
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθ-
μιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των 
εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δι-
καίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

2 Έγκριση α) υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερι-
νής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας με αμοιβή 
του Μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Προσωπικού και β) εφημεριών με απο-
ζημίωση του επιστημονικού προσωπικού (πλην 
ιατρών) του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου 
Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», έτους 2019.

3 Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απα-
σχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και Εξαι-
ρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά τις νυχτερινές 
ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών για την αντιμετώπιση των αυξημένων 
υπηρεσιακών αναγκών, για τους υπαλλήλους του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής 
Ενότητας Τρικάλων - Περιφέρειας Θεσσαλίας για 
το Α’ εξάμηνο του έτους 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθ-

μιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των 

εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δι-

καίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. 

 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Σ.Ε.)
ΤΗΣ Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. 

 Στην Αθήνα, σήμερα 15 Μαρτίου 2019, στο κατάστημα 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Σταδίου 27, οι υπογεγραμ-
μένοι:

1. ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύ-
θυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκπροσωπεί το Ελληνικό 
Δημόσιο δυνάμει της οικ. 18512/13-3-2019 απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών και κατοικοεδρεύει στην 
Αθήνα, οδός Σταδίου 27 και

2. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ και ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕ-
ΑΔΕΛΛΗΣ, Πρόεδρος και Γραμματέας, αντίστοιχα, της 
Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την 
επωνυμία «Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών 
Περιφερειών Ελλάδας» (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.) που εδρεύει στην 
Αθήνα, επί της Λ. Συγγρού 80-88, νομίμως εξουσιοδοτη-
μένοι, δυνάμει του αριθμ. 53/25-2-2019 εγγράφου της 
Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη 
σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Ειδικής Συλλογι-
κής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 
4, παρ. 2 του ν. 2738/1999 και του άρθρου 18, παρ. 13 
του ν. 3731/2008, η οποία αφορά στη συμπλήρωση της 
από 4 Ιουνίου 2018 Ε.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 2358/Β’/20-6-2018), 
ως εξής:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«1. Στους εργαζόμενους, αποκλειστικά και κατά πλή-
ρες ωράριο σε εξωτερικά συνεργεία, στις παρακάτω 
εργασίες ή ειδικότητες:

Ι. στη ρίψη ασφάλτου και τη σήμανση των δρόμων 
(τεχνίτες, οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, χειριστές μη-
χανημάτων έργων, κ.λπ.,)

ΙΙ. στο πράσινο, σε κήπους και άλση (κηπουροί, κ.λπ.),
III. στα συνεργεία του εναέριου ηλεκτροφωτισμού και 

της φωτεινής σηματοδότησης οδικού δικτύου,
IV. στην καθαριότητα εξωτερικών χώρων (εργάτες και 

επιβλέποντες),
V. στους απολυμαντές και στο προσωπικό που απασχο-

λείται σε συνεργεία απολύμανσης - εντομοκτονιών, κ.λπ.,
VI. στους χειριστές μηχανημάτων έργου και τους οδη-

γούς ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού 
βάρους άνω των 3,5 τόνων,

VII. α) στους γεωτεχνικούς και τους τεχνολόγους 
γεωπονίας, β) σε άλλες ειδικότητες TE, ΔΕ και ΥΕ 
που συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα των 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής και υπηρετούν στις Δ/νσεις αυτές, γ) στα Δημο-
τικά και Βιομηχανικά Σφαγεία των Περιφερειακών 
Ενοτήτων και τα Αγροτικά Κτηνιατρεία των Περι-
φερειακών Ενοτήτων (τεχνολόγοι ζωικής παραγω-
γής, βοηθοί κτηνιάτρων, εργάτες, Σπερματεγχύτες, 
Νοσοκόμοι ζώων, Σταυλίτες, υπάλληλοι που διε-
νεργούν αιμοληψίες και εμβολιασμούς ζώων κ.λπ.), 
δ) στους κοινωνικούς λειτουργούς και τους κοινω-
νικούς συμβούλους, ε) στους ιατρούς και τους επι-
σκέπτες υγείας, στ) στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας, 
ζ) στους ελεγκτές των Τμημάτων Εμπορίου και των 
Λαϊκών Αγορών, η) στους οδηγούς, θ) στους μηχανι-
κούς ΠΕ και TE, τους εργοδηγούς και τους τεχνικούς 
υπαλλήλους (που εκτελούν εποπτεία δρόμων, έργων 
κ.λπ.), ι) στους επιθεωρητές περιβάλλοντος και κ) 
στους διενεργούντες εξετάσεις οδήγησης υποψηφίων 
οδηγών εντός ωραρίου «ως κύριο και αποκλειστικό 
έργο», όπως ορίζεται σε σχετική ειδικότερη διάταξη 
μειώνεται ο χρόνος της εβδομαδιαίας απασχόλησης 
τους σε τριανταπέντε (35) ώρες - μία (1) ώρα ημερη-
σίως - χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου 
υπολογισμού των αποζημιώσεων τους από την αιτία 
αυτή και χορηγείται δύο (2) ημερών επιπλέον κανονική 
άδεια τον χρόνο.

