καθορισμού των δικαιολογητικών πληρωμής απο-
ζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασία.

7. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

8. Την υπ’ αρ. οικ. 570607 (7712)/12-09-2019 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγρά-
φων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ’’ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”» (Β΄ 3475).

9. Την υπ’ αρ. 38819/29-05-2015 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης «Καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, 
καθώς κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» (Β΄ 1084).

10. Την υπό στοιχεία Α/Α 542/2021 απόφαση ανάλη-
ψης υποχρέωσης υπ’  αρ. 665952(14296)/04-01-2021 
(ΑΔΑ: Ψ48Γ7ΛΛ-ΤΚ2) με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευ-
ση πίστωσης συνολικού ύψους δεκατριών χιλιάδων εκα-
τό ευρώ (13.100,00 €) από τον προϋπολογισμό της Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΑΕ 
02.21.01.721.0512.α.01 - 002486-7) οικονομικού έτους 
2020 (α/α 3024 του Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πλη-

ρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΚΜ) εκ των οποίων 
ποσό οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (8.400,00 €) είναι 
για την αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυχτερινές ώρες των υπαλλήλων του Τμήματος Εμπο-
ρίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. 
για τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο του έτους 2021.

11. Το γεγονός ότι το έργο των παραπάνω υπαλλή-
λων που θα εργασθούν υπερωριακά κατά τις νυχτερινές 
ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες είναι:

- Ο έλεγχος των κείμενων διατάξεων σχετικά με τον 
περιορισμό της διασποράς του κορονωϊού COVID-19.

- Η συμμετοχή σε μικτά κλιμάκια που συγκροτού-
νται από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς 
(ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του 
παράνομου εμπορίου και την εποπτεία για την εφαρ-
μογή των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων και 
παροχής υπηρεσιών.

- Η συνδρομή ή και συμμετοχή σε μικτά κλιμάκια άλ-
λων υπηρεσιών, όπως της Οικονομικής Αστυνομίας, της 
ΑΑΔΕ, του Γενικού Χημείου του Κράτους και του ΕΦΕΤ.

- Ο έλεγχος επιχειρήσεων που λειτουργούν τις νυχτε-
ρινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες (π.χ. 
επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, κέντρα διασκέδασης, 
υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο, πρατήρια υγρών καυσίμων 
κ.λπ.) προκειμένου να προστατευθεί το καταναλωτικό 
κοινό από τυχόν αθέμιτες πρακτικές.

12. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των παραπά-
νω υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι θα απασχολη-
θούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας κατά τις 
νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (8.400,00 €) 
για την κάλυψη της οποίας υπάρχει σχετική πίστωση, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο 
του έτους 2021 την καθιέρωση υπερωριακής εργασί-
ας - απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις νυχτερινές ώρες, 
τις εξαιρέσιμες ημέρες και Κυριακές, λόγω της καθιέ-
ρωσης ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση για δέκα (10) 
υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου, της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το χρονικό 
διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως έως 28-02-2021.

1. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν 
υπερωριακά είναι όσα αναφέρονται στο με αυξ. αριθμό 
11 σκεπτικό της απόφασης.

2. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης είναι 
κατ’ ανώτερο όριο, ενενήντα έξι (96) ώρες ανά εξάμηνο 
για κάθε υπάλληλο.

3. Για το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης θα εκδοθεί από-
φαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας - 
απασχόλησης στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά 
οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, ο κλάδος, ο βαθμός και 
το Μ.Κ. στο οποίο βρίσκονται κατά την προσφορά της 
υπερωριακής εργασίας, το αντικείμενο της εργασίας - 
απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες εργα-
σίας- απασχόλησης για τον καθένα, κατά μήνα.
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4. Αριθμός υπαλλήλων: 10, Απαιτούμενη δαπάνη: οκτώ 
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (8.400,00 €).

5. Για την υπερωριακή εργασία - απασχόληση θα τη-
ρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο 
οποίο θα αναγράφεται η ώρα προσέλευσης και η ώρα 
αποχώρησης.

6. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας θα βεβαιώσει την πραγματοποίηση της 
υπερωριακής απασχόλησης καθώς και την εκτέλεση του 
αντίστοιχου έργου.

