
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
Διευθύνσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης.

2 Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δή-
μου Σάμης για το έτος 2021.

3 2η Τροποποίηση της υπ΄αρ. οικ. 570607(7712)/
12-9-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς 
και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγρά-
φων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟ-
ΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

4 Καθιέρωση εργασίας, που αφορά στην απασχόλη-
ση, με αμοιβή, πέντε (5) υπαλλήλων της Διεύθυν-
σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Χαλκιδικής, για υπερωριακή απασχόληση 
κατά τις απογευματινές ώρες και για υπερωριακή 
νυχτερινή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές, 
αργίες και εξαιρέσιμες, για το διάστημα από τη 
δημοσίευση έως 30-6-2021.

5 Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας και υπερωρια-
κής απασχόλησης για εργασία κατά τις Κυριακές, 
τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινά, με αμοιβή 
των υπαλλήλων της ΠΕ Χίου, της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου για το οικονομικό έτος 2021.

6 Υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματι-
νές ώρες, μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου των Διευθύνσεων Διοικητικών 
και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου, 
για το Α’ εξάμηνο έτους 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 3158 (1)
Έ   γκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων Διευθύνσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Κρήτης. 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87),

β) του ν. 3528/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσί-
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 - Α΄ 26),

γ) του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 47), άρθρα 28 και 28Α, όπως το τελευταίο 
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 21),

δ) της παρ. Α’ του άρθρου 20 «Αποζημίωση για εργασία 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - αποζημί-
ωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου» του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(Α΄ 176),

ε) του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική 
Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη 
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 
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συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 240).

στ) του π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Κρήτης» (Α΄ 229). 

ζ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

2. Την υπ’ αρ. 14026/15-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της Κοζυρά-
κη Μ. ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης.

3. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: 
ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 
(Γ.Λ.Κ.) περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

4. Την εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ανάγκης πρόσθετης 
απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης, έως εκατόν 
είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο, των υπαλλήλων (κατ’ 
ανώτατο αριθμό εκατό 100) που υπηρετούν στις Δ/νσεις: 
α) Διοίκησης, β) Οικονομικού και γ) Κοινωφελών Περι-
ουσιών, στην έδρα και τους νομούς λειτουργίας τους, 
της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κατά το πρώτο (Α’) εξά-
μηνο του έτους 2021, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
οι επείγουσες υποχρεώσεις και φόρτος εργασίας τους, 
που έχει περαιτέρω οξυνθεί, λόγω της σημαντικότατης 
έλλειψης σε προσωπικό που αντιμετωπίζουν, γεγονός 
που δυσχεραίνει την καθημερινή τους λειτουργία και 
καθιστά αναπόφευκτη την ανάγκη οι Δ/νσεις αυτές να 
λειτουργούν και κατά τις απογευματινές ώρες.

5. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη για την παρα-
πάνω αναφερόμενη απογευματινή υπερωριακή απασχό-
ληση, για το πρώτο (Α’) εξάμηνο του οικονομικού έτους 
2021 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την 
κάλυψη της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1257/30-3-2021 
απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 19.700 € για την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης 
του Προϋπολογισμού Εξόδων οικονομικού έτους 2021 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Φορέας 1906, 
Ειδικός Φορέας 999.0300000 (ΑΔΑ: ΩΗ0ΑΟΡ1Θ-ΕΩ3), 
αποφασίζουμε:

για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών 
αναγκών των Δ/νσεων: α) Διοίκησης, β) Οικονομικού και 
γ) Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Δ/νσης Εσωτερι-
κής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
την καθιέρωση πρόσθετης, υπερωριακής απασχόλησης 
των υπαλλήλων τους [κατ’ ανώτατο αριθμό εκατό (100)], 
για το (Α΄) εξάμηνο του έτους 2021, έως εκατόν είκοσι 
(120) ώρες ανά υπάλληλο, που θα πραγματοποιηθεί καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου τους στην έδρα 
και τους νομούς λειτουργίας των υπηρεσιών τους, που 
θα παραμένουν ανοικτές πέραν του κανονικού ωραρίου 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών.

