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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1/07.01.2016 απόφασης
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 από−
φασης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015
απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδι−
κής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών
και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 2118)» (Β΄ 8). ......................
Απόφαση καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήματος
για καθαριότητα ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ στο Νομό
Λακωνίας έτους 2016. .................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής νυκτερινής εργασίας και εργα−
σίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπαλλήλων
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Κοινωνικής Μέριμνας
της Π.Ε. Δράμας της Π.Α.Μ.Θ. για το έτος 2016» .........
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 2016 για
προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια Ηπείρου
− Π.Ε. Θεσπρωτίας για έργο: «Network creation and
promotion of castles − NetCastle», στο πλαίσιο υλο−
ποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ −ΑΛΒΑΝΙΑ 2007−2013». ..........
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2016 της α) Δ/νσης
Διοικητικών−Οικονομικών Υπηρεσιών (Γραμματει−
ακή Υποστήριξη Δημάρχου), β) του Ληξιαρχείου
και γ) των πρακτικών του Δ.Σ. ...........................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1/07.01.2016 απόφασης «Αντι−
κατάσταση της υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 απόφασης
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφα−
σης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπι−
τροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή
ζητήματα» (Β΄ 1563), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
(Β΄ 2118)» (Β΄ 8).
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρ−
θρου 1 του Ν. 4350/2015 (Α' 161) , όπως τροποποιήθηκε
με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 4350/2015
(Α΄161) και αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του
Ν. 4350/2015 (Α΄161) και ισχύει.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου
4 του Ν. 4350/2015 (Α΄161).
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.07.2015 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών
Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθ−
μιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων», όπως
τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ:
Ψ6ΕΝΗ−8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΨΨΗ−ΠΙΒ),
2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ−Τ9Φ), και 2/72914/
0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η−ΤΗΟ) και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 1/07.01.2016 απόφαση της Επιτροπής
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.): «Αντικατά−
σταση της υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 απόφασης «Αντικατά−
σταση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση
ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την
έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄
1563), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄2118)» (Β΄ 8).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
6. Την αναγκαιότητα τροποποίησης της υπό (4) από−
φασης για την πληρότητα αυτής.
7. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού., αποφασίζουμε:
Α) Μετά το άρθρο 9 της υπ’ αριθ. 1/08.01.2016 (Β΄ 8) από−
φασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών
(Ε.Ε.Τ.Σ.) περί «Αντικατάστασης της υπ’ αριθ. 768/30.09.2015
απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015
απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υπο−
επιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή
ζητήματα» (Β΄ 1563), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄
2118)», προστίθεται νέο άρθρο 9Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 9Α
Πίνακες
Οι συνημμένοι πίνακες 1, 2 και 3 αποτελούν αναπό−
σπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.»
Β) Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθ. 1/07.01.2016
απόφαση της Ε.Ε.Τ.Σ.: «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ.
768/30.09.2015 απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’
αριθ.664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτι−
κό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συ−
ναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄2118)» (Β΄8).
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ȆǿȃǹȀǹȈ 1
ȆǿȃǹȀǹȈ ȀǿȃǾȈǼȍȈ ȀǼĭǹȁǹǿȍȃ ȋȇǾȈǾȈ 1/7/2014 – 30.6.2015

ȆȡȠȢ ĲȘȞ
ȉȡȐʌİȗĮ ................................

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ :


;ɸʋʙʆʐʅʉͬɸʋʘʆʐʅʀɲͿ






;ɷɿɸʑɽʐʆʍɻͿ

;Ȱ͘Ɍ͘ɀ͘Ϳ

;ȰʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎͿ

ȀȪȡȚȠȚ,
Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
22 ĲȠȣ ȃ. 1599/1986, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ Ș ĮȟȓĮ ıİ İȣȡȫ ĲȦȞ İȚıĮȖȦȖȫȞ țĮȚ İȞįȠțȠȚȞȠĲȚțȫȞ ĮʌȠțĲȒıİȦȞ, İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ
ĲȣȤȩȞ įĮıȝȫȞ, ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıİ Ș ȦȢ ȐȞȦ İĲĮȚȡİȓĮ, ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȞȠȝȓȝȦȢ İțʌȡȠıȦʌȫ, țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ
ȤȡȒıȘ İȓȞĮȚ, ĮȞȐ ȝȒȞĮ, Ș ĮțȩȜȠȣșȘ:
ȰɂȻȰɀȵɈȰɌɃɆɏɁȾȵɌȰȿȰȻɃɉɇɈɃȵɂɏɈȵɆȻȾɃ
;ɲʇʀɲʍɸɸʐʌʙͿ

