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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

5 Ιουλίου 2021

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός πρόσθετης Επιχορήγησης του Οίκου
Ναύτου για το οικονομικό έτος 2021 για την επιδότηση ανεργίας περιόδου 01-03-2021 έως και
30-04-2021.

2

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για το β’ εξάμηνο
του έτους 2021 κα έως 31.12.2021.

3

Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με
αμοιβή για υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το Β’ Εξάμηνο του
2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2814.5/46534/2021
(1)
Καθορισμός πρόσθετης Επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2021 για την
επιδότηση ανεργίας περιόδου 01-03-2021 έως
και 30-04-2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Την περ. ιβ του άρθρου 20 και την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
β. Του ν. 496/1974 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ»
(Α’ 204).
γ. Το άρθρο τεσσαρακοστό της από 01-05-2020 ΠΝΠ
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το

Αρ. Φύλλου 2904

άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), με το οποίο η παρούσα επιχορήγηση υλοποιείται κατά παρέκκλιση της υπ’
αρ. 2/39549/0026/ 11-06-2015 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
(Β’ 1138).
δ. Του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α’ 52).
ε. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα»
(Α’ 98).
στ. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).
ζ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Την υπ’ αρ. 2241.7/14185/2021 κοινή υπουργική
απόφαση «Παράταση της περιόδου εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από
01.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
για την εγγραφή των ανέργων ναυτικών στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμενων ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης
Ναυτικής εργασίας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και
λαμβάνουν τακτική επιδότηση, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του π.δ. 228/1998» (Β’ 805).
3. Την υπ’ αρ. 2814.5/22685/31-03-2021 απόφαση «Καθορισμός έκτακτης Επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου
για το οικονομικό έτος 2021 για την επιδότηση ανεργίας περιόδου 01-03-2021 έως και 30-04-2021» (ΑΔΑ:
67ΜΣ4653ΠΩ-Γ14) (Β’ 1284).
4. Τα υπ’ αρ. 2937/07-04-2021 και 3778/29-04-2021
έγγραφα Οίκου Ναύτου.
5. Την υπ’ αρ. 2/2/71386/17-05-2021 απόφαση ΥΠΟΙΚ/
ΓΛΚ.
6. Την υπ’ αρ. 2811.23/5944/2021/20-05-2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/γρ.Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α13, Α/Α34811 Βιβλίου Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ: ΩΘΩΩ4653ΠΩ-Α6Ζ).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ
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(385.000,00 €) για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα
αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Ειδικός φορέας 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΑΛΕ 2310510001
«Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα»,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε την πρόσθετη επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου για το έτος 2021 στο ποσό των τριακοσίων
ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (385.000,00 €), για την
επιδότηση ανεργίας 1100 δικαιούχων ναυτικών μηνών
Μαρτίου - Απριλίου 2021, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
των στοιχείων 1(γ) και 2 του προοιμίου της παρούσης
απόφασης.
2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του
λογαριασμού 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα», ειδικού φορέα 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ
του τακτικού προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ έτους 2021.
3. Ο Οίκος Ναύτου να μεριμνήσει για την επιστροφή
τυχόν αδιάθετων υπολοίπων εν λόγω επιχορήγησης στον
λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της
Ελλάδος με τίτλο «Αδιάθετα υπόλοιπα της έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου».
4. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκειται σε
έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας, σε τέλη χαρτοσήμου και σε οποιαδήποτε κράτηση.
5. Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί στα χέρια
του Δημοσίου ή τρίτων, ούτε συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
6. Η υπ’ αρ. 2814.5/38598/2021 υπουργική απόφαση
που δημοσιεύθηκε στο (Β’ 2419) παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2021
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 76148
(2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για το β’ εξάμηνο
του έτους 2021 κα έως 31.12.2021.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α΄ 228).
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), όπως
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).
4. Τις 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).
5. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-01-2017 (Β΄ 17) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών εργασία.
6. Το υπ’ αρ. 71886/16.06.2021 αίτημα για κάλυψη
δαπανών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Οικονομικού, κατά τους μήνες Ιούλιο έως
και Δεκέμβριο 2021, στο οποίο αποτυπώνονται οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες κατά το β’ εξάμηνο του 2021,
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανθρώπινο δυναμικό της εν
λόγω Διεύθυνσης έχει μειωθεί σημαντικά λόγω μετατάξεων του προσωπικού σε άλλους φορείς και οι οποίες
συνίστανται ειδικότερα σε:
- Αποτελεσματική ανταπόκριση εντός των τιθέμενων
προθεσμιών στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης που
απορρέουν από τις ρυθμίσεις του ν. 4337/2015 (Α΄ 129)
και του ν. 4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις".
- Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 69ΣΤ του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και της υπ’ αρ. 2/53983/0026/
