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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

1 Ιουλίου 2021

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός των διαδικασιών παρακολούθησης
και ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων της
παρ. 1 του άρθρου 112Α του ν. 2960/2001 για τη
διακίνηση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των
φορολογικών επιβαρύνσεων, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή.

2

Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής
εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες
των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, για το προσωπικό του Τμήματος
Τoυρισμού, Πολιτισμού της Π.Ε. Τρικάλων - Διεύθυνση Toυρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού
της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το Β’ εξάμηνο του
έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1146
(1)
Καθορισμός των διαδικασιών παρακολούθησης
και ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων της
παρ. 1 του άρθρου 112Α του ν. 2960/2001 για τη
διακίνηση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των
φορολογικών επιβαρύνσεων, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των περ. α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73, καθώς
και του άρθρου 112Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
(ν. 2960/2001, Α’265), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο
63 του ν. 4758/2020 (Α’ 242),

Αρ. Φύλλου 2853

β) της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου
για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών
κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα
τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 242),
γ) του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της
περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, της παρ. 1 του άρθρου
7, του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
δ) των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 96 της υπ’ αρ.
91354/2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών
(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983),
ε) της υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξης Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), της υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017
απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και της υπό στοιχεία
5294 ΕΞ2020/17-1-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),
στ) της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013
κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και
Β’ 372), όπως τροποποιήθηκε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της α) της παρ. 3 και της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016 (Α’ 94),
ζ) της υπό στοιχεία Δ ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

