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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση της προθεσμίας για την αδειοδότηση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ)
κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και ΜΦΗ ΟΤΑ
α΄ βαθμού ή νομικών τους προσώπων, που προβλέπεται στο άρθρο 14 της υπό στοιχεία Π1γ/οικ.
81551/25.6.2007 υπουργικής απόφασης (Β’ 1136).

2

Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου Τήλου Ν. Δωδεκανήσου με την επωνυμία
«Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου, Δημοτικού
Σχολείου και Γυμνασίου Δήμου Τήλου», ως προς
τη διοίκηση.

3

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για λόγους πολιτικής προστασίας και ειδικότερα για
λόγους διαχείρισης και αντιμετώπισης των συνεπειών και των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρδίτσας από το πέρασμα
του μεσογειακού κυκλώνα ΙΑΝΟΥ στις 18 Σεπτεμβρίου 2020, από προσωπικό του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ.Π./Δ12/οικ.51901/1650
(1)
Παράταση της προθεσμίας για την αδειοδότηση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ)
κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και ΜΦΗ ΟΤΑ
α΄ βαθμού ή νομικών τους προσώπων, που προβλέπεται στο άρθρο 14 της υπό στοιχεία Π1γ/οικ.
81551/25.6.2007 υπουργικής απόφασης (Β’ 1136).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995
«Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α’ 213),
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 59 του ν. 4554/2018
(Α’ 130) και με το άρθρο 3 του ν. 4756/2020 (Α’ 235),
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β) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύουν,
γ) του εδαφίου ε’ της παρ. 5 άρθρου 24 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
δ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168), όπως ισχύουν,
ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
στ) της παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
(Α’ 123),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).
3. Την υπό στοιχεία Π1γ/οικ. 81551/25.6.2007 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπό στοιχεία Π4Β/
οικ. 3176/6.6.1996 (Β’ 455) και Π4Β/οικ. 4690/30.8.1996
(Β’ 833) υπουργικών αποφάσεων "Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων
(ΜΦΗ) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ΜΦΗ
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα", αντίστοιχα» (Β’ 1136),
όπως ισχύει.
4. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020
και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και
ώρα 6:00» (Β’ 5486).
5. Την ανάγκη χορήγησης νέας προθεσμίας για την
αδειοδότηση των ΜΦΗ, σύμφωνα με το άρθρο 14 της
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υπό στοιχεία Π1γ/81551/25.6.2007 (Β’ 1136) υπουργικής
απόφασης, με σκοπό την εξασφάλιση της περίθαλψης
και της κοινωνικής προστασίας ηλικιωμένων αυτοεξυπηρετούμενων ή μη ατόμων, τα οποία λόγω κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και προβλημάτων υγείας χρήζουν προστασίας σε δομές κλειστής περίθαλψης, όπως
οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ). Η διακοπή
λειτουργίας των εν λόγω δομών, λόγω έλλειψης της προβλεπόμενης εκ του νόμου άδειας λειτουργίας, θα θέσει,
εν μέσω της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, σε σοβαρό
κίνδυνο την υγεία των ωφελουμένων των ΜΦΗ, ως των
κατ’ εξοχήν ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, δημιουργώντας παράλληλα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, λόγω
έλλειψης επαρκών κρατικών δομών ή ιδρυμάτων για τη
μεταφορά και περίθαλψή τους, ιδιαίτερα, των απόρων
ηλικιωμένων και εκείνων που στερούνται οικογενειακού
περιβάλλοντος.
6. Το γεγονός ότι η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2345/
1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 του ν. 4554/
2018 και το άρθρο 3 του ν. 4756/2020, προβλέποντας την
αδειοδότηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 59 του ν. 4554/2018, οι ΟΤΑ α’ βαθμού
και τα νομικά πρόσωπα αυτών, κατήργησε σιωπηρά το
τελευταίο εδάφιο του άρθρου 226 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114) και το
τελευταίο εδάφιο του άρθρου 239 του ίδιου νόμου, τα
οποία προστέθηκαν με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 41
του ν. 3801/2009 (Α’ 163), αντίστοιχα, κατά το μέρος
που τα εδάφια αυτά αναφέρονται στην αδειοδότηση
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ α’
βαθμού που έχουν συσταθεί και λειτουργούν ως ΜΦΗ
και ως εκ τούτου η εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 υπό στοιχεία Π1γ/
οικ. 81551/25.6.2007 υπουργική απόφαση εφαρμόζεται,
μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 59 του ν. 4554/2018,
και επί ΜΦΗ των ΟΤΑ α’ βαθμού ή των νομικών τους
προσώπων.
7. Την υπ’ αρ. οικ. 50395/2809/8.12.2020 εισηγητική
έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, καθώς οι διατάξεις της ρυθμίζουν θέματα
διοικητικής διαδικασίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 η προθεσμία για την αδειοδότηση των Μονάδων Φροντίδας
Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα,
που δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αδειοδότησής τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14
της υπό στοιχεία Π1γ/81551/25.6.2007 (Β’ 1136) υπουργικής απόφασης και συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι τη
δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία Π1γ/οικ. 81551/
25.6.2007 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε
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και ισχύει, η οποία, όπως και η προθεσμία της παρ. 1,
εφαρμόζεται και στις ΜΦΗ που έχουν συσταθεί και λειτουργούν από ΟΤΑ α’ βαθμού ή νομικά τους πρόσωπα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020
Η Υφυπουργός
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. 57929
(2)
Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου Τήλου Ν. Δωδεκανήσου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Δήμου Τήλου», ως