Για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί έχει 
εγγραφεί επαρκής σχετική πίστωση στον προϋπολογι-
σμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης οικονομι-

κού έτους 2021, σύμφωνα με τη υπ’ αρ. 1257/30-3-2021 
απόφαση της Δ/νσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: ΩΗ0ΑΟΡ1Θ-ΕΩ3).

Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης για τις 
δεδουλευμένες ώρες των υπαλλήλων που θα απασχολη-
θούν πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου θα πραγματο-
ποιείται μετά από βεβαίωση του εκάστοτε Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης, εκ των τριών προαναφερόμενων, της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, περί της υπερωριακής 
απασχόλησης των υπαλλήλων τους, κατόπιν έκδοσης 
σχετικών αποφάσεων περί συγκρότησης συνεργείων 
υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 2 Απριλίου 2021

Η Συντονίστρια
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

I

Αριθμ. 49541 (2)
    Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του 

Δήμου Σάμης για το έτος 2021.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-

τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα "Καλλικράτης"» (Α΄ 87).

β) 8A παρ. 4 περ. α υποπερ. δδ) του π.δ. 139/2011«Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (Α΄ 232).

γ) 3 έως 27 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 
του ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις, Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 
(Α΄ 94).

δ) 90 του κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98).

ε) της υπό στοιχεία 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (Α.Δ.Α.: 
ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών 
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της 
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας».

στ) 28 παρ. 1 του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 47).
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ζ) της υπ’ αρ. 15870/2017 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών «Διορισμός του Νικολάου Παπαθεοδώρου 
του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

2. Το υπ’ αρ. 1981/22-3-2021 έγγραφο του Δήμου Σά-
μης, με το οποίο ζητείται ο καθορισμός του ανώτατου 
ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των 
υπαλλήλων του Δήμου Σάμης για το έτος 2021.

3. Την υπ’ αρ. 1968/19-3-2021 βεβαίωση της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σάμης, σύμ-
φωνα με την οποία έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 για την κάλυψη της δα-
πάνης που θα προκληθεί από τη σχετική απόφασή μας, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων των υπη-
ρεσιών του Δήμου Σάμης, αναλόγως κλάδου, κατηγορίας 
και ειδικότητας αυτών, ως εξής:
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ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Α
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Θ
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Ο

Σ
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Α
Λ

Λ
Η

Λ
Ω

Ν

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 60 2

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 60 1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 60 1

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60 1

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60 1

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 60 1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 60 5

ΠΕ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

60 1

ΔΕ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

60 2

ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 60 1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 60 2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 60 1

ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 60 1

Οι ημέρες εκτός έδρας που καθορίζονται με την πα-
ρούσα κατανέμονται ισομερώς κατά μήνα ή ανάλογα με 
τις λειτουργικές ανάγκες της κάθε υπηρεσίας.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σάμης οικονομικού 
έτους 2021 που θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6422 με τίτλο 
«Οδοιπορικά έξοδα, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» και πίστωση 5.000,00 € και 
20.6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων» και πίστωση 2.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 2 Απριλίου 2021

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Αριθμ. οικ. 195356(5162) (3)
    2η Τροποποίηση της υπ΄αρ. οικ. 570607(7712)/

12-9-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κε-

ντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιο-

τήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογρα-

φής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 113, 159, 160, 186, 242, 

282 και 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του Κώδικα Διοι-
κητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 - Α΄45).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005 - Α΄ 98).

5. Την υπ΄ αρ. 81320 + 77909/1-12-2016 (Β΄ 4302) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία εγκρί-
θηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010 - Α΄ 226).

6. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ οικ.2482/3-9-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
708) απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντι-
περιφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 3295/
16-11-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.1028) όμοια.

7. Την υπ΄αρ. 545947(7359)/2-9-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 705) 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
περί διορισμού Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Την υπ΄ αρ. 570607(7712)/12-9-2019 (Β΄ 3475) από-
φαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟ-
ΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία οικ. 244768(3561)/19-5-2020 (Β΄ 2231) όμοια.

