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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Μαρτίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση κτιρίου Νο 25
(Ε-14) κειμένου εντός εκτάσεως της πρώην «Παιδόπολης Ζηρού Φιλιππιάδος» κυριότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
στον Δήμο Ζηρού Νομού Πρεβέζης με σκοπό την
λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.).

2

Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2022, στο Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

3

Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 53/1.2.2022 απόφασης
του Δημάρχου Πρέβεζας «Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης πρακτικογράφου Δημοτικού
Συμβουλίου και υπαλλήλων γραμματειακής υποστήριξης τοπικών συμβουλίων εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων και Συνδέσμου Ύδρευσης για
το Α΄ εξάμηνο έτους 2022» (Β’ 514).

4

Υπερωριακή απασχόληση καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου των Υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ.
της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Ποδηλασίας (Ν.Π.Ι.Δ.), για το έτος 2022.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 18255
(1)
Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση κτιρίου Νο 25
(Ε-14) κειμένου εντός εκτάσεως της πρώην «Παιδόπολης Ζηρού Φιλιππιάδος» κυριότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
στον Δήμο Ζηρού Νομού Πρεβέζης με σκοπό την
λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 47 του

Αρ. Φύλλου 1026

ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1
του άρθρου 44 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης
εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 130).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (A΄ 133), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
5. Τις διατάξεις 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).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
8. Την υπό στοιχεία 12567/Δ1.4434/16.3.2020 υπουργική απόφαση με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» (ΑΔΑ: 66ΗΧ46ΜΤΛΚ-ΝΒΘ).
9. Το υπ’ αρ. 7245/12.8.2021 αίτημα του Δήμου Ζηρού με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα στοιχεία, και το
από 4.8.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Προέδρου της
Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ.
10. Η υπ’ αρ. 11338/30.11.2021 βεβαίωση του τμήματος τεχνικών έργων του Δήμου Ζηρού ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται για την λειτουργία
Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ (Β΄ 2240) του κτιρίου με αριθμό 25.
11. Το από Ιούλιο 2021 «Τοπογραφικό Διάγραμμα»
(ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ Τ1), κλίμακας 1:1000 Θέση «ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΩΜΙΑΣ Δ.Ε ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ»
του τοπογράφου Μηχανικού ΜΙΣΗΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζηρού (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ).
12. Την υπ’ αρ. 60438/13.8.2021 γνωμοδότηση του
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Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης
Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
13. Την υπ’ αρ. 4304/18.1.2022 πρόταση του Γενικού
Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης
της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
14. Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ’ αρ. 03/2022/
21.2.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ζηρού (ΑΔΑ:65ΘΨΩΡ0-9ΒΛ).
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Τη δωρεάν παραχώρηση στο Δήμο Ζηρού της χρήσης του κτιρίου με αριθμό 25 που βρίσκεται εντός αγροτεμαχίου στη Θέση «ΖΗΡΟΠΟΛΗ - ΛΙΜΝΗ ΖΗΡΟΥ, της
Κοινότητας ΡΩΜΙΑΣ της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας του Δήμου ΖΗΡΟΥ, όπως αυτό απεικονίζεται στο από
Ιούλιο 2021 Τοπογραφικό Διάγραμμα» (Αρ.Σχ.Τ1) «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ (Κ.Ε..ΔΗ.ΖΗ)»
που συντάχθηκε από τον τοπογράφο μηχανικό ΜΙΣΗΡΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟ και θεωρήθηκε από τον ίδιο, σε κλίμακα 1:1000
και προσαρτάται στο παρόν, ως Παράρτημα Α΄, με σκοπό
να λειτουργήσει Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ) από
την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κ.Ε.ΔΗ.ΣΗ.
Ειδικότερα, το ακίνητο περιήλθε αυτοδικαίως στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 29β του άρθρου 9 του
ν. 4052/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του
ν. 4075/2012.
Β. Η ως άνω παραχώρηση χρήσης του κτιρίου με αριθμό 25 (Ε-14 αίθουσα διαλέξεων όπως απεικονίζεται στις
κατόψεις) γίνεται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
I. Σκοπός της παραχώρησης είναι η λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων
με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.) από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ζηρού (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ).
II. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για
δεκαπέντε (15) έτη. Ως χρόνος ενάρξεως αυτής ορίζεται
η ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
III. Ο Δήμος αναλαμβάνει, με αποκλειστική ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του, την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και την τήρηση
των προβλεπόμενων πολεοδομικών διατάξεων, και κάθε
άλλης σχετικής διάταξης της ισχύουσας νομοθεσίας για
την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης, καθώς και
τη δαπάνη των απαιτούμενων εργασιών για την ίδρυση
και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.
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IV. Ο Δήμος έχει την αποκλειστική διοικητική, ποινική και αστική ευθύνη, για κάθε ζημία ή ατύχημα, που
