
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ρύθμιση λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυ-
ριακές σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του 
ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το β’ εξά-
μηνο έτους 2020 υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εξυ-
πηρέτησης του Πολίτη Περιφέρειας Θεσσαλίας.

3 Καθιέρωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόλη-
ση για το B΄ εξάμηνο έτους 2020 υπαλλήλων της 
Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας.

4 Kαθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις 
εργάσιμες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του 
έτους για το προσωπικό της Πολιτικής Προστασί-
ας της Π.Ε. Λευκάδας για το α΄ και β΄ εξάμηνο του 
έτους 2020.

5 Συμπλήρωση της υπ’ αρ. (οικ.) 204072/3050/
12-9-2019 (Β΄ 3538) απόφασης περί ανάθεσης 
άσκησης τομέων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλ-
λήλους που τηρούν τα πρακτικά των συνεδριάσε-
ων του δημοτικού συμβουλίου - οικονομικής επι-
τροπής - επιτροπής ποιότητας ζωής Λαρισαίων 
για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020.

7 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης απο-
γευματινής και για Κυριακές - εξαιρέσιμες για τη 
Ληξίαρχο του Δήμου Λαρισαίων για το Β΄ εξάμηνο 
έτους 2020.

8 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρ-
χου της Δ.Ε. Άρνης του Δήμου Σοφάδων για το 
έτος 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 529017 (1)
   Ρύθμιση λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυ-

ριακές σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 

του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως τροποποιήθη-

κε και ισχύει.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτε-

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

2. Τον ν.4555/2018 (Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμι-
κού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

3. Τις διατάξεις της με υπ’ αρ. 37419/13479/8-5-2018
(Β΄ 1661) απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε 
η 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιρο-
ποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής.

4. Την υπ΄αρ. 505910/4-9-2019 (Β΄ 3411) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής περί Ανάθεσης και Μεταβίβασης 
Αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερεια-
κούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής.

5. Την υπ΄αρ. 457959/1-7-2020 (Β΄ 2763) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής περί Ανάθεσης και Μεταβίβασης 
Αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερεια-
κούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής.

6. Το άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Ώρες λει-
τουργίας των καταστημάτων και εργασίας του προσω-
πικού τους, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Το ν. 3377/2005 (Α΄ 202) « Αρχές και κανόνες για την 
εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών 
τομέων του εμπορίου και της αγοράς» όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α’ 173)
«Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παρο-
χής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει από το άρθρο 49 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).

9. Τα άτυπα πρακτικά της διαβούλευσης που έλαβε 
χώρα στα γραφεία του Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού 
Τομέα στις 10-7-2020 και ώρα 10:00 π.μ. και τα οποία 
υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από άπαντες τους παρευ-
ρισκομένους και συγκεκριμένα από τον επιχειρησιακό 
προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας, από εκπρόσω-
πο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Καταστημάτων, από τον 
Αντιπρόεδρο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 
από τον εκπρόσωπο των καταστηματαρχών Πλάκας, από 
την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανά-
πτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, της Περιφέρειας Αττικής.

10. Την από 13-7-2020 ηλεκτρονική επιστολή του 
Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

11. Το υπ΄αρ. 38/13-7-2020 έγγραφο του Επαγγελμα-
τικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

12. Την από 16-7-2020 ηλεκτρονική επιστολή του 
Αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας Αθηνών και Κοι-
νόχρηστών χώρων.