ɀȸɁȰɇ
ȻɃɉȿȻɃɇϮϬϭϰ
ȰɉȳɃɉɇɈɃɇϮϬϭϰ
ɇȵɅɈȵɀȲɆȻɃɇϮϬϭϰ
ɃȾɈɏȲɆȻɃɇϮϬϭϰ
ɁɃȵɀȲɆȻɃɇϮϬϭϰ
ȴȵȾȵɀȲɆȻɃɇϮϬϭϰ
ȻȰɁɃɉȰɆȻɃɇϮϬϭϱ
ɌȵȲɆɃɉȰɆȻɃɇϮϬϭϱ
ɀȰɆɈȻɃɇϮϬϭϱ
ȰɅɆȻȿȻɃɇϮϬϭϱ
ɀȰȻɃɇϮϬϭϱ
ȻɃɉɁȻɃɇϮϬϭϱ
ɇɉɁɃȿȻȾȸȰɂȻȰȻɃɉȿȻɃɉϮϬϭϰ
ʹȻɃɉɁȻɃɉϮϬϭϱ




īȚĮ ĲȘȞ İĲĮȚȡİȓĮ

____________________________________
(ȈĳȡĮȖȓįĮ țĮȚ ȊʌȠȖȡĮĳȒ)
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ȆǿȃǹȀǹȈ 2
ȵʆɷɸɿʃʏɿʃʊʎʋʀʆɲʃɲʎʅɸʏɻʆɲʆɳʃɲʏɻɶʉʌʀɲʋʌʉʏɸʌɲɿʉʋʉʀɻʍɻʋʄɻʌʘʅʙʆɶɿɲ
ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲɲɶɲɽɳʃɲɿʐʋɻʌɸʍʀɸʎ

ǹȖĮșȐ / ȊʌȘȡİıȓİȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ
I.

ĭȐȡȝĮțĮ

II.

ȀĮȪıȚȝĮ, ǼȞȑȡȖİȚĮ

III.

ȉȡȩĳȚȝĮ, ǼȣʌĮșȒ ʌȡȠȧȩȞĲĮ

IV.

ȆȡȫĲİȢ ȪȜİȢ ȖȚĮ ʌĮȡĮıțİȣȒ ȕĮıȚțȫȞ ĲȡȠĳȓȝȦȞ

ȆȡȠĲİȡĮȚȠʌȠȓȘıȘ

V. ȊȜȚțȐ ȈȣıțİȣĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȩȜĮ ĲĮ ĮȖĮșȐ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ
ʌȡȠĲİȡĮȚȠʌȠȓȘıȘȢ 1
Vǿ. ȆȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ ȣʌȘȡİıȓİȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ țĮȚ
ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ

1

Vǿǿ. ȆȡȠȝȒșİȚĮ ĮȖĮșȫȞ țĮȚ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ʌȠȣ ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȠȪȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ǼȈȆǹ Ȓ ȐȜȜĮ ıȣȖȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȠȪȝİȞĮ
ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ
Vǿǿǿ. ǾȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȫȞ İĲĮȚȡİȚȫȞ
ǿȋ. ȆȡȠȝȒșİȚİȢ ǻȘȝȠıȓȠȣ
I.
ȆȡȫĲİȢ ȪȜİȢ ȖȚĮ ʌĮȡĮıțİȣȒ țĮĲİȡȖĮıȝȑȞȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ İȟĮȖȦȖȒ
II.
ȆȡȠȧȩȞĲĮ Ȓ ȣȜȚțȐ – ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ Ȓ
ʌĮȡĮıțİȣȒ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ Ȓ ȣʌȠįȠȝȫȞ ʌȠȣ ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȘ
įȘȝȩıȚĮ ȣȖİȓĮ, ĮıĳȐȜİȚĮ țĮȚ țȠȚȞȦȞȚțȒ ʌȡȩȞȠȚĮ
III.
ǼȓįȘ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȐȝİıĮ ȝİ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ țĮȚ
ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ĲȠȣȡȚıȝȠȪ
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IV.
ǼʌȠȤȚĮțȐ İȓįȘ ʌȠȣ ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȘ įȚĮĳȪȜĮȟȘ ĲȠȣ
țȠȚȞȦȞȚțȠȪ ıȣȝĳȑȡȠȞĲȠȢ ȩʌȦȢ, İȞįİȚțĲȚțȐ, ıȤȠȜȚțȐ İȓįȘ țĮȚ
ʌĮȚȤȞȓįȚĮ
ȁȠȚʌȐ
ǼȓįȘ ȝȑıȘȢ ĮȞĮȖțĮȚȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘ țĮșȘȝİȡȚȞȒ įȚĮȕȓȦıȘ
(ȑȞįȣıȘ, ȣʌȩįȘıȘ, ț.Ȝʌ). ǼȓįȘ ʌȠȣ ʌȡȠȐȖȠȣȞ ĲȠ ȕȚȠĲȚțȩ
İʌȓʌİįȠ (ȥȣȤĮȖȦȖȓĮ, įȚĮıțȑįĮıȘ, țȜʌ). ȁȠȚʌȐ İȓįȘ (İȓįȘ
ʌȠȜȣĲİȜİȓĮȢ ȝȘ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ țȐȜȣȥȘ ȕĮıȚțȫȞ ĮȞĮȖțȫȞ
įȚĮȕȓȦıȘȢ, țȜʌ.). ȆȜȘȡȦȝȒ ĲȚȝȠȜȠȖȓȦȞ ʌĮȡȠȤȒȢ
ȣʌȘȡİıȚȫȞ ȞȠȝȚțȫȞ, ȠȚțȠȞȠȝȠĲİȤȞȚțȫȞ ıȣȝȕȠȪȜȦȞ,
ıȣȞįȡȠȝȫȞ, țȜʌ


3

ȰͬȰ



ȸʅͬʆʀɲʐʋʉɴʉʄɼʎ
ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

Ʌɸʄɳʏɻʎͬ
ɸʆʏʉʄɹɲʎ

ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʎ

ɍʙʌɲʋʌʉʉʌɿʍʅʉʑ
ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ
Ɂʊʅɿʍʅɲ Ʌʉʍʊ

ȵʀɷʉʎ
ʍʐʆɲʄʄɲɶɼʎ

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ
Ȱɿʏɿʉʄʉɶʀɲ

Ɉɿʅʉʄʊɶɿʉͬ
WƌŽĨŽƌŵĂ

Ȱʌ͘Ɉɿʅʉʄʉɶʀʉʐͬ
ƉƌŽĨŽƌŵĂ

ɅʀʆɲʃɲʎϯȰʋʊʔɲʍɻʎʏɻʎȵʋɿʏʌʉʋɼʎȶɶʃʌɿʍɻʎɈʌɲʋɸɺɿʃʙʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆʐʋΖɲʌɿɽʅ͘ϭͬϳ͘ϭ͘ϮϬϭϲ