προς τη διοίκηση.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. Ι του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
β) του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της
Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 244),
γ) των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47),
δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 «Kύρωση
της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
“Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του
Υπουργού Επικρατείας” και άλλες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 103 του ν. 3852/2010,
στ) των άρθρων 239, 240 και 243 του ν. 3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114),
όπως ισχύουν,
ζ) της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων, αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53),
η) του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου» (Α’ 236).
2. Την υπ’ αρ. 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
(Β’ 318).
3. Την υπ’ αρ. 63967/13-09-2019 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που τροποποιεί την υπ’ αρ.
8440/2011 υπουργική απόφαση περί «Καθορισμού λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β’ 3537).
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4. Την υπ’ αρ. 78161/31-12-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 783) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
5. Την υπ’ αρ. 66008/22-10-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8440/2011
υπουργικής απόφασης “Καθορισμός λειτουργίας των
σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων
αυτών” (Β’ 318)».
6. Την υπ’ αρ. οικ. 27871/18-05-2007 εγκύκλιο με αριθμό 33 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
7. Την υπ’ αρ. 13123/19.07.1991 (Β’ 616) απόφαση
του Νομάρχη Δωδεκανήσου περί σύστασης Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Μεγάλου Χωρίου Τήλου Ν. Δωδεκανήσου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου»,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ.
18433/22.08.1991 (Β’ 976) όμοια απόφαση.
8. Την υπ’ αρ. 291/24.09.2020 απόφαση της Δημάρχου
Τήλου περί διατύπωσης σύμφωνης γνώμης, αναφορικά
με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ.
με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Δήμου Τήλου».
9. Την υπ’ αρ. 102/23.10.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήλου με θέμα την «Τροποποίηση της
συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου και
Γυμνασίου Δήμου Τήλου”», αποφασίζουμε:
Την έγκριση της υπ’ αρ. 103/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τήλου περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τήλου του Νομού
Δωδεκανήσου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Δήμου
Τήλου», ως προς τη διοίκησή του, ως εξής:
Η «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Δήμου Τήλου» διοικείται από το
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα
(9) μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από
το Δημοτικό Συμβούλιο, ως εξής:
- Τον/την Δήμαρχο ως Πρόεδρο.,
- Τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους.,
- Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.,
- Μία/έναν (1) εκ των αρχαιότερων νηπιαγωγών.,
- Μία/έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης Ένωσης
Γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, έναν (1) εκπρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων
γονέων.
- Μία/έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές
παρατάξεις δεν ορίσουν δημοτικούς συμβούλους ή
εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, αυτοί ορίζονται με απόφαση Δημάρχου.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου.
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους,
με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο
που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου Τήλου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2020
Ο Ασκών Καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Αποφ. 891
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για λόγους πολιτικής προστασίας και ειδικότερα για
λόγους διαχείρισης και αντιμετώπισης των συνεπειών και των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρδίτσας από το πέρασμα
του μεσογειακού κυκλώνα ΙΑΝΟΥ στις 18 Σεπτεμβρίου 2020, από προσωπικό του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μην εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176) οι οποίες ισχύουν από
1/01/2016 σύμφωνα με το άρθρο 35 του ανωτέρω νόμου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 176 του
ν. 3584/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Την υπ’ αρ. 2/37190/0026/21.06.2001 (Β’ 915) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
4. Την υπό στοιχεία 2/1015/Δ.Ε.Π./5.01.2016 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του
ν. 4354/2015: Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων
του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και των Ε.Κ.Ο. του
Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 και άλλες μισθολογικές
διατάξεις».
5. Τον ισχύοντα O.E.Υ. του Δήμου Καρδίτσας
(Β’ 969/2016).
6. Την υπ’ αρ. 6922/20-09-2020 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 627Ω46ΜΤΛΒΑΚΗ), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 18 Μαρτίου 2021
ο Δήμος Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση
των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις
18-09-2020 στον ανωτέρω Δήμο.
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7. Τις δυνητικά επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Καρδίτσας για την διαχείριση και αντιμετώπιση των συνεπειών
και των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από τα παραπάνω φαινόμενα.
8. Την υπ’ αρ. 21555/14.12.2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας περί ύπαρξης εγγεγραμμένων πιστώσεων στους κάτωθι Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού για υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων και
για τον παραπάνω λόγο:
Κ.Α.Ε. Μονίμων Υπαλλήλων