Η προϋπόθεση της πλήρους και αποκλειστικής απα-
σχόλησης σε εξωτερικά συνεργεία περιλαμβάνει την 
έννοια ότι οι δικαιούχοι, πέραν των κύριων εξωτερικών 
καθηκόντων τους, εκτελούν για την υποστήριξη αυτών 
και άλλες εργασίες διοικητικές εντός γραφείου.

Ο καθορισμός των δικαιούχων υπαλλήλων γίνεται με 
απόφαση Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση των Διευ-
θυντών των συγκεκριμένων υπηρεσιών και κοινοποιείται 
στους Συλλόγους - Μέλη της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.».

2. Στο άρθρο 2 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής και 
οι ακόλουθες αναριθμούνται:

«2. Στους εργαζόμενους που εκτελούν εξωτερική υπη-
ρεσία περιστασιακά (όπως έλεγχοι που διενεργούνται 
από υπαλλήλους των Δ/νσεων Μεταφορών και ΚΤΕΟ, 
των Δ/νσεων Αθλητισμού) μειώνεται ο ημερήσιος χρό-
νος απασχόλησης τους μόνον κατά την ημέρα της εξω-
τερικής τους εργασίας κατά μία (1) ώρα, χωρίς μεταβολή 
των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζη-
μιώσεών τους από την αιτία αυτή και χορηγείται μία (1) 
ημέρα επιπλέον κανονική άδεια τον χρόνο.

Η περιστασιακή απασχόληση έχει την έννοια της πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε εξωτερικά συ-
νεργεία τουλάχιστον δύο (2) ημέρες εβδομαδιαία.

Ο καθορισμός των δικαιούχων υπαλλήλων γίνεται με 
απόφαση Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση των Διευ-
θυντών των συγκεκριμένων υπηρεσιών και κοινοποιείται 
στους Συλλόγους - Μέλη της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην από 4 Ιου-
νίου 2018 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη 
ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των ερ-
γαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού 
και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (ΦΕΚ 2358/Β’/20-6-2018).

Η ισχύς της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6 
του ν. 2738/1999, όπως ισχύει, είναι Αορίστου Χρόνου 
και θα καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο. 

 Οι Συμβαλλόμενοι

Για το Ελληνικό Δημόσιο
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 
Αποκέντρωσης και Τοπ. Αυτοδιοίκησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών

ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

Για την Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ

Ι   

 Αριθμ. απόφ. 7/2/21.2.2109 (2)
Έγκριση α) υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερι-

νής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας με αμοι-

βή του Μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Προσωπικού και β) εφημεριών με απο-

ζημίωση του επιστημονικού προσωπικού (πλην 

ιατρών) του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου 

Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», έτους 2019. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 

 Έχοντας υπόψη:
Α. τις διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

σήμερα:
1. Του Οργανισμού του Νοσοκομείου με αριθμ. απόφ.

Υ4α/20074/15-02-2013 (ΦΕΚ 557 τ. Β’).
2. Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 τ.Α’) σύμ-

φωνα με τις οποίες «Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ν.Π.Ι.Δ., η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασί-
ας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο 
Διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο....
Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλ-
λήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού τους μη επιτρεπομένης της επιβά-
ρυνσης του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην εφημερίδα 
της Κυβέρνησης».