ȆǿȃǹȀǹȈ 3

ȸʅͬʆʀɲɹʃɷʉʍɻʎ
ʏɿʅʉʄʉɶʀʉʐ

ȸʅͬʆʀɲʄɼʇɻʎ
ʏɿʅʉʄʉɶʀʉʐ

ȸʅͬʆʀɲʋɲʌɳɷʉʍɻʎ
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2016
Η Πρόεδρος της Επιτροπής
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. 108
(2)
Απόφαση καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήματος για
καθαριότητα ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ στο Νομό Λακω−
νίας έτους 2016.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2314/1953
«Περί Τροποποιήσεως των περί καθαρισμού των δημο−
σίων καταστημάτων διατάξεων» (ΦΕΚ Α/59).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 «Ρύθ−
μιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και
οθρωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστα−
σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/125).
3. Την απόφαση αριθμ. 2/5091/0026/25−05−2012 (ΦΕΚ
Β/1741) του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή παγί−
ων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων
Δημοσίων Υπηρεσιών».
4. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112) σχετικά ενίσχυση της δια−
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
5. Την αριθμ. 2062200/6414/004/1−09−1997 (ΦΕΚ Β/858)
απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Περί μεταβίβασης αρ−
μοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Προϊ−
σταμένους των Περιφερειακοί Υπηρεσιών του Γ.Λ.Κ. και
της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού»,
στο Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και σε Προϊσταμένους
Δ/νσεως και Τμήματος του ΓΛΚ, όπως τροποποιήθη−
κε με την αριθμ. 1121103/2068/00006Β/1998 (ΦΕΚ Β/1175)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών».
6. Την αριθμ. 2061120/26−08−97 (ΦΕΚ Β/754) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός κυρίων Διατακτών».
7. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον Π.Υ. της Υπηρε−
σίας μας για το έτος 2016 ποσού 600,00€ στον Ειδικό
φορέα 9034/233 ΚΑΕ 1232 με ποσοστό διάθεσης 70%
για κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας.
8. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος έτους 2016 του κατ’ απο−
κοπή χορηγήματος για δαπάνες καθαριότητας του Τε−
λωνείου Γυθείου Νόμου Λακωνίας, ΕΦ 90−34/233 και ΚΑΕ
1232 στο ποσό των 35,00€. Καταχωρήθηκε στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής με α/α 5624 δέσμευση
πίστωσης ποσού 420,00€ για την καταβολή του ανω−
τέρω χορηγήματος έως και Δεκέμβριο του έτους 2016
σύμφωνα με το υπάρχων ποσοστό διάθεσης του 70%.
Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται τμηματικά με τα−
κτικά χρηματικά εντάλματα σύμφωνα με την απόφαση
αριθμ. 2/5091/0026/25−05−2012 (ΦΕΚ 1741/Β/25−5−2012) του
Υπουργού Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γύθειο, 14 Ιανουαρίου 2016
Ο Προϊστάμενος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΓΕΑΣ
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Αριθμ. οικ. 5330
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής νυκτερινής εργασίας και ερ−
γασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπαλλή−
λων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Κοινωνικής Μέρι−
μνας της Π.Ε. Δράμας της Π.Α.Μ.Θ. για το έτος 2016»
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄/7−06−2010).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του
Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 τ. Α΄/09−09−1999).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297 τ.Α΄/23−12−2003).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ
152 τ.Α΄/1−7−2011) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρό−
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354 (ΦΕΚ 176/
τ.Α΄/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
6. Την με αριθμό 2/78400/0022/14.11.2011 ερμηνευτική
εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. που αφορά την παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α΄/2011).
7. Το Π.δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/27−12−2010) «Οργανισμός
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
8. Τις διατάξεις του Π.δ. 30/1996 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
9. Tην αριθμ. οικ. 5319/30−9−2014 (ΦΕΚ2596/τ.Β΄/
30−9−2014) απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., «Παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους
Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων, Τμημάτων
και Γραφείων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
10. Tην αριθμ. οικ. Δ.Δ. 6183/13−11−2014 (ΦΕΚ 3057/
τ.Β΄/13−11−2014 απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων στον εκτελεστικό Γραμματέα