7. Η απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 28-02-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 5 Ιανουαρίου 2021 

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΑΛΓΚΑΜΗ

Ι

Αριθμ. 1806 (5)
    Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωρια-

κής εργασίας με αμοιβή οκτώ (8) υπαλλήλων της 

Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησί-

ας και Σποράδων, για το Α’ εξάμηνο 2021.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθη-
καν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Α΄ 222), όπως τροποποιήθη-
κε από την υπ’ αρ. 15840/156612/04-10-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την «Έγκριση της 146/2018 
(ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιρο-
ποίησης του π.δ. 129/2010 ’’Οργανισμός της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας’’ (Α΄ 222)».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 ν. 3205/2003, όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) 
βάσει των οποίων επιτρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή 
εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχό-
λησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και 
των Ο.Τ.Α. μόνο για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτά-
κτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

4. Την υπ’ αρ. 2/72757/0022/31-12-2003 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους), με την οποία παρέχονται οδηγίες 
για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), όπως ισχύει.

6. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: 
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), με την 
οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016  «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

8. Την υπ’  αρ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: 
ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 
«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υπο-
χρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».

9. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-1-2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δι-
καιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπε-
ρωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασία» (Β΄ 17).

10. Την υπ’  αρ. 192/16/12-11-2020 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας «Εισηγητική 
έκθεση επί της σύνταξης του προϋπολογισμού οικονο-
μικού έτους 2021 της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΑΔΑ: 
ΩΩΝ47ΛΡ-ΛΡΩ).

11. Την επικύρωση της υπ’  αρ. 192/16/12-11-2020 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας 
με θέμα «Εισηγητική έκθεση επί της σύνταξης του προ-
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας» από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσα-
λίας -Στερεάς Ελλάδας υπ’ αρ. 243747/18-12-2020 και 
ΑΔΑ: ΨΧΘΥΟΡ10-ΑΥΤ.

12. Την υπ’ αρ. 2042/18063/15-2-2019 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 
24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 
(Β΄ 694) - ΑΔΑ 62ΧΘΟΡ10-ΔΒ6.

13. Το γεγονός ότι, στους Κ.Α.Ε. 0511 και 0512 του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021 της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας έχουν εγγραφεί πιστώσεις.

14. Την υπ’ αρ. 215/2021 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 1749/4-1-2021, ΑΔΑ: 90Ν37ΛΡ-
8ΨΟ), με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης 
για πληρωμή δαπάνης για υπερωριακή απογευματινή 
εργασία κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις Κυριακές, 
εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες 
των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών οκτώ 
(8) υπαλλήλων της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής των Π.Ε. 
Μαγνησίας και Σποράδων, για το Α’ εξάμηνο 2021».

15. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες 
της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας 
και Σποράδων λόγω της εφαρμογής των προγραμμάτων 
επιτήρησης και ελέγχου ζωονόσων (επιζωοτία Οζώδους 
Δερματίτιδας, Ευλογιά των αιγών και των προβάτων, Πα-
νώλη μικρών μηρυκαστικών, Αφρικανική Πανώλη των 
χοίρων), του προγράμματος επιτήρησης, ελέγχου και 
εκρίζωσης ζωοανθρωπονόσων (Λύσσα, Βρουκέλλωση, 
Φυματίωση, Γρίπη των πτηνών, Ιός του Δυτικού Νείλου, 
Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, Τρομώδης 
νόσος των αιγοπροβάτων), της αναγκαιότητας των ελέγ-
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χων για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και 
των ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού κτηνιατρι-
κού ενδιαφέροντος, για την αντιμετώπιση των οποίων θα 
απασχοληθούν οκτώ (8) υπάλληλοι της ανωτέρω Υποδι-
εύθυνσης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους 
και κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά 
τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαι-
ρέσιμων ημερών για το Α’ εξάμηνο 2021, αποφασίζουμε:

1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα-
σχόληση οκτώ (8) υπαλλήλων της Υποδιεύθυνσης Κτη-
νιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, για το 
Α’  εξάμηνο του έτους 2021, για την κάλυψη αυξημένων 
υπηρεσιακών αναγκών της Υποδιεύθυνσης.

2. Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή, για 
το Α’ εξάμηνο του έτους 2021 ως ακολούθως: 

Α. κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημε-
ρών και μέχρι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες συνολικά 
ή εκατόν είκοσι (120) ώρες έκαστος των υπαλλήλων, 
για οκτώ (8) υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Κτηνια-
τρικής των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων έως 30-6-2021 
(8 υπάλληλοι Χ 120 ώρες = 960 ώρες).

Β. κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και μέχρι 
επτακόσιες εξήντα οκτώ (768) ώρες συνολικά ή ενενή-
ντα έξι (96) ώρες έκαστος των υπαλλήλων, για οκτώ (8) 
υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής των Π.Ε. 
Μαγνησίας και Σποράδων έως 30-6-2021 (8 υπάλληλοι 
Χ 96 ώρες = 768 ώρες).

Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απα-
σχόλησης, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός και το 
ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων στο συνεργείο 
υπαλλήλων, η κατηγορία και το μισθολογικό κλιμάκιο 
αυτών, το συνολικό χρονικό διάστημα καθώς και οι ημέ-
ρες παροχής της εργασίας και οι ώρες απασχόλησης για 
τον καθένα κατά μήνα, θα γίνει με απόφασή μας ανάλογα 
με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.

Η δαπάνη για την υπερωριακή εργασία κατά τις απο-
γευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών η οποία ανέρ-
χεται στο ύψος των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €), θα 
καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού των Π.Ε. 
Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλί-
ας οικονομικού έτους 2021 και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 
0511.01 του Ε.Φ. 073, ενώ η δαπάνη για υπερωριακή 
εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, η 
οποία ανέρχεται στο ύψος των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(4.000,00 €) θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογι-
σμού των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2021 και θα βαρύνει τον 
Κ.Α.Ε. 0512.01 του Ε.Φ. 073.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορί-
ζεται ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής 
των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 4 Ιανουαρίου  2021

Ο Περιφερειάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Αριθμ. απόφ. 1/2021 (6)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας ληξιάρχων 

Δήμου Τανάγρας για το έτος 2021. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3584/2007 «Κύ-

ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων».

4. Την υπ’ αρ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του δευτέρου κεφαλαίου του 
ν. 4024/2011 σύμφωνα με την οποία η παρ. 5 του άρθρου 
49 του ν. 3584/2007 παύει να ισχύει. Ως εκ τούτου με τη 
διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παρ. του άρθρου 
του κοινοποιούμενου νόμου και μέχρι του ορίου των 
είκοσι ωρών ανά υπάλληλο μηνιαίως καταβάλλεται απο-
ζημίωση στους υπαλλήλους των Δήμων οι οποίοι εκτός 
από τα καθήκοντα της θέσης τους και πέραν του υπο-
χρεωτικού ωραρίου εργασίας εκτελούν και την υπηρεσία 
των Ληξιαρχείων των Δήμων πέρα από το υποχρεωτικό 
ωράριο εργασίας τους.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4147/2013 περί 
κύρωσης της από 31-12-2012 πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότη-
τας των Υπουργείων Εσωτερικών Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασί-
ας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης 
και του Υπουργού Επικρατείας και άλλες διατάξεις.

6. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλη-
σης προκείμενου να διεκπεραιώνεται η υπηρεσία του 
Ληξιαρχείου πέραν του κανονικού ωραρίου, αποφα-
σίζει:

Διαπιστώνει την έκτακτη υπερωριακή ανάγκη που 
προκύπτει για όλο το έτος του 2021, λόγω των αυξημέ-
νων αναγκών της υπηρεσίας του Ληξιαρχείου κατά τις 
απογευματινές ώρες και καθιερώνει υπερωριακή εργα-
σία για τέσσερις (4) υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ1 - Διοι-
κητικών έως είκοσι (20) απογευματινών ωρών μηνιαίως 
για την διεκπεραίωση αυτής.

Η δαπάνη της αμοιβής θα βαρύνει τον κωδικό 
02.10.6012.01, του σκέλους των εξόδων με τίτλο “Αμοι-
βές ληξιάρχου’’, με συνολική πίστωση 10.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σχηματάρι, 4 Ιανουαρίου  2021

Ο Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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