9. Την υπό στοιχεία ΔΟΑ/οικ.26601/10-10-2007 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπό στοιχεία 
ΔΟΑ/οικ. 8638/26-3-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης περί μείωσης υπογραφών στις διοικητικές 
πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα.

10. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:
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Την 2η τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 570607(7712)/
12-9-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παροχής εξουσιο-
δότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 3, στην ενότητα Α) προστίθεται παρά-
γραφος «7.» ως εξής:

«7. Την ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους που δεν 
υπάγονται σε Διεύθυνση / Υποδιεύθυνση, καθώς και την 
ανάθεση καθηκόντων σε υπάλληλο μιας Γενικής Διεύ-
θυνσης καθήκοντα άλλης Γενικής Διεύθυνσης ή υπηρε-
σίας που δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση».

Κατά τα λοιπά η υπ΄ αρ. οικ. 570607(7712)/12-9-2019 
(Β΄ 3475) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακε-
δονίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. οικ. 244768 
(3561)/19-5-2020 (Β΄ 2231) όμοια και η οποία παραμένει 
σε ισχύ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 2 Απριλίου 2021 

Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

I

Αριθμ. απόφ. οικ.197629/770 (4)
    Καθιέρωση εργασίας, που αφορά στην απα-

σχόληση, με αμοιβή, πέντε (5) υπαλλήλων της 

Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας Π.Ε. Χαλκιδικής, για υπερωριακή 

απασχόληση κατά τις απογευματινές ώρες και 

για υπερωριακή νυχτερινή εργασία και εργασία 

κατά τις Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες, για το 

διάστημα από τη δημοσίευση έως 30-6-2021.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κε-

ντρικής Μακεδονίας» (Α΄ 226).
2. Την υπ’ αρ. 81320+77909/1-12-2016 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας-Θράκης: «Έγκριση τροποποίησης του Οργανι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» (Β΄ 4302).

3. Τον ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ 
(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»-Ρυθμίσεις για τον εκσυγ-
χρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύ-
τερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητες Υπουργείου Εσωτερικών και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 133).

4. Την υπό στοιχεία ΓΠΚΜ/οικ.2482/3-9-2019 απόφαση 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας: «Ορισμός Αντι-
περιφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους 
Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 708).

5. Την υπ’ αρ. οικ.570607(7712)/12-9-2019 απόφαση 
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).

6. Την υπ’ αρ. οικ. 602161(8148)/25-9-2019 απόφαση 
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΄ 3745).

7. Την υπ’ αρ. οικ.663859/2603/23-10-2019 απόφαση 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χαλκιδικής: «Παροχή εξουσιοδότη-
σης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξε-
ων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους 
των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, (Β΄ 4014).

8. Τον ν.3861/8-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 112).

9. Τις αναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

10. Τις υπ’ αρ. 38819/29-5-2015 (Β΄ 1084), 64547/
7-9-2015 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Καθιέ-
ρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων 
ορισμένων υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας» (Β΄ 2046).

11. Το υπ’ αρ. 123354/433/26-2-2021 έγγραφο της Πε-
ριφέρειας: «Έγκριση πίστωσης-ανάληψης δαπάνης για 
την κάλυψη έκτακτων αναγκών για υπερωριακή απα-
σχόληση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Χαλκιδικής, για τους μήνες 
Μαρτίου-Ιουνίου 2021».

12. Την υπ’ αρ. 158795/799/16-3-2021 απόφαση Αντι-
περιφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, δέσμευσης πίστωσης για 
τη δαπάνη υπερωριακής απασχόλησης (απογευματινή 
εργασία) και κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, έξι (6) υπαλλήλων της Υπηρεσίας για το 
διάστημα έως 30-6-2021.