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
11. Την από 14−12−2015 εγκύκλιο με αριθμό (ΑΔΑ ΩΠΩ−
8465ΦΥΟ−8Ω8) του Υπουργείου Υγείας «Εντατικοποίη−
ση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής
περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς».
12. Την εγκύκλιο με αριθμό Υ1γ/Γ.Π.οικ.23338/27−3−2015
(ΑΔΑ 76ΥΝ465ΦΥΟ−ΟΜ4) του Υπουργείου Υγείας «Υγειονο−
μικοί έλεγχοι ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα
και της έναρξης της τουριστικής−καλοκαιρινής Περιόδου».
13. Την αριθμ. Υ1γ./Γ.Π./οικ.96967 (ΦΕΚ 2718 τ.Β΄ 8−10−2012)
Υ.Δ. «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις».
14. Την αριθμ. Α5 3010/1985 (ΦΕΚ 593/τ.Β΄/2−10−1985)
Υ.Δ. όπως τροποποιήθηκε «Μέτρα προστασίας της Δη−
μόσιας υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων
διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων».
15. Την αριθ. 3951/εγκ. 3/20−09/2006 του Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου σχετικά με την διενέργεια ελέγχων
στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, από
αρμόδια όργανα της υγειονομικής υπηρεσίας.
16. Το αριθμ. οικ. 7136/19−02−2011 έγγραφο (ΑΔΑ:4Α95Θ−
Ω) της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υ.Υ.& Κ.Α. «Εφαρ−
μογή Νομοθεσίας για την απαγόρευση καπνίσματος».
17. Την με αριθμό Διακήρυξη: 1/2014 της Π.Α.Μ.Θ. του
έργου «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟ−
ΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για τα έτη 2015 και 2016.
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18. Tην αριθμ. οικ. 16417/25−11−2015 (ΦΕΚ 2792/τ.Β΄/
21−12−2015) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μ.Θ. «Καθιέρωση ωραρίου σε
εικοσιτετράωρη βάση καθώς και Κυριακές και εξαιρέσι−
μες ημέρες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας−Θράκης».
19. Το γεγονός ότι για τη σχετική δαπάνη ύψους δύο
χιλιάδων ευρώ (2000€), που αφορά την Π.Ε. Δράμας,
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον ισχύοντα προϋ−
πολογισμό της Π.Α.Μ.Θ. οικονομικού έτους 2016, στους
Ε.Φ. 1151 ΚΑΕ 0512.0001.
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
α. την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων, επειγουσών
και όλως απρόβλεπτων αναγκών Δημόσιας Υγείας,
β. την ανάγκη διαχείρισης διατροφικών κρίσεων (τρο−
φοδηλητηριάσεις) κατά τις οποίες απαιτείται άμεση
διενέργεια ελέγχου σε χώρους παραγωγής παρασκευής
ή και προσφοράς τροφίμων και διενέργεια επιδημιολο−
γικής διερεύνησης,
γ. την ανάγκη συμμετοχής στην επιδημιολογική έρευνα
των κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων, για την άμεση
αντιμετώπισή τους, ώστε να μπει φραγή στην εξάπλωσή
τους στον πληθυσμό,
δ. την ανάγκη διενέργειας υγειονομικών ελέγχων σε
καταστήματα μαζικής εστίασης, τα οποία λειτουργούν
εκτός της διάρκειας ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων
υπηρεσιών με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας,
ε. την ανάγκη διενέργειας υγειονομικών ελέγχων κατα−
στημάτων και τροφίμων με αυξημένη συχνότητα κατά τις
εορταστικές περιόδους και κατά την καλοκαιρινή περίοδο,
στ. τον έλεγχο εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου,
ζ. την ανάγκη ελέγχου των προσφερόμενων τροφίμων
και των συνθηκών υγιεινής σε τοπικές πολιτιστικές εκ−
δηλώσεις (πανηγύρια),
η. την παρακολούθηση – επίβλεψη σε επίπεδο Π.Ε.
του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών της
Π.Α.Μ.Θ., αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής νυκτερινής
εργασίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
έως 96 ώρες/εξάμηνο για το χρονικό διάστημα, από
τη δημοσίευση του παρόντος, έως 31/12/2016, ως εξής:
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: έξι (6) υπάλληλοι
της Διεύθυνσης Δ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.
Δράμας ΠΑΜΘ.
ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ: συνολικά
τριακόσιες εξήντα (360) ώρες.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: δύο χιλιάδων ευρώ
(2000€), με εγγεγραμμένη πίστωση στον ισχύοντα προ−
ϋπολογισμό της Π.Α.Μ.Θ. οικονομικού έτους 2016, στους
Ε.Φ. 1151 ΚΑΕ 0512.0001.
Η διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχό−
ληση και η συγκρότηση των συνεργείων θα γίνεται με
ευθύνη του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Δράμας, ο οποίος
θα βεβαιώνει και το παρασχεθέν έργο ανάλογα με τις
παρουσιαζόμενες έκτακτες, εποχιακές ή επείγουσες
ανάγκες της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή που ισχύει από τη δημοσίευσή της,
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δράμα, 23 Δεκεμβρίου 2015
Η Εκτελεστική Γραμματέας
ΖΩΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ

Αριθμ. 4179/323
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 2016
για προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια Ηπεί−
ρου−Π.Ε. Θεσπρωτίας για έργο: "Network creation and
promotion of castles − NetCastle"», στο πλαίσιο υλο−
ποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ −ΑΛΒΑΝΙΑ 2007−2013».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.δ. 140/2010 (ΦΕΚ 140/Α/27−10−2010) «Οργανισμός
της Περιφέρειας Ηπείρου».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνι−
κής Οικονομίας − Επείγοντα Μέτρα για την αντιμετώπι−
ση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 7, του Ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180/Α΄) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημό−
σια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα.
5. Το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/2015) «Δι−
αχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με−
ταρρυθμίσεων».
6. Τον φάκελο του σε εξέλιξη, συγχρηματοδοτούμενου
έργου: "Network creation and promotion of castles− NetCastle"
στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ −ΑΛΒΑΝΙΑ 2007−2013.
7. Το γεγονός ότι με τις α) υπ.αριθμ. 110028/3806/
16−10−2014 (ΑΔΑ: Ω6ΠΙ7Λ9−ΟΜΒ) απόφαση του Αντιπε−
ριφερειάρχη, συστήθηκε Ομάδα Εργασίας, του ανω−
τέρω έργου, και β) υπ’ αριθμ. 4174/322/15−01−2016 (ΑΔΑ:
ΨΩ027Λ9−7ΛΗ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, συστή−
θηκε Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής προκει−
μένου να αντιμετωπίσει τις αυξημένες υποχρεώσεις του
έργου (παρακολούθηση όλων των σταδίων υλοποίησης,
συμμετοχή σε συναντήσεις Εργασίας και ενημέρωσης
των εταίρων συντονισμό των δράσεων του έργου κ.λπ.)
και τα μέλη τους εργάζονται πέραν του κανονικού ωρα−
ρίου.
8. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δα−
πάνης της υπερωριακής αποζημίωσης δεν θα ξεπερνά
το ποσό που είναι διαθέσιμο από το ανωτέρω έργο,
στην κατηγορία «Αμοιβές προσωπικού», με το προϋπο−
λογισθέν ποσό των 6.200,00 € εγγεγραμμένο στον ΚΑΕ
5399 του Φορέα 071 του τακτικού προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2016 της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχό−
λησης με αμοιβή, για το χρονικό διάστημα μέχρι και
29/2/2016 (περαίωση του έργου), κατά τις απογευματι−
νές ώρες, προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την
εκτέλεση του σε εξέλιξη έργου: «Network creation and
promotion of castles − NetCastle», στο πλαίσιο υλο−
ποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ − ΑΛΒΑΝΙΑ 2007−2013». όπως
φαίνεται παρακάτω:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Α/Α
1