Κ.Α.Ε. Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.

10-6012.0007, 15-6012.0004, 30-6012.0003,
35-6012.0003, 40-6012.0003, 50-6012.0003,
70.01-6012.0004, 70.03-6012.0005,
70.04-6012.0003, 70.05-6012.0004

10-6022.0004, 15-6022.0003, 30-6022.0003,
35-6022.0002, 40-6022.0002, 50-6022.0002,
70.01-6022.0003, 70.03-6022.0003,
70.04-6022.0002, 70.05-6022.0003

Αποφασίζουμε
Την υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματινές ώρες εργασίμων ημερών για λόγους πολιτικής προστασίας και ειδικότερα για λόγους διαχείρισης και αντιμετώπισης των συνεπειών και των φυσικών καταστροφών που
προκλήθηκαν στον Δήμο Καρδίτσας από το πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνα ΙΑΝΟΥ στις 18 Σεπτεμβρίου 2020,
για 185 υπαλλήλους του Δήμου Καρδίτσας.
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία η υπερωριακή απασχόληση αυτών δεν μπορεί να υπερβεί τις 120 ώρες το
εξάμηνο, ενώ η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί αντίστοιχα από τους Κ.Α.Ε. του άρθρου 8 της παρούσας. Η σύσταση
των σχετικών συνεργείων θα καθοριστεί με αποφάσεις των προϊσταμένων των αντίστοιχων Διευθύνσεων του Δήμου οι οποίοι και θα βεβαιώσουν το σύνολο των ωρών απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του κανονικού ωραρίου για
το προσωπικό της Διεύθυνσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 15 Δεκεμβρίου 2020
Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΑΚΟΣ
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