13. Την υπό στοιχεία Α/Α 1793/16-03-2021 απόφαση 
Ανάληψης (ΑΔΑ: 9ΞΓΣ7ΛΛ-ΦΥΥ), αποφασίζουμε:

Την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση, για το 
διάστημα έως 30-6-2021, πέντε (5) υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Χαλκιδικής, κλάδων ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας και ΔΕ Οδηγών και καθιερώνουμε αυτήν με 
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αμοιβή, για τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν στη 
διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας, καθώς και στην αντιμε-
τώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και ειδικότερα 
για τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε κλιμάκια ελέγχου 
τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων από την ισχύου-
σα νομοθεσία, για τον περιορισμό της διασποράς του 
κορονοϊού COVID-19 και μετά το πέρας του ωραρίου.

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή εργασία 
και για υπερωριακή νυχτερινή εργασία και εργασία κατά 
τις Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες για πέντε (5) υπαλ-
λήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Χαλκιδικής με αμοιβή, για το χρονικό διά-
στημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως 30-6-2021.

Ορίζουμε ότι:
• Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης είναι κατ΄ ανώ-

τερο όριο είκοσι (20) απογευματινές ώρες το μήνα και 
οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά τις νυκτερι-
νές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, είναι κατ΄ 
ανώτερο όριο δεκαέξι (16) ώρες, δηλαδή έως 8 ώρες 
για νυχτερινά και έως 8 ώρες για αργίες και Σαββατο-
κύριακα, το μήνα.

• Ακολούθως θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συ-
νεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα 
αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, 
ο κλάδος και το ΜΚ στο οποίο βρίσκονται κατά την προ-
σφορά υπερωριακής απασχόλησης, το χρονικό διάστη-
μα και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε ένα ανά μήνα.

Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό 
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα ανα-
γράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
χιλίων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (1.450,00 €), που 
θα βαρύνει τον ΚΑΕ 07.721.0511.01-Αποζημίωση για 
υπερωριακή εργασία-2222-6, και δαπάνη ύψους χιλίων 
εφτακοσίων εξήντα ευρώ (1.760,00€) που θα βαρύνει 
τον ΚΑΕ 07.721.0512.01-Αποζημίωση για υπερωριακή 
εργασία-2222-6, του οικονομικού έτους 2021.

Σύνολο δαπάνης τρείς χιλιάδες διακόσια δέκα ευρώ 
(3.210,00 €).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πολύγυρος, 5 Απριλίου 2021

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΑΡΕΙΟΥ

I

Αριθμ. 1502 (5)
    Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας και υπερωρια-

κής απασχόλησης για εργασία κατά τις Κυριακές, 

τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινά, με αμοι-

βή των υπαλλήλων της ΠΕ Χίου, της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου για το οικονομικό έτος 2021.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 137/2010 «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Α΄ 230), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
’’Πρόγραμμα Καλλικράτης’’», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» 
(Α΄ 26).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Μι-
σθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου 
και δευτέρου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημο-
σίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), 
καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄του ν. 3429/20015 
(Α΄314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» (Α΄ 176).

5. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπου ορίζεται 
αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες.

6. Την υπ’ αρ. 49870/3316/21-9-2020 απόφαση της 
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί «Μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες στην Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου» (Β΄ 415).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4483/2017 
(Α΄ 107) περί λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής 
Προστασίας των Περιφερειών.

8. Την υπό στοιχεία 14637/Χ-ΟΔΕ/605/19-3-2021 βε-
βαίωση πίστωσης του τμήματος Οικονομικής Διαχείρι-
σης και Δημοσιονομικού Ελέγχου, ποσού 20.000,00 € 
στον Ειδικό Φορέα - ΚΑΕ 2072.0512.0001, στον προϋ-
πολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Π.Ε. Χίου για 
υπερωριακή απασχόληση εξαιρέσιμων έτους 2021.