3. του άρθρου 7 του ν. 3329/2005
4. του άρθρου 13 του ν. 3204/2003.
5. του άρθρου 16 του ν. 3205/2003
6. του άρθρου 12 του ν. 4316/2014
Β. 1. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 νέα ερμηνευτι-

κή εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β’ 
του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 τ.Α’)» στην οποία μεταξύ άλ-
λων ορίζονται οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρ-
χει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των εξαμήνων 
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μέσα στο έτος ως εξής: μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες 
για απογευματινή υπερωριακή εργασία, μέχρι ενενήντα 
έξι (96) για τις νυχτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) για 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες η μέρες ανά υπάλληλο.

2. Την Γ4β/Γ.Π οικ. 101217/28-12-2018 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 6208/τ. Β’/31-12-2018) «Εφη-
μερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολό-
γων, Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών, Νοσοκομεί-
ων-Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ ανά Υγειονομική Περιφέρεια».

3. Την Γ4β/Γ.Π οικ. 101219/28-12-2018 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 6063/τ.Β’/31-12-2018) «Καθιέ-
ρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσι-
μων ημερών εργασίας του Μόνιμου Προσωπικού και του 
Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των 
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ ανά Υγειονομική Περιφέρεια».

4. Την 62112/31-12-2018 απόφαση της Διοικήτριας 
της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, περί κατανομής ποσού για αμοι-
βή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσοκομείων 
αρμοδιότητας 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, 
έτους 2019.

5. Την αριθμ. 7942/7-2-2019 απόφαση της Διοικήτριας 
της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, περί κατανομής ποσού για αποζημί-
ωση εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, 
Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποι-
ών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων Ακτινοφυσικών 
και Κτηνιάτρων των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 1ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, έτους 2019.

6. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο εφημερεύει κάθε 4η 
ημέρα μόνο το πρωί, λόγω ελλείψεως προσωπικού, μετά 
την συνταξιοδότηση πολλών υπαλλήλων, απουσία προ-
σωπικού λόγω χρήσης κανονικών αδειών, repo, μετακι-
νήσεων, απαιτείται η απασχόληση προσωπικού πέραν 
του κανονικού ωραρίου, καθώς και κατά τις Κυριακές και 
Αργίες, προκειμένου οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας 
να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αποφασίζει:

Την έγκριση καταβολής αποζημίωσης:
- Υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινής και εξαιρέ-

σιμων ημερών εργασίας με αμοιβή των υπαλλήλων του 
Νοσοκομείου, μονίμων και με σχέση ιδιωτικού δικαίου 
για το έτος 2019.

Συνολικός αριθμός υπαλλήλων 520 καθώς και σύνολο 
ωρών 162.024 (81.012 ώρες ανά εξάμηνο) με κόστος 
260.000€ στον ΚΑΕ 0261 για Υπερωριακή απασχόλη-
ση (130.000€ ανά εξάμηνο) και 390.000€ (195.000€ ανά 
εξάμηνο) στο ΚΑΕ 0263 για νυχτερινή και εξαιρέσιμες 
ημέρες εργασία.

- Εφημεριών λοιπού επιστημονικού προσωπικού (πλην 
ιατρών) συνολικού αριθμού υπαλλήλων 15 και σύνολο 
εφημεριών 1440 με κόστος 132.00€ στον ΚΑΕ 0261.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ν. Κηφισιά, 14 Μαρτίου 2019

Η Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥ   

   Αριθμ. 71 (3)
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απα-

σχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ-

γασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσι-

μες ημέρες, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες 

των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημε-

ρών για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπη-

ρεσιακών αναγκών, για τους υπαλλήλους του 

Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερεια-

κής Ενότητας Τρικάλων - Περιφέρειας Θεσσαλί-

ας για το Α’ εξάμηνο του έτους 2019. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α’) «Νέα Αρ-

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

2. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπ. Αυτο-
διοίκησης. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] κ.λπ.

3. Την 15840/156612 (ΦΕΚ 4788/τ.Β’/26-10-2018) από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δ/νσης Θεσσαλί-
ας-Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επα-
νάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης 
του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/27-12-10) «“Οργανισμός 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας”», όπως ισχύει.

4. Την 2/1757/0026/10-1-2017 (ΦΕΚ 17/Β’/12-1-2017) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή απο-
ζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασία.»

5. Την 2042/18063/1-3-2019 (ΦΕΚ 694 Β’) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα 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».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α’/2015).

7. Το άρθρο 91 «Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών 
του Δημοσίου», του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014) 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) στο δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις».

8. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/5-8-2016) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

9. Το άρθρο 90, «Έλεγχος των δαπανών που προκα-
λούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» παρ. 1., του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

10. Την 186/13/15.11.2018 απόφαση του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Θεσσαλίας ΑΔΑ: ΩΑΙ47ΛΡ-ΙΦΞ, που 
αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2019 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Π.Ε. Τρικάλων.

11. Την 2653/2018 (ΑΔΑ: 92ΚΗ7ΛΡ-ΕΞ1) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, για δα-
πάνες αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Τρικάλων.
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12. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για τον 
ΚΑΕ 0511: αριθμ. αιτήματος: 419 με αριθμ. 7189/
284870/11.1.2019 (ΑΔΑ: ΩΚΗΜ7ΛΡ-Σ35) και για τον 
ΚΑΕ 0512: αριθμ. αιτήματος: 420 με αριθμ. 144/5820/
11.1.2019 (ΑΔΑ:ΩΔΗΗ7ΛΡ-40Ξ).

13. Την αναγκαιότητα για εργασία υπερωριακής απα-
σχόλησης με αμοιβή, δύο (2) υπαλλήλων του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Τρι-
κάλων - Περιφέρεια Θεσσαλίας, πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και απο-
γευματινές ώρες καθώς επίσης και κατά τις νυχτερινές 
ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ όλο 
το 24ωρο, για το Α’ εξάμηνο του έτους 2019.

14. Ότι το έργο των υπαλλήλων του Γραφείου Αντιπερι-
φεριάρχη είναι η διοικητική υποστήριξη και συγκέντρω-
ση όλων των απαραίτητων στοιχείων για την εκπλήρω-
ση του έργου του Αντιπεριφερειάρχη, που αφορά τον 
συντονισμό και την εποπτεία όλων των υπηρεσιών της 
Π.Ε Τρικάλων - Περιφέρεια Θεσσαλίας, την επικοινωνία 
με τις υπηρεσίες και το κοινό, καθώς και τη διάθεση και 
οργάνωση της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και 
των μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση 
και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστρο-
φών της Π.Ε. Τρικάλων.

15. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή, απογευματινή 
εργάσιμων ημερών πέραν του κανονικού ωραρίου εργασί-
ας καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ όλο το 24ωρο έχουν προ-
βλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικο-
νομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Περιφε-
ρειακή Ενότητα Τρικάλων στους ΚΑΕ 1511 και ΚΑΕ 1512.

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 1.250,00 € για το Α’ Εξάμηνο του 2019 και 
θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 0511 και 0512 του προϋπο-
λογισμού εξόδων έτους 2019 της Περιφέρειας Θεσσαλί-
ας, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή, για το Α’ Εξάμηνο του 2019 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 Γραφεί-
ου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Τρικάλων - Περιφέρεια 
Θεσσαλίας.

Ορίζουμε ότι:
α) Ο αριθμός των υπαλλήλων του Γραφείου Αντιπε-

ριφερειάρχη της Π.Ε. Τρικάλων -Περιφέρεια Θεσσαλί-
ας, 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 δυο (2) υπάλληλοι.

β) Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
είναι κατ’ ανώτερο όριο είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο 
ανά μήνα, ήτοι (120) ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο και 
συνολικά 240 ώρες για το Α’ εξάμηνο του 2019.

γ) Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών, είναι κατ’ ανώτερο όριο δέκα έξι 
(16) ώρες ανά υπάλληλο ανά μήνα ήτοι (96) ώρες ανά 
υπάλληλο το εξάμηνο και συνολικά (192) ώρες, για το Α’ 
εξάμηνο του 2019.

Για κάθε εξάμηνο του 2019 θα εκδοθεί απόφαση συ-
γκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, 
στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχο-
ντες υπάλληλοι και η κατανομή κατ’ είδος (απογευματινή 
υπερωριακή απασχόληση-νυχτερινή, Κυριακών και εξαι-
ρέσιμων ημερών), με το αντικείμενο της απασχόλησης, 
όπως αναφέρεται παραπάνω.

Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό 
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων όπου θα βεβαιώνε-
ται η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων για το 
υπερωριακά παρασχεθέν έργο.

Η προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό 
των 1.250,00 ευρώ συνολικά, θα βαρύνει εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 
2019 της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Π.Ε. Τρικάλων, Φορέα 
073 και Κ.Α.Ε. 0511 και 0512.(750,00 και 500,00 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, 18 Μαρτίου 2019

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ  

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