27.06.2019 κοινής υπουργικής απόφασης "Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών" (Β΄ 2726),
σύμφωνα με τις οποίες από 01.01.2021 υπάγονται όλοι
οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης στην εφαρμογή της
Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δαπανών.
- Εφαρμογή των αλλαγών με αναδρομική ισχύ από το
2017, που λαμβάνουν χώρα στις ασφαλιστικές εισφορές
του συνόλου των εργαζομένων του φορέα, σύμφωνα με
τις διατάξεις περί ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και τον
ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ (ν. 4670/2020).
- Διεξαγωγή επιπλέον διαγωνιστικών διαδικασιών κατά
το β’ εξάμηνο 2021 για την εξυπηρέτηση αναγκών των
Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, προκειμένου να απορροφηθούν οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από έσοδα από τα παράβολα των αλλοδαπών, ως το
τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους.
- Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του
ν. 4546/2018 (A΄ 101) για εκκαθάριση των δαπανών που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος
Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2019, με πιστώσεις
που διατίθενται αποκλειστικά από το Πράσινο Ταμείο
και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής
διάταξης στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
7. Την υπ’ αρ. 72702/17.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΕΧΤΟΡ1Κ-ΠΟ4),
με α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
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της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 42059) απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικού του φορέα μας, με
την οποία δεσμεύεται πίστωση ύψους δεκάξι χιλιάδων
οκτακοσίων ευρώ (€ 16.800,00) για την πληρωμή δαπανών σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Φορέας
1901, Ειδικός Φορέας 999-03, Λογαριασμός 2120201001
του οικονομικού έτους 2021, για την κάλυψη δαπανών
υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικού το β’ εξάμηνο του 2021, λόγω επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών, αποφασίζουμε:
Την έγκριση, με αποζημίωση, υπερωριακής εργασίας
κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών, για
την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, για
το β’ εξάμηνο του έτους 2021 και έως 31.12.2021, σε είκοσι πέντε (25) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οικονομικού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οποιασδήποτε
κατηγορίας, κλάδου και εργασιακής σχέσης (μόνιμοι,
ιδιωτικού δικαίου) και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες
ανά υπάλληλο το εξάμηνο.
Με μηνιαία απόφαση του προϊσταμένου της εν λόγω
Διεύθυνσης θα ορίζονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες
υπάλληλοι κατά κατηγορία και μισθολογικό κλιμάκιο
αυτών και οι ώρες απασχόλησής τους.
Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μηνιαίως από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων,
με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου αριθμού ωρών ανά υπάλληλο, καθώς και του συνολικού αριθμού ωρών που προκύπτει για την υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 249712
(3)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης
με αμοιβή για υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το Β’ Εξάμηνο του 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. Την υπ’ αρ. 15840/156612 (Β΄ 4788/2018) απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διεύθυνσης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης
του π.δ. 129/2010 (Α΄ 222) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Θεσσαλίας».
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3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 91 του
ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
εποπτείας …» (Α΄ 143).
4. Τις διατάξεις του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας» (Α΄ 40), παρ. 1 του άρθρου 9,
5. Tο άρθρο 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).
6. Την υπ’ αρ. 2/31029/ΔΕΠ εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. (ΑΔΑ:
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
8. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-01-2017 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών
για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, εργασία»
(Β΄ 17).
9. Την υπ’ αρ. 2042/18063/15.02.2019 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 62ΧΘΟΡ10-ΔΒ6) (Β΄ 694)
«Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
10. Το απόσπασμα πρακτικού 16/12-11-2020 «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).
11. Το υπ’ αρ. 233806/16-06-2021 Τεκμηριωμένο
Πρωτογενές Αίτημα της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής
Π.Ε. Τρικάλων, «Περί υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης για το Β’ εξάμηνο 2021» προς τη Διεύθυνση
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Τρικάλων με αίτημα
Π.Σ. 1345 και 1346.
12. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή,
για το Β’ εξάμηνο 2021, για οκτώ (08) υπαλλήλους της
Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής της Π.Ε. Τρικάλων, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και απογευματινές ώρες, πέραν
του κανονικού ωραρίου εργασίας καθώς και τρεις (03)
υπαλλήλους κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ όλο το 24ωρο ως εξής:
- Πρόγραμμα επιτήρησης και ελέγχου ζωονόσων
(Αφρικανική Πανώλη των χοίρων, Ευλογιά των αιγών
και των προβάτων, Οζώδης Δερματίτιδα βοοειδών, Καταρροϊκός πυρετός, Αφθώδης πυρετός, Πανώλη μικρών
μηρυκαστικών).
- Πρόγραμμα ενεργητικής επιτήρησης της Λύσσας
σε αλεπούδες που κινούνται κατά τις νυχτερινές ώρες
στην ύπαιθρο μετά από τον εμβολιασμό τους και κατόπιν
ελέγχου επιτυχίας του εμβολιασμού.
- Προγράμματα επιτήρησης, ελέγχου και εκρίζωσης
ζωοανθρωπονόσων (Βρουκέλλωση, Φυματίωση, Γρίπη
των πτηνών, Ιός του Δυτικού Νείλου, Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, Τρομώδης νόσος των αιγοπροβάτων) Καθώς τα ανωτέρω προγράμματα εφαρμόζο-