9. Τις εποχικές, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές 
ανάγκες όπως αυτές προκύπτουν από τις δραστηριό-
τητες των υπηρεσιακών μονάδων της ΠΕ Χίου, όπως, 
οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων, συγκρότηση συνερ-
γείων επιφυλακής καθώς και αντιμετώπισης καιρικών 
φαινομένων (χιονοπτώσεις, πλημμύρες) ή άλλων κατα-
στάσεων όπως κατολισθήσεων, πυρκαγιές, σεισμούς κ.α, 
καθώς και κάθε άλλη έκτακτη ανάγκη που μπορεί να 
προκύψει στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων των 
αντίστοιχων οργανικών μονάδων της ΠΕ Χίου.

10. Το γεγονός ότι επιβάλλεται οι υπηρεσίες που ασχο-
λούνται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην 
Περιφερειακή Ενότητα Χίου, να λειτουργούν και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση 
των εκτάκτων αναγκών, αποφασίζουμε:

Α) Σε εφαρμογή του άρθρου 29 του ν. 4483/2017, 
καθορίζουμε το ωράριο λειτουργίας του Τμήματος Πο-
λιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, 
σε 24ωρη βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες του έτους, 
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες του έτους, για 
την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων ή 
τεχνολογικών συμβάντων.
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Β) Την έγκριση παροχής υπερωριακής εργασίας κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και για νυ-
χτερινά, για την πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα ή τε-
χνολογικά συμβάντα, με αμοιβή για τους υπαλλήλους 
που θ’ απασχοληθούν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασί-
ας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου, για το οικονομικό έτος 2021, ως εξής:

α) Για δύο (2) υπαλλήλους για την πρόληψη και αντι-
μετώπιση πάσης φύσεως γεγονότων εκτάκτων αναγκών 
για 32 ώρες για Α΄ εξάμηνο 2021 και για 96 ώρες για το 
Β΄εξάμηνο 2021 για κάθε υπάλληλο.

β) Για τρεις (3) οδηγούς και δύο (2) διοικητικούς υπαλ-
λήλους για κάλυψη εγκρίσεων και μετακινήσεων για την 
πρόσληψη και αντιμετώπιση πάσης φύσεως γεγονότων 
εκτάκτων αναγκών, για 32 ώρες για Α΄ εξάμηνο 2021 και 
για 96 ώρες για το Β΄εξάμηνο 2021, για κάθε υπάλληλο.

ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗ-

ΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ
2021

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΤΟΥΣ

ΧΙΟΥ 7
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 224 
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 672

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 1.792,00 €
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 5.376,00 €

ΣΥΝΟΛΑ 7 896 7.168,00€

Η προκαλούμενη δαπάνη του ποσού των 7.168,00 €, 
θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0512 του προϋπολογισμού 
έτους 2021 και από την απόφαση ανάληψης υποχρέω-
σης υπό στοιχεία 14637/Χ-ΟΔΕ/605/19.03.2021 (ΑΔΑ: 
Ψ49Ζ7ΛΩ-8Α2), του Γραφείου Οικονομικής Διαχείρισης 
της ΠΕ Χίου.

Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη-
σης εξαιρέσιμων και νυχτερινών στην οποία θα ανα-
φέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το 
αντικείμενο απασχόλησης για τον κάθε υπάλληλο κατά 
μήνα, θα γίνετε με απόφαση του Προϊσταμένου της αντί-
στοιχης οργανικής μονάδας στην αρχή κάθε μήνα και θα 
έχει οπωσδήποτε την έγκριση του Αντιπεριφερειάρχη 
Χίου, η απόφαση θα εκδίδεται πριν την πραγματοποίηση 
της υπερωριακής εργασίας, ανάλογα με τις παρουσι-
αζόμενες ανάγκες. Ως απαραίτητο στοιχείο, το οποίο 
θα συνοδεύσει τα δικαιολογητικά για την καταβολή της 
υπερωριακής εργασίας, θα αποτελεί η εκτυπωμένη από 
το προϊστάμενο κίνηση του συστήματος ωρομέτρησης, 
δια μέσω του οποίου θα διαπιστώνεται η παροχή υπε-
ρωριακής εργασίας.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο 
Προϊστάμενος των υπαλλήλων σε συνεργασία με τον 
Αντιπεριφερειάρχη Χίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Χίος, 22 Μαρτίου 2021