13 Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Επειδή,
Σύμφωνα με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 2

του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74)
ισχύουν τα εξής: «1 Α Επιπλέον. επιτρέπεται η προαιρε-
τική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές 
την περίοδο από το μήνα Μάιο έως και το μήνα Οκτώ-
βριο, εκτός από τη δεύτερη Κυριακή του μήνα Αυγού-
στου, στις εξής περιοχές:

α) Στο Δήμο Αθηναίων……………..
«2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρ-

μόδιου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από 
διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς και 
ισχύει από το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της, 
ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες επι-
τρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών κατα-
στημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων 
στις παραγράφου 1 και 1Α, λαμβανομένων υπόψη των 
τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονο-
μική δραστηριότητα της περιοχής. Η απόφαση του Αντι-
περιφερειάρχη δύναται να αναθεωρείται ετησίως κατά 
το μήνα Δεκέμβριο και ισχύει για το επόμενο έτος από τη 
δημοσίευσή της. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης 
διατηρείται σε ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση μέχρι την 
αντικατάστασή της από νεότερη».

και αφού συνεκτιμήθηκαν σημαντικές παράμετροι 
όπως:

1) Η παραδοσιακή αγορά της Πλάκας, αποτελεί στην 
πραγματικότητα την «Παλιά πόλη της Αθήνας», όπως 
οριοθετείται στο πολεοδομικό διάταγμα (Δ΄ 1329/1993,
όπου στο άρθρο 1 οριοθετείται ακριβώς η περιοχή της 

παλιάς αγοράς, που περιλαμβάνει την Πλάκα, το Μονα-
στηράκι και την Ακρόπολη.

2) Σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, η «παλιά 
πόλη» παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του του-
ρισμού και τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν με 
ειδικό ωράριο.

3) Τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται στα ση-
μεία της παραδοσιακής αγοράς της Αθήνας (Πλάκα - Μο-
ναστηράκι - Ακρόπολη), στηρίζονται αποκλειστικά στον 
εισερχόμενο τουρισμό και η λειτουργία δεν περιορίζεται 
στις ημέρες της τυπικής λειτουργίας των καταστημάτων, 
δηλαδή Δευτέρα έως Σάββατο.

4) Στην περιοχή δραστηριοποιούνται κυρίως μικρές, 
οικογενειακές επιχειρήσεις που είναι στον κλάδο και 
απασχολούν ως προσωπικό μόνιμους συνεργάτες, απο-
φασίζουμε ότι:

Στην περιοχή της Πλάκας- Μοναστηράκι - Ακρόπολη 
επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων 
που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 
16 του ν. 4177/2013 και όλες τις άλλες Κυριακές, πλέον 
εκείνων που ορίζονται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου, 
δηλαδή από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Απρίλιο 
του 2022.

Κάθε άλλη απόφαση επί του θέματος παύει να ισχύει.
Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησί-

ως με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Δεκέμβριο.
Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται 

ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

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

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιουλίου 2020

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

    Αριθμ. 169700 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το β’ εξά-

μηνο έτους 2020 υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εξυ-

πηρέτησης του Πολίτη Περιφέρειας Θεσσαλίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282, 283 του ν.3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) «Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» κ.λπ.

3. Την υπ’ αρ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας (Β΄ 4788) «Έγκριση της 146/2018 (ορθή 
επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίη-
σης του π.δ. 129/2010 (Α΄ 222):’’Οργανισμός της Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας’’ όπως ισχύει».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (εγκ. 2/100018/0026 
Γ.Λ.Κ. ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ).
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5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 «Ρύθμιση 
οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του ν. 4625/2019 (Α΄ 139).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 
176) «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου».

7. Την υπ’ αρ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξε-
ων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄176), σελ. 17, 
άρθρου 20 Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου", με ΑΔΑ: ΨΑΕΗΦΗ-ΠΟ7».

8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του 
ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστω-
τικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 
και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του ν. 4623/
2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 
για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).

10. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
για την αντιμετώπιση των οποίων θα απασχοληθεί το 
προσωπικό της ανωτέρω Διεύθυνσης πέραν του κα-
νονικού ωραρίου εργασίας του, οι οποίες προέκυψαν 
από την ανάγκη σχεδιασμού από την αρχική βάση της 
Υπηρεσίας με βάση τις αρμοδιότητες που ασκεί, τον 
σχεδιασμό χρονοδιαγράμματος επιτόπιων επισκέψεων 
των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των τεσ-
σάρων Περιφερειακών Ενοτήτων (Λάρισας, Καρδίτσας, 
Τρικάλων, Μαγνησίας και Σποράδων)για το β’ εξάμηνο 
του έτους 2020, τις ανάγκες επεξεργασίας και προετοι-
μασίας ειδικού εντύπου ερωτηματολογίου προς συλλογή 
στοιχείων από τις Υπηρεσίες, την ανάγκη επεξεργασίας 
και προετοιμασίας εντύπου στο οποίο θα καταγράφονται 
τα στοιχεία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
και των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων, την ταξινό-
μηση των συμπληρωμένων εντύπων και ερωτηματολο-
γίων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των 
τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων, την ηλεκτρονική 
καταγραφή όλων των οργανικών μονάδων - υπηρεσιών 
της Περιφέρειας (επικαιροποίηση στοιχείων) και κατηγο-
ριοποίηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, 
την καταγραφή των προβλημάτων των Υπηρεσιών όλων 
των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τη σύντα-
ξη εκθέσεων προς τον Περιφερειάρχη, για την εφαρμογή 
πιλοτικών σχεδίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του 
πολίτη από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
την οργάνωση, ταξινόμηση, τήρηση πρωτοκόλλου και 
θεματικών φακέλων, την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των 
εγγράφων της Διεύθυνσης και την διατύπωση εισηγήσε-
ων στην Οικονομική Επιτροπή και παρουσία σε αυτήν 
καθώς συνεδριάζει εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου.

11. Το υπ’ αρ.162790/16-7-2020 πρωτογενές αίτημα 
υπερωριακής απογευματινής εργασίας για το β’ εξάμηνο 
2020 της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

12. Την υπ’ αρ. 168463/21-7-2020 βεβαίωση της Δι-
εύθυνσης Οικονομικού περί ύπαρξης εγγεγραμμένων 

πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2020 για υπε-
ρωριακή απογευματινή εργασία (ΚΑΕ 0511)υπαλλήλων 
της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

13. Το γεγονός ότι κατά το β’ εξάμηνο έτους 2020, δύο 
(2) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
απαιτείται να εργάζονται υπερωριακά για την κάλυψη 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών κατά τις απογευματι-
νές ώρες των εργασίμων ημερών, από ώρα 15.00 έως και 
ώρα 20.00 μέχρι είκοσι (20) ώρες ο καθένας και μέχρι τη 
συμπλήρωση εκατόν είκοσι ωρών (120) για έξι (6) μήνες, 
αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα-
σχόληση δύο (2) υπαλλήλων της Δ/νσης Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το β’ εξάμηνο 
έτους 2020, λόγω κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών 
αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών για το 
β’ εξάμηνο έτους 2020: α) μέχρι 240 ώρες συνολικά για 
δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη και συγκεκριμένα Υπερωρίες: Δύο (2) υπάλληλοι 
με είκοσι (20) ώρες το μήνα για έξι (6) μήνες = 2 χ 20 χ 6 = 
240 ώρες.

Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους 
υπαλλήλους θα γίνει με απόφασή μας, ανάλογα με τις 
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των 
εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο-
γισμό του έτους 2020.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολο-
γισμού οικονομικού έτους 2020, του ΚΑΕ 0511.

Μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της υπερωρια-
κής απασχόλησης θα βεβαιωθεί η πραγματοποίηση των 
υπερωριών για τον υπάλληλο από την Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη και για την Προϊ-
σταμένη της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη από 
τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 22 Ιουλίου 2020

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Ι

Αριθμ. 171715 (3)
    Καθιέρωση ανάγκης για υπερωριακή απασχό-

ληση για το B΄ εξάμηνο έτους 2020 υπαλλήλων 

της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ34514 Τεύχος B’ 3412/14.08.2020

2. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθ-
μιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ») κ.λπ., όπως ισχύουν.