38198

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

νται σε πλήρη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και
απαιτούν την επιτήρηση και επαγρύπνηση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σε 24 ωρη βάση σε όλη τη διάρκεια του
έτους για προστασία της υγείας του ζωικού κεφαλαίου
και της δημόσιας υγείας
- Έλεγχοι της προστασίας των ζώων κατά τη μεταφορά.
- Διενέργεια ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού,
κτηνιατρικού ενδιαφέροντος και μαζικής εστίασης τα
οποία λειτουργούν μόνο απογευματινές και βραδινές
ώρες καθώς και διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν
τέτοιου είδους επιχειρήσεις.
- Διερεύνηση καταγγελιών - έκτακτοι έλεγχοι κατόπιν
ειδοποίησης από την Αστυνομική Διεύθυνση και την
Τροχαία.
- Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ασθενειών υποχρεωτικής δήλωσης, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
258933/18-03-2008 υπουργική απόφαση (Β’ 1662) Στην
περίπτωση εκδήλωσης νόσου η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί σε 24ωρη βάση.
- Προετοιμασία κοινοτικών επιθεωρήσεων.
13. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή, απογευματινή εργάσιμων ημερών πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ όλο το 24ωρο,
προβλέπονται σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Θεσσαλίας/
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το Β’ εξάμηνο του 2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και απογευματινές ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου
και μέχρι την 22η ώρα, για υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής της Π.Ε Τρικάλων, προκειμένου για
την ασφαλή διακίνηση και έλεγχο ζωικών προϊόντων,
τη διενέργεια ελέγχων για την προστασία του ζωικού
κεφαλαίου και της Δημόσιας Υγείας, την εξασφάλιση
της υγείας των ζώων.
Ορίζουμε ότι:
α) ο αριθμός του προσωπικού της Υποδιεύθυνσης
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
που δύναται να απασχοληθεί υπερωριακά είναι συνολι-
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κά οκτώ (08) υπάλληλοι για απογευματινή απασχόληση
και τρείς (03) υπαλλήλους για νυχτερινή, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση.
β) οι ώρες της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης είναι κατ’ ανώτερο όριο εκατόν είκοσι (120) ώρες
ανά εξάμηνο για κάθε υπάλληλο και συνολικά εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες για το Β’ εξάμηνο 2021,
γ) οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών είναι κατ’ ανώτερο όριο
ενενήντα έξι (96) ώρες ανά εξάμηνο για κάθε υπάλληλο
και συνολικά για κάθε υπάλληλο και συνολικά διακόσιες
ογδόντα οκτώ (288) ώρες για το B ’ εξάμηνο 2021.
Θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναγράφονται
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι ανά εξάμηνο,
η κατηγορία και το Μισθολογικό Κλιμάκιο τους, καθώς
και οι ώρες απασχόλησής τους.
Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων και ο Προϊστάμενος
της Υποδιεύθυνσης βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του για το υπερωριακά παρασχεθέν έργο.
1. Η προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο
ποσό των 4.000,00 ευρώ, θα βαρύνει εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Π.Ε. Τρικάλων, Ειδ. Φορέα
073 και ΚΑΕ 0511 με εγκεκριμένη πίστωση 182.000,00 €.
2. Η προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο
ποσό των 1.000,00 ευρώ, θα βαρύνει εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Π.Ε Τρικάλων, Ειδ. Φορέα
073 και ΚΑΕ 0512 με εγκεκριμένη πίστωση 58.000,00 €.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίκαλα, 25 Ιουνίου 2021
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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