37262

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2. Την ανάγκη: α) Καθορισμού της διαδικασίας παρακολούθησης και ελέγχου των μεταφερόμενων, μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, ποσοτήτων ενεργειακών προϊόντων
τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων και προορίζονται για εξαγωγή
σε τρίτες χώρες και β) προετοιμασίας των οικονομικών
φορέων ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που
τίθενται με το άρθρο 112Α του Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικας (ν. 2960/2001, Α’ 265), το οποίο προστέθηκε με
το άρθρο 63 του ν. 4758/2020 (Α’ 242).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση: α) Καθορίζονται οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 112Α του ν. 2960/2001
για την διακίνηση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων των περ. α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του
ως άνω νόμου, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή, τα
σημεία σφράγισης, τα χαρακτηριστικά των σφραγίδων
καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία φέρουν
υποχρεωτικά τα στοιχεία των σφραγίδων και β) παρατείνεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 63 του
ν. 4758/2020(Α’ 242) (με το οποίο προστέθηκε το άρθρο
112 Α στον ν. 2960/2001), βάσει του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 4 του άρθρου 69 του ίδιου νόμου.
Άρθρο 2
Διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου
1. Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές του άρθρου 55 του
ν. 2960/2001 (Α’ 265) οι οποίοι πραγματοποιούν εξαγωγές των προϊόντων των περ. α) έως ιβ) της παρ. 1 του
άρθρου 73 του ως άνω νόμου, με βυτιοφόρα οχήματα, υποχρεούνται να τηρούν σωρευτικά τις ακόλουθες
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112Α του
ν.2960/2001, με την επιφύλαξη της παρ. 4, του παρόντος
άρθρου. Ειδικότερα, θα πρέπει:
α) Τα διαμερίσματα των δεξαμενών των βυτιοφόρων
οχημάτων να σφραγίζονται, κατά τη φόρτωση, με εταιρικές σφραγίδες, ώστε να διασφαλίζεται το απαραβίαστο
των διαμερισμάτων τους, κατά τη διακίνηση,
β) τα βυτιοφόρα οχήματα να διαθέτουν πιστοποιητικό
ογκομέτρησης με τα στοιχεία ογκομέτρησης όλων των
διαμερισμάτων των δεξαμενών τους, εκδιδόμενο από
αρμόδιους πιστοποιημένους φορείς, καθώς και βέργα
μέτρησης στάθμης των δεξαμενών τους συνοδευόμενη από το απαιτούμενο πιστοποιητικό διακρίβωσης,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. α της
παρ. 13 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137), σε συνδυασμό με τα άρθρα 30 και 31 του ν. 4608/2019 (Α’ 66),
γ) τα βυτιοφόρα οχήματα να διαθέτουν πιστοποιητικό
καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση και αριθμό
Μητρώου «Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίμων» (ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.).
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2. Ως προς τα σημεία σφράγισης των βυτιοφόρων και
τα χαρακτηριστικά των εταιρικών σφραγίδων εφαρμόζονται αναλογικά τα όσα ορίζονται στις παρ. 2, 3 και 4
αντίστοιχα του άρθρου 96 της υπ’ αρ. 91354/2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β’ 2983).
Ειδικότερα:
α) Τα σημεία σφράγισης είναι τα στόμια πλήρωσης των
διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, οι ανθρωποθυρίδες και
οι αντίστοιχοι κρουνοί εκροής.
β) Για τη σφράγιση χρησιμοποιούνται σφραγίδες μιας
χρήσεως, εντελώς διακριτές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του
όγκου των αντλιών και των δειγμάτων καυσίμων, με τα
εξής χαρακτηριστικά:
(1) Υλικό κατασκευής εξ’ ολοκλήρου από πλαστικό ή
μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων.
(2) Έμβλημα ή σήμα ή επιγραφή του κυρίου του προϊόντος.
(3) Κωδικό: κάθε σφραγίδα θα είναι ανεξίτηλα αριθμημένη με έναν εξαψήφιο τουλάχιστον αριθμό.
(4) Λειτουργία: κάθε σφραγίδα θα είναι κατασκευασμένη ώστε η αποσφράγισή της να γίνεται μόνο με καταστροφή της (μίας χρήσεως) ώστε να εξασφαλίζεται
το απαραβίαστο.
Για τις παραπάνω σφραγίσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν και διατάξεις σφράγισης άλλης τεχνολογίας, που
εξασφαλίζουν ισοδύναμο αποτέλεσμα.
3. Οι αριθμοί των σφραγίδων που τίθενται στο βυτιοφόρο όχημα, αναγράφονται στα παραστατικά στοιχεία
διακίνησης ή τα τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται για
τις σχετικές διακινήσεις των αγαθών και στην άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων για εξαγωγή (Συνοδευτικό
Έγγραφο Εξαγωγής -Σ.Ε.Ε.) που συνοδεύει την αποστολή
μέχρι το τελωνείο εξόδου ώστε να καθίσταται δυνατός
ο έλεγχος επαλήθευσης των στοιχείων τους από το τελωνείο εξόδου.
4. Στις εξαγωγές υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων των περ. α) έως ιβ)
της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, στις οποίες
πραγματοποιείται από το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής
φυσικός έλεγχος, οι εταιρικές σφραγίδες που έχουν τεθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, αφαιρούνται και
πραγματοποιείται τελωνειακή σφράγιση.
5. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων των παραγράφων
1 και 2 της παρούσας συνιστά απλή τελωνειακή παράβαση κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 119 Α του
ν. 2960/2001 και επισύρει τα πρόστιμα της παρ. 2 του άρθρου 112 Α του ίδιου νόμου σε βάρος των εγκεκριμένων
αποθηκευτών για τις ποσότητες ενεργειακών προϊόντων
που προορίζονται για εξαγωγή.
Άρθρο 3
Βάσει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 69
του ν. 4758/2020 (Α’ 242), η ημερομηνία έναρξης ισχύος
του άρθρου 63 του ίδιου νόμου, με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 112 Α στον ν. 2960/2001, παρατείνεται και
ορίζεται η 1η.1.2022.
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Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1.1.2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 249768
(2)
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής
εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά τις νυχτερινές
ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών για την αντιμετώπιση των αυξημένων
υπηρεσιακών αναγκών, για το προσωπικό του
Τμήματος Τoυρισμού, Πολιτισμού της Π.Ε. Τρικάλων - Διεύθυνση Toυρισμού, Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το
Β’ εξάμηνο του έτους 2021.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Τον ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» κ.λπ.
(Α’ 133).
3. Την υπ’ αρ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση
του Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Έγκριση της υπ’ αρ. 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του
π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας»
(Α’ 222)» (Β’ 4788).
4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
6. Το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 176 του
ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη την
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α’ 85).
7. Τον ν. 4625/2019 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ άρθρο 14 ρύθμιση
οικονομικών θεμάτων OTA της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
8. Το απόσπασμα πρακτικού 16/12-11-2020 με θέμα:
«Εισηγητική έκθεση επί της συντάξεως του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας, μετά την
γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας
των Ο.Τ.Α.» (ΑΔΑ: ΩΩΝ47ΛΡ-ΛΡΩ).
9. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για τις διατάξεις,
που εφαρμόζονται.

