
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/ 
3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομι-
κών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 
των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Το-
πικής Αυτοδιοίκησης» (Β’ 3238).

2 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.

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.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2/35908/ΔΠΓΚ (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/ 

3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομι-

κών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσε-

ων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β’ 3238). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 «Μέτρα 

στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργα-
νωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

4. Την υπό στοιχεία Υ44/05.08.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’  3299).

5. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7.9.2020 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβα-
ση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πο-
λιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’  3777).

6. Τη συνεχιζόμενη ανάγκη εξόφλησης των ληξιπρό-
θεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους των φορέων που 
ανήκουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4270/
2014 (Α΄ 143) (στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και επανακαθορισμού της 
διαδικασίας, ιδίως δε των χρονικών περιθωρίων για τη 
χρησιμοποίηση της επιχορήγησης από τους ανωτέρω 
φορείς για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υπο-
χρεώσεών τους.

7. Το υπ’ αρ. 58463/15.9.2020 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, με το οποίο ζητείται η παράταση μέχρι την 
30.11.2020 του προγράμματος εκκαθάρισης ληξιπρό-
θεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του συνόλου των πιστώ-
σεων, που τίθενται σταδιακά στη διάθεσή τους.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Η παρ. 7 της Ενότητας Γ΄ «Διαδικασία» της υπό στοιχεία 
2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οι-
κονομικών (Β’ 3238) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι ΟΤΑ οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπλη-
ρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι την 
30.11.2020».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 
2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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 Αριθμ. οικ. 512141 (11987) (2)
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 των άρθρων 159 και 242 παρ. 5 του

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις...» (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 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης (Β΄ 4302).

6. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/12-1-2017 απόφαση του 
Υπουργού 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 απόφα-
ση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα 
“Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής εγγράφων, 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 3118/2020 απόφαση Ανάλη-
ψης Υποχρέωσης με υπ’ αρ. 461957 (9965)/11-09-2020
(ΑΔΑ: 65ΚΔ7ΛΛ-Α9Τ) με την οποία εγκρίθηκε η Δέσμευ-
ση πίστωσης συνολικού ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ 
(18.000,00 €) από τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Θεσ-
σαλονίκης - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΑΕ 
02.21.01.721.0511.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 έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €) είναι για την 
αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυ-
χτερινές ώρες των υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. 
για το έτος 2020.

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.

- 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 έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €) για την κάλυ-
ψη της οποίας υπάρχει σχετική πίστωση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το έτος 2020 την καθιέρωση υπερω-
ριακής εργασίας - απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις 
νυχτερινές ώρες, τις εξαιρέσιμες ημέρες και Κυριακές, 
λόγω της καθιέρωσης ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση 
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 31-12-2020.

1. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν 
υπερωριακά είναι όσα αναφέρονται στο με αύξ. 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: έντε-
κα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €).

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 31-12-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 21 Σεπτεμβρίου 2020

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

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΑΛΓΚΑΜΗ   

Ι

 Αριθμ. 501321 (11685) (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 των άρθρων 159 και 242 παρ. 5 του

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις...» (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 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης (Β΄ 4302).

6. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/12-1-2017 απόφαση του 
Υπουργού 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 απόφα-
ση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα 
“Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής εγγράφων, 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 3118/2020 απόφαση Ανά-
ληψης Υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 461957 (9965)/
11-09-2020 (ΑΔΑ: 65ΚΔ7ΛΛ-Α9Τ) με την οποία εγκρίθηκε 
η Δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους δεκαοκτώ χι-
λιάδων ευρώ (18.000,00 €) από τον προϋπολογισμό της 
Π.Ε. Θεσσαλονίκης - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΚΑΕ 02.21.01.721.0511.α.01 - 002486-7) οικονομικού 
έτους 2020 (α/α 3024 του Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντο-
λών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΚΜ) εκ των 
οποίων ποσό επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) είναι για 
την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης 
(απογευματινής) των υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορί-
ου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. 
για το έτος 2020.

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.

- Έλεγχος επιχειρήσεων που λειτουργούν εκ των πραγ-
μάτων μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των υπαλλήλων (π.χ. επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, κέ-
ντρα 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 προκαλείται 
δαπάνη επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) για την κάλυψη 
της οποίας υπάρχει σχετική πίστωση, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε για το έτος 2020 την καθιέρωση υπερωρι-
ακής εργασίας - απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις απο-
γευματινές ώρες για δέκα (10) υπαλλήλους του Τμήματος 
Εμπορίου, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα από την δημοσί-
ευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
έως 31-12-2020.

1. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν 
υπερωριακά είναι όσα αναφέρονται στο με αύξ. 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 
υπερωριακής εργασίας, το αντικείμενο της εργασίας - 
απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες εργα-
σίας- απασχόλησης για τον καθένα, κατά μήνα.

4. Αριθμός υπαλλήλων: 10, Απαιτούμενη δαπάνη: επτά 
χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €).

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 31-12-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 21 Σεπτεμβρίου 2020

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

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΑΛΓΚΑΜΗ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02042112909200004*
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