Αριθμός
Απογευματινή
Υπαλλήλων Εργασία (ώρες)
Π.Ε. Θεσπρωτίας
4
160
ΣΥΝΟΛΟ
4
160
Υπηρεσία

Σε κάθε περίπτωση οι ώρες απογευματινής απασχόλησης
ανά υπάλληλο δεν υπερβαίνουν τις είκοσι (20) μηνιαίως.
Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα γίνει
με νεότερες αποφάσεις μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηγουμενίτσα, 15 Ιανουαρίου 2016
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
F
Αριθμ. 2558
(5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2016 της α) Δ/νσης
Διοικητικών−Οικονομικών Υπηρεσιών (Γραμματεια−
κή Υποστήριξη Δημάρχου), β) του Ληξιαρχείου και
γ) των πρακτικών του Δ.Σ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις της παρ 1 περ. γ΄του άρθρου 7 του
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015), βάσει των οποίων
στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του Κεφαλαίου Β
'του ανωτέρω νόμου εντάσσονται οι ΙΔΑΧ υπάλληλοι
των OTA α΄βαθμού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4354/2015 περί
καταργήσεως γενικών ή ειδικών διατάξεων κατά το μέ−
ρος που αυτές ρυθμίζουν θέματα που θίγονται από τις
διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του αυτού νόμου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α/16.12.2015) με τις οποίες καθορίζονται η διαδικασία
και οι προϋποθέσεις έγκρισης της καθιέρωσης εργασίας
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσω−
πικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού καθώς και το ύψος αμοιβής
αυτής κατά περίπτωση
5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/1997.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007.
7. Την υπ’ αριθμ. 2/19657/0022/28.5.2009 κοινή υπουργι−
κή απόφαση Εσωτερικών και Οικονομίας Οικονομικών με
θέμα" Καθορισμός ορίων υπερωριακής απασχόλησης υπαλ−
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λήλων ΟΤΑ που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων του
Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1085/Β΄5−6−2009)
8. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν 3979/2011 (ΦΕΚ
138/Α/10.06.2011) με τις οποίες καθορίζεται το εβδομα−
διαίο υποχρεωτικό ωράριο εργασίας των υπαλλήλων
του Δημοσίου των ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ
9. Την με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.07.2011 (ΦΕΚ 1659/
τ.Β/26.07.2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής με−
ταρρύθμισης με θέμα "Καθιέρωση ωρών προσέλευσης
και αποχώρησης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπη−
ρεσιών και των ΝΠΔΔ.
10. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργού−
νται κατά μήνα για α) λόγω των αυξημένων αναγκών και
ιδιαιτεροτήτων του Γραφείου του Δημάρχου. Την καθημε−
ρινή οργάνωση των συναντήσεων του Δημάρχου πέραν του
καθιερωμένου χρόνου εξυπηρέτησης του κοινού όπως ισχύ−
ει, προκειμένου να καλύπτονται καλύτερα οι ανάγκες του,
όπως η καλύτερη ενημέρωση, στήριξη και βοήθεια δημοτών.
Επιπλέον αυτού μέσα στις αρμοδιότητες του γραφείου
είναι η παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης
προς ειδικούς συμβούλους, ειδικούς συνεργάτες, επιστη−
μονικό προσωπικό κ.τ.λ., η οποία λόγω της ιδιαιτερότητας
της φύσης της, συνεχίζεται και κατά τις απογευματινές
ώρες β) την τήρηση των πρακτικών και της γραμματεια−
κής υποστήριξης του Δημοτικού Συμβουλίου κτλ. οι οποίες
επιβάλλουν την απασχόληση του προσωπικού του Δήμου
Τρικκαίων πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. γ) Την
καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων θανάτου πέραν του
κανονικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες.
11. Την αριθμ. 582/2015 απόφαση του Δ.Σ με θέμα
«Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων του
έτους 2016» ο οποίος είναι προς έγκριση
12. Το με ημερομηνία 22/12/2015 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών «Βεβαίωση πιστώσεων»
περί την πρόβλεψη πιστώσεων στον προϋπολογισμό του
Δήμου μας για το έτος 2016
13. Το συνολικό αριθμό των υπαλλήλων κατά κλάδο
ή ειδικότητα που απασχολούνται στο ιδιαίτερο γρα−
φείο του Δημάρχου (Γραμματειακή Υποστήριξη), στις
υπηρεσίες ληξιαρχείου και την τήρηση των πρακτικών
συνεδριάσεων Δ.Σ., αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε και καθιερώνουμε υπερωριακή απογευ−
ματινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής και μέσα στα
όρια που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις για το έτος
2016 Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2016 ως εξής:
1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/
ΣΧΕΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΕΩΣ 22η
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
1
ΤΕ
Μόνιμος
1
120
−
2
ΔΕ
Αορίστου
1
120
−
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
2
240
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού από τον ΚΑ 10−6012.0002 με το
ποσό των 2.000 ευρώ.
2. Για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου
α/α

α/α
1
2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΕ
ΠΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνιμος
Αορίστου

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1
2
3

ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΕΩΣ 22η
220
220
440

ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
−
−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού από τον ΚΑ 10−6012.0001 με το
ποσό των 1.800 ευρώ.
3. Για την υπηρεσία του Ληξιαρχείου στην έδρα του Δήμου και στις Δημοτικές Ενότητες
Αναλυτικά οι κλάδοι, ο αριθμός των εργαζομένων και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης εμφανίζονται στους
παρακάτω πίνακες:
α/α
1
2
3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνιμος
Μόνιμος
Μόνιμος

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
3
1
4
8

ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΕΩΣ 22η
260
10
40
310

ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
−
−
−

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις ΚΑ 10−6012.0000 συνολικού ποσού 1.500 ευρώ
Το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για το έτος 2016 ανέρχεται στο συνολικό ποσό 17.300 €.
Η δαπάνη για τις ως άνω ώρες ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 5.300 € και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Προϋπολογισμού του έτους 2016. Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών υπερωριακής απασχόλησης θα καθορίζεται
από τον Δήμαρχο σε συνεργασία με τους Δ/ντές και Προϊσταμένους ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες υπηρεσιακές
ανάγκες και στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους 2016.
Η μηνιαία υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από είκοσι ώρες (20) ανά υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τρίκαλα, 18 Ιανουαρίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΠΟΥ
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