3. Την υπ’ αρ. 15840/156612/4-10-2018 (Β΄ 4788) από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση της 146/2018 
(ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαι-
ροποίησης του π.δ. 129/2010 (Α΄ 222) “Οργανισμός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας”», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 και της 
παρ. 18 του άρθρου 15 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) «Διοί-
κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατά-
ξεις» όπως ισχύει.

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

6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής 
Μέριμνας Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τις οποίες θα 
απασχοληθεί το προσωπικό της ανωτέρω Διεύθυνσης 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους, ως εξής:

- Διενέργεια ελέγχων από Κοινωνικούς Συμβούλους 
(υπ’ αρ. Π3β/Φ.32/ΓΕΝ.31542/2002 (Β΄ 577) - «Θεσμός 
Κοινωνικού Συμβούλου») τις απογευματινές ώρες, πέ-
ραν του κανονικού ωραρίου, σε Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με σκοπό τη σύνταξη εκθέσε-
ων αξιολόγησης για την οργάνωση και τη λειτουργία 
τους. Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 6 της υπ’ αρ. Π1β/ΓΠ/
οικ.14951/2001 (Β΄ 1397) υπουργικής απόφασης «Προ-
ϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργι-
κής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), κ.λπ.», καθορίζεται 
το ωράριο λειτουργίας των δομών αυτών.

- Προγράμματα εκπαίδευσης, συμβουλευτικής υπο-
στήριξης και επιμόρφωσης υποψήφιων θετών και ανά-
δοχων γονέων κατά τις απογευματινές ώρες και Σάβ-
βατα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 24 
του ν.4538/2018 (Α΄ 85) «Μέτρα για την προώθηση των 
Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατά-
ξεις» και τις υπ’ αρ. Δ11 οικ.49074/2066/2018 και Δ11 
οικ.49075/2067/2018 (Β΄ 4489) αποφάσεις της Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

- Διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας και παρακολούθηση 
και προσαρμογή του θετού ή αναδόχου τέκνου σύμφω-
να με το π.δ. 226/20-9-1999 (Α΄ 190).

- Διάθεση σκηνικού υλικού από το Αποθηκευτικό Κέ-
ντρο Λάρισας για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες σύμ-
φωνα με: 1) το β.δ. 972/1967 (Α΄ 4) «Περί οργανώσεως 
των παρά τω Υπουργείων Κοινωνικής Προνοίας Διευθύν-
σεων: α) Λαϊκής Στέγης και β) Στεγάσεως και Επειγούσης 
περιθάλψεως των εκ θεομηνιών πληττομένων πληθυ-
σμών», 2) την υπ’ αρ. Δ7α/13210/24-11-1967 υπουργική 
απόφαση με θέμα «Σύστασις Αποθηκευτικών Κέντρων» 
και 3) την υπ’ αρ. ΔΙα/οικ. 463/12-01-1973 υπουργική 
απόφαση με θέμα «Περί διακινήσεως και καλής συντη-
ρήσεως υλικού Αποθηκευτικών Κέντρων».

- Αυξημένες ανάγκες στο πλαίσιο της ένταξης και της 
υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο 
Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας» στο Περιφερειακό Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.

- Αρχειοθέτηση και αποστολή των φακέλων του αρ-
χείου στεγαστικών - προνοιακών προγραμμάτων στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 186, παρ. ΙΙ.Ζ, υπο-
παρ. ΙΙ.7 του ν. 3852/2010 καθώς και της υπ’αρ. ΔΥ8γ/
Γ.Π.35311/5-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ9Θ-4ΤΔ) εγκυκλίου του 
Υπουργείου Υγείας.

7. Την υπ’ αρ. 166253/20-7-2020 εισήγηση - τεκμηρι-
ωμένο πρωτογενές αίτημα υπερωριακής απασχόλησης 
υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας.

8. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο-
γισμό οικονομικού έτους 2020.

9. Την υπ’ αρ. 168525/21-7-2020 βεβαίωση της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με την 
ύπαρξη πιστώσεων υπερωριακής εργασίας Β΄ εξαμή-
νου έτους 2020.