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ

Αριθμ. οικ. 13999 (6)
    Υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματι-

νές ώρες, μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου των Διευθύνσεων Διοικητικών 

και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Περιστερί-

ου, για το Α’ εξάμηνο έτους 2021. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) 

περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.3979/2011 (Α’ 138)

με τις οποίες αυξήθηκαν σε (40) οι εβδομαδιαίες ώρες 
εργασίας μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού Δημοσίου, ΟΤΑ 
α’ και β’ βαθμού και λοιπών ΝΠΔΔ

γ) Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/14757/2011 (Β’ 1659) 
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις εγκυκλίους 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Hλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης: 1) υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/ 
15884/10-8-2011«Καθορισμός ωρών εβδομαδιαίας ερ-
γασίας, προσέλευσης και αποχώρησης υπαλλήλων Δη-
μοσίου, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και λοιπών ΝΠΔΔ και ωρών 
εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες», 2) υπό 
στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-2011 και 3) Την υπ’ 
αρ. 2/1757/0026 υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών (Β’ 17).

δ) 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).

ε) Την υπ’ αρ. 172/11-12-2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί έγκρισης κατ’ εξαίρεση καθιέρωσης 
διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας διαφόρων υπηρε-
σιών του Δήμου για το έτος 2021, η οποία εγκρίθηκε με 
την υπ’ αρ. 110394/22-12-2020 (Β’ 5989) απόφαση του 
Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

στ) Το γεγονός ότι έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον προ-
ϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2021.

ζ) Tο υπ’ αρ. οικ.33583/25-8-2020 έγγραφο του Αντ/
χου Οικιστικής Ανάπτυξης Λύκου, για την αναγκαιότητα 
καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου και Υπερωριακής 
Απασχόλησης για δύο (2) τεχνίτες της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και την αναγκαιότητα Υπερωριακής Απα-
σχόλησης της Ληξιάρχου του Δήμου λόγω της φύσης 
της εργασίας της.

η) Tο υπ’ αρ. οικ. 32828/19-8-2020 έγγραφο του Αντ/
χου Ηλεκτρομηχανολογικού και Αυτεπιστασίας Ποθητού, 
για την αναγκαιότητα καθιέρωσης διαφορετικού ωρα-
ρίου και υπερωριακής Απασχόλησης για δεκατρείς (13) 
υπαλλήλους του Τμ. Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

θ) Την ανάγκη καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή πέρα 
από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλή-
λων των ως άνω υπηρεσιών για την αντιμετώπιση επο-
χικών, εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών, αποφασίζουμε:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18561Τεύχος B’ 1563/17.04.2021

Καθιερώνουμε για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2021:
Α. Την υπερωριακή απασχόληση πέραν του ωραρίου 

εργασίας μέχρι 120 ώρες το εξάμηνο κατά τις απογευ-
ματινές ώρες καθημερινά, για την Ληξίαρχο του Δήμου.

Β. Την υπερωριακή απογευματινή απασχόληση πέραν 
του ωραρίου εργασίας μέχρι 120 ώρες το εξάμηνο ανά 
εργαζόμενο τις καθημερινές, και κατά τις νυχτερινές 
ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, μέχρι 96 ώρες 
το εξάμηνο, για 2 τεχνίτες από το Τμήμα Συντήρησης και 
Αυτεπιστασίας, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ. Την υπερωριακή απογευματινή απασχόληση πέραν 
του ωραρίου εργασίας μέχρι 120 ώρες το εξάμηνο ανά 
εργαζόμενο τις καθημερινές, και μέχρι 96 ώρες εξαμη-
νιαίως ανά εργαζόμενο κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-

σιμες ημέρες για 13 υπαλλήλους του Τμ. Μελετών και 
Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στους κωδικούς του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
έτους 2021, ως εξής:

Κ.Α. 10.6012.114, 20.6012.11,20.6022.11, 30.6012.11 
και ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 17.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Περιστέρι, 5 Απριλίου 2021

Ο Δήμαρχος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ   
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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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