37263

10. Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και της υπό
στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
11. Την υπ’ αρ. 3236/13.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για τη σύντομη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών
θεμάτων, εξυπηρέτησης των πολιτών και διασφάλισης
της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Β’ 3538).
12. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10.01.2017 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
εργασία» (Β’ 17).
13. Την υπ’ αρ. 2042/18063/01.03.2019 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας ¨Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε
24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας»
(Β’ 694).
14. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για τον ΚΑΕ
0512: αρ. αιτήματος: 1281 υπ’ αρ. 234489/16/06/2021
(ΑΔΑ: ΨΔ4Ν7ΛΡ-8ΕΩ) και για τον ΚΑΕ 0511: αρ. αιτήματος:
1280 υπ’ αρ. 234483/16.06.2021 (ΑΔΑ:6ΒΣΥ7ΛΡ-ΟΩΑ).
15. Την αναγκαιότητα για εργασία υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, τεσσάρων (4) υπαλλήλων του
Τμήματος Τουρισμού και Πολιτισμού της Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων - Περιφέρεια Θεσσαλίας, πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες
και απογευματινές ώρες καθώς επίσης και κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες,
καθ’ όλο το 24ωρο, για το Β’ εξάμηνο του έτους 2021.
16. Ότι το Τμήμα Τουρισμού και Πολιτισμού της Π.Ε
Τρικάλων - Διεύθυνση Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, δεν λειτουργεί με βάρδιες αλλά ακολουθεί το καθημερινό πρωινό ωράριο
(8ωρη, πενθήμερη εργασία) των δημόσιων υπηρεσιών.
Συνεπώς η πάσης φύσεως, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, παρεχόμενη από τους Υπαλλήλους της,
εργασία για την κάλυψη των υποχρεώσεων της (όπως
αυτές προσδιορίζονται από ισχύον νομικό πλαίσιο λ.χ.
Οργανισμός Περιφέρειας), θα πρέπει να αποζημιωθεί,
τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται από
το άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
17. Ότι οι υπάλληλοι του Τμήματος Τουρισμού και Πολιτισμού οργανώνουν και παρακολουθούν την πραγματοποίηση τόσο των θεσμοθετημένων εκδηλώσεων όσο
και των πολιτιστικών εκδηλώσεων με την συμμετοχή
ή αρωγή της Π.Ε. Τρικάλων - Περιφέρεια Θεσσαλία, σε
συνεργασία με άλλους φορείς και ως μέλη της Επιτροπής
για τον έλεγχο υλικών και αγαθών των πολιτιστικών και
αθλητικών εκδηλώσεων και θεμάτων και διεκπεραίωσης της Διεύθυνσης (εισηγήσεις, εκκαθάριση δαπανών,
αναρτήσεις (ΑΔΑ, ΑΔΑΜ)) θα πρέπει να εργαστούν και
πέραν του οκταώρου δεδομένου ότι οι εν λόγω εκδηλώσεις, πραγματοποιούνται κυρίως τις Κυριακές και αργίες
(π.χ. εθνικές και θρησκευτικές γιορτές, πολιτιστικές, παρελάσεις κ.λπ.) ή τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες.
18. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή εργασία, απογευματινή εργάσιμων ημερών πέραν του κανονικού
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ωραρίου καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ όλο το 24ωρο
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων στους ΚΑΕ 0511
και ΚΑΕ 0512.
19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 3.500,00 € για το Β’ εξάμηνο του 2021 και
θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 0511 και 0512 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το Β’ εξάμηνο του 2021, κατά τις απογευματινές
ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου και μέχρι την 22η
ώρα καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
καθ’ όλο το 24ωρο, για τους υπαλλήλους του Τμήματος
Τουρισμού και Πολιτισμού της Π.Ε. Τρικάλων - Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Ορίζουμε ότι:
α) Ο αριθμός των υπαλλήλων του Τμήματος Τουρισμού
και Πολιτισμού της Π.Ε. Τρικάλων - Περιφέρεια Θεσσαλίας, που δύναται να απασχοληθεί υπερωριακά κατά τις
εργάσιμες ημέρες και απογευματινές ώρες πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας, καθώς επίσης και κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ όλο το 24ωρο
είναι συνολικά τέσσερις (4) υπάλληλοι.
β) Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης είναι κατ’ ανώτερο όριο εκατόν είκοσι (120) ώρες
ανά εξάμηνο ανά υπάλληλο, ήτοι συνολικά τετρακόσιες
ογδόντα 480 ώρες για το Β’ εξάμηνο του 2021.
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γ) Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών, είναι κατ’ ανώτερο όριο ενενήντα
έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο και συνολικά 384
ώρες, για το Β’ εξάμηνο του 2021.
Για κάθε εξάμηνο του 2021 θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης,
στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι και η κατανομή κατ’ είδος (απογευματινή υπερωριακή απασχόληση - νυχτερινή, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών), με το αντικείμενο της απασχόλησης, όπως αναφέρεται παραπάνω.
Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων όπου θα βεβαιώνεται η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων για το
υπερωριακά παρασχεθέν έργο.
H προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό
των 3.500,00 ευρώ συνολικά, θα βαρύνει εγγεγραμμένες
πιστώσεις του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος
2021 της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Π.Ε. Τρικάλων, Φορέα
073 και Κ.Α.Ε. 0511 και 0512. (1.500,00 και 2.000,00 ευρώ
αντίστοιχα).
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίκαλα, 28 Ιουνίου 2021
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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