10. Το γεγονός ότι κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020 
το προσωπικό που υπηρετεί στη Δ/νση Κοινωνικής Μέ-
ριμνας πέντε (5) υπάλληλοι απαιτείται να εργάζονται 
υπερωριακά για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων 
ημερών από 15.00 έως 22.00 και μέχρι 120 ώρες ανά 
εξάμηνο ο καθένας, αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα-
σχόληση πέντε (5) υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής 
Μέριμνας Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το Β΄ εξάμηνο 
έτους 2020, για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών 
αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών για το 
Β΄ εξάμηνο έτους 2020 και μέχρι 600 ώρες συνολικά για 
πέντε (5) υπαλλήλους. Οι ώρες της υπερωριακής απα-
σχόλησης δεν θα υπερβαίνουν τις 120 ανά υπάλληλο 
το εξάμηνο.

Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους 
υπαλλήλους θα γίνει με απόφασή μας, ανάλογα με τις 
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των 
εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο-
γισμό έτους 2020.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2020, του φορέα 073 και 
του ΚΑΕ 0511.

Υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορί-
ζεται η Διευθύντρια της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 23 Ιουλίου 2020

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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Αριθμ. οικ.53102/8658 (4)
     Kαθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις 

εργάσιμες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του 

έτους για το προσωπικό της Πολιτικής Προστα-

σίας της Π.Ε. Λευκάδας για το α΄ και β΄ εξάμηνο 

του έτους 2020.

  Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την υπ’ αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε
η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. (Β΄ 4083).

3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν.3146/2003 
(Α΄ 125) «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώ-
ματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το 
άρθρο 122 του ν.4604/2019 (Α΄ 50) αναφορικά με την 
αναδρομική ισχύ των αποφάσεων έγκρισης υπερωρια-
κής απασχόλησης κατά τη νύχτα και κατά τις εξαιρέσιμες 
ημέρες προσωπικού των ΟΤΑ β΄ βαθμού σε εργασίες που 
αφορούν έκτακτες ή μη προβλέψιμες ανάγκες.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4483/2017 (Β΄ 107) 
“Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαι-
σίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών.....και 
άλλες διατάξεις”.

6. Την υπ’ αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της 
Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οι-
κονομικών αναφορικά με την παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015.

7. Την υπ’ αρ. οικ. 15257/6674/20-2-2020 (Β΄ 807) από-
φαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί απασχόλη-
σης σε 24ωρη βάση και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες του προσωπικού της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.

8. Τις υπ’ αρ. οικ.3146/453/14-1-2020 (ΑΔΑ: 6Ζ8Ι7ΛΕ-
ΑΧ4) και οικ.3148/455/14-1-2020 (ΑΔΑ: Ψ7307ΛΕ-Ο45) 
αποφάσεις μας για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης για 
την πληρωμή της απαιτούμενης δαπάνης σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Λευ-
κάδας της Π.Ι.Ν. οικονομικού έτους 2020 για την υπε-
ρωριακή απασχόληση του προσωπικού της Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Λευκάδας, Ειδικός Φορέας 02073 
ΚΑΕ 0511 και 512 αντίστοιχα.

9. Το υπ’ αρ. οικ. 111045/17108/16-12-2019 έγγραφο 
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερεια-
κής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, 
αναφορικά με το προγραμματισμό υπερωριακής απα-
σχόλησης.

10. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
κατά τις εργάσιμες ημέρες τις Κυριακές εξαιρέσιμες ημέ-
ρες του έτους, του προσωπικού του Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και 

συγκεκριμένα για έναν (1) υπάλληλο, κλάδου ΔΕ Διοικη-
τικών Γραμματέων, για την αντιμετώπιση των πάσης φύ-
σεως απρόβλεπτων, εξαιρετικών και εν γένει έκτακτων 
ή επειγουσών αναγκών.

11. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες 
πιστώσεις ύψους 4.218,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0511, και ΚΑΕ 
0512 του ειδικού φορέα 02073, του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020 της Περιφερειακής Ενότητας 
Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων για το α΄ και 
β΄ εξάμηνο του έτους 2020, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε:
α) την ανάγκη καθιέρωσης εργασίας κατά τις απο-

γευματινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυχτερινές ώρες, καθ΄ υπέρβαση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας για το α΄ και β΄ εξάμηνο του 
έτους 2020 για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως 
απρόβλεπτων, εξαιρετικών και εν γένει έκτακτων ή επει-
γουσών αναγκών.

β) εγκρίνουμε την καθιέρωση εργασίας κατά τις απο-
γευματινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυχτερινές ώρες, καθ΄ υπέρβαση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας όπως παρακάτω:

• για το α΄ εξάμηνο του έτους 2020, 312 ωρών ανα-
δρομικά και

• για το β΄ εξάμηνο του έτους 2020, έως και 31-12-2020, 
312 ωρών για το προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας 
της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας 
Ιόνιων Νήσων.

Το ανώτερο όριο για το κάθε εξάμηνο του έτους 2020, 
για το προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας της Περι-
φερειακής Ενότητας Λευκάδας καθιερώνεται ως εξής:

• 120 ώρες συνολικά για υπερωριακή εργασία μέχρι 
την 22η ώρα οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις 20 ώρες 
για έναν (01) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμ-
ματέων μηνιαίως

• 96 ώρες για εργασία από την 22η μέχρι την 6η πρωινή 
πέραν της υποχρεωτικής οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν 
τις 16 ώρες για τον ανωτέρω υπάλληλο μηνιαίως

• 96 ώρες για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
πέραν της υποχρεωτικής οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν 
τις 16 ώρες για τον ανωτέρω υπάλληλο μηνιαίως.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα απόφα-
ση ανέρχεται σε 4.218,00 ευρώ συνολικά και θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του Φορέα 02073, του ΚΑΕ 0511 και του 
ΚΑΕ 0512, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περι-
φερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων 
Νήσων ως εξής:

Για τον ΚΑΕ 511 δεσμεύεται πίστωση ύψους:
• 652,8 ευρώ για το α΄εξάμηνο και
• 652,8 ευρώ για το β΄εξάμηνο του έτους 2020.
Για τον ΚΑΕ 512 δεσμεύεται πίστωση ύψους:
• 1456,08 ευρώ για το α΄εξάμηνο και
• 1456,08 ευρώ για το β΄εξάμηνο του έτους 2020.
Η ονομαστική κατανομή των 312 ωρών συνολικά για 

το β΄ εξάμηνο, στον απασχολούμενο υπάλληλο, θα γίνει 
με νεώτερη απόφαση.

Η βεβαίωση της παρασχεθείσης εργασίας γίνεται από 
τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λευκάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως με μέριμνα της Δ/νσης Διοικητικού-Οι-
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κονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της 
Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λευκάδα, 24 Ιουλίου 2020

Η Περιφερειάρχης

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 49885/897 (5)
     Συμπλήρωση της υπ’ αρ. (οικ.) 204072/3050/

12-9-2019 (Β΄ 3538) απόφασης περί ανάθεσης 

άσκησης τομέων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 114, 159, 160, 186 

και 282 του ν.3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε στη 
συνέχεια και ισχύει σήμερα (ιδίως του άρθρου 93 του 
ν.4555/2018 (Α΄ 133) που αντικατέστησε το άρθρο 160).

2. Το π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας» (Α΄ 241), όπως έχει τροποποιηθεί - επικαι-
ροποιηθεί με τις υπ’ αρ. 3203/84663/22-6-2017 (Β΄ 2201), 
3749/77622/11-6-2018 (Β΄ 2467), 6041/119763/22-8-2018
(Β΄ 3806) και 7062/149508/5-10-2018 (Β΄ 4524) αποφά-
σεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, και ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 6 του ν.4071/
2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδι-
οίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει 
(Α΄ 131).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 - «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει σή-
μερα.

6. Την με υπ’ αρ. (οικ.) 204072/3050/12-9-2019 (Β΄ 3538)
απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί 
ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων και μεταβίβα-
σης αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες.

7. Το με υπ’ αρ. 265/4-3-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Ευρυτανίας.

8. Την ανάγκη συμπλήρωσης της με υπ’ αρ. (οικ.) 204072/
3050/12-9-2019 (Β΄ 3538) απόφασής μας.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, απο-
φασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την με υπ’ αρ. (οικ.) 204072/3050/
12-9-2019 (Β΄ 3538) απόφασή μας περί ανάθεσης άσκη-
σης τομέων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Χω-
ρικούς Αντιπεριφερειάρχες, ως ακολούθως:

- στην παρ. 3 περ. ια προσθέτουμε στο τέλος του εδα-
φίου ιι) και Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ευρυτανίας

- στην παρ. 3 περ. ια προσθέτουμε στο τέλος του εδα-
φίου ιιι). ... και Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ευρυτανίας

- στην παρ. 3 περ. ιβ προσθέτουμε στο τέλος του εδα-
φίου ιι). ... και Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ευρυτανίας

- στην παρ. 3 περ. ιβ προσθέτουμε στο τέλος του εδα-
φίου ιιι). ... και Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ευρυτανίας

Κατά τα λοιπά ισχύει η με υπ’ αρ. (οικ.) 204072/3050/
12-9-2019 (Β΄ 3538) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Λαμία, 22 Ιουλίου 2020

Ο Περιφερειάρχης

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Ι

Αριθμ. 2642 (6)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλ-

λήλους που τηρούν τα πρακτικά των συνεδριά-

σεων του δημοτικού συμβουλίου - οικονομικής 

επιτροπής - επιτροπής ποιότητας ζωής Λαρισαί-

ων για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (Α΄ 87).
2. Τη υπ’ αρ. 35/9-1-2020 απόφαση Δημάρχου περί 

ανάθεσης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του 
Δήμου Λαρισαίων, και παροχή σ’ αυτόν εξουσιοδότησης 
προς υπογραφή εγγράφων.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49, και 176 του ν. 3584/
2007.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 14, 20 και 26 (κεφ. Β΄) 
του ν. 4354/2015 (Α΄176).

5. Το υπ’ αρ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την 12902/164931/2017 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας περί καθιέρωσης εξαιρέσεων από την 5νθήμερη 
εργασία και καθιέρωση 24ωρης και 12ωρης λειτουργίας 
υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων (Β΄3911).

7. Την υπ΄αρ. 27603/20-7-2020 βεβαίωση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη σχετικών πι-
στώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων 
για το οικονομικό έτος 2020, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση για την τή-
ρηση των πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου, των 
πρακτικών της οικονομικής επιτροπής, και της επιτροπής 
ποιότητας ζωής σε έναν (1) υπάλληλο (μόνιμο ή ΙΔΑΧ) για 
το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020. Τα όρια των ωρών υπε-
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ρωριακής απασχόλησης ανά υπάλληλο για το Β΄ εξάμη-
νο είναι έως 120 ώρες για απογευματινή υπερωριακή 
εργασία, έως 96 ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις 
νυκτερινές ώρες και έως 96 ώρες για τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα-
σχόληση θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις των 
ΚΑ 10.6012.20001 και 10.6022.20001 για τα ποσά των 
2.064,92 και 2.004,52 αντίστοιχα €. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 21 Ιουλίου 2020

Με εντολή Δημάρχου
O Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 2640 (7)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης απο-

γευματινής και για Κυριακές - εξαιρέσιμες για τη 

Ληξίαρχο του Δήμου Λαρισαίων για το Β΄ εξάμη-

νο έτους 2020. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

όπως ισχύουν.
2. Τη υπ’ αρ. 35/9-1-2020 απόφαση Δημάρχου περί 

ανάθεσης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του 
Δήμου Λαρισαίων, και παροχή σ’ αυτόν εξουσιοδότησης 
προς υπογραφή εγγράφων.

3. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 14, 20 και 26 (κεφ. Β΄) 

του ν. 4354/2015 (Α΄176).
5. Το υπ’ αρ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 έγγραφο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
6. Την 12902/164931/2017 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας περί καθιέρωσης εξαιρέσεων από την 5νθήμερη 
εργασία και καθιέρωση 24ωρης και 12ωρης λειτουργίας 
υπηρεσιών του Δήμου (Β΄3911).

7. Την υπ΄αρ. 27600/20-7-2020 βεβαίωση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη σχετικών πι-
στώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων 
για το οικονομικό έτος 2020, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση απογευμα-
τινή και για Κυριακές - εξαιρέσιμες για τη λειτουργία του 
ληξιαρχείου του Δήμου κατά το Β΄ εξάμηνο έτους 2020, 
σε μία (1) υπάλληλο με σχέση Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας ΠΕ 
Διοικητικού.

Τα όρια των ωρών υπερωριακής απασχόλησης για 
την υπάλληλο για το Β΄ εξάμηνο είναι έως 120 ώρες για 
απογευματινή υπερωριακή εργασία και έως 96 ώρες 
για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα-
σχόληση θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΚΑ 
10.6022.20001 για το ποσό των 2.004,52 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Λάρισα, 21 Ιουλίου 2020

Με εντολή Δημάρχου
O Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 990 (8)
     Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρ-

χου της Δ.Ε. Άρνης του Δήμου Σοφάδων για το 

έτος 2020.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδάφιο δ του άρθρου 58 

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

2. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (Α΄ 112) «Πρόγραμ-
μα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και των υπ' αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 
16752/22-7-2010 και 20868/29-9-2010 διευκρινιστικών 
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την εφαρ-
μογή του ανωτέρω Νόμου.

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

4. Την υπ' αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) Εγκύκλιο της Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με «Παροχή οδηγι-
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄
του ν.4354/2015.

5. Την υπ' αρ. 85899/22-6-2020 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας για την ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στην 
Δημοτική Ενότητα Άρνης του Δήμου Σοφάδων, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο (Β΄ 2815).

6. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης 
για τον κάτωθι υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Γεωπόνων, αφού 
πέραν του ωραρίου εργασίας του είναι υποχρεωμένος 
να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες ληξιαρχείου, αποφασίζει:

Α) Εγκρίνει την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης 
με αμοιβή πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο και μέχρι 
31-12-2020, η οποία δε θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες 
μηνιαίως, για τον Ληξίαρχο της κάτωθι Δημοτικής Ενό-
τητας του Δήμου Σοφάδων:

• Δημοτική Ενότητα Άρνης για έναν (1) μόνιμο υπάλ-
ληλο κατηγορίας ΠΕ Γεωπόνων.
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Τα καθήκοντα της Ληξιάρχου εντάσσονται στα έκτα-
κτα και απρόβλεπτα, έχουν να κάνουν με την τέλεση 
πολιτικών γάμων και με την καταχώρηση ληξιαρχικών 
πράξεων θανάτου τις απογευματινές ώρες και εξαιρέ-
σιμες ημέρες και την ανάλογη έκδοση αποσπασμάτων 
ληξιαρχικών πράξεων που έχουν επείγοντα χαρακτήρα.

Β) Η ωριαία αμοιβή του ανωτέρω ορίζεται στο άρθρο 20
του ν. 4354/2015 και η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 
10-6012.01 και Κ.Α.: 10-6012.02 οικ. έτους 2020.

Γ) Η κατανομή των ωρών απασχόλησής της θα γίνε-
ται κάθε μήνα με βεβαίωση Δημάρχου αναλόγως των 
υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Σοφάδες, 23 Ιουλίου 2020

 Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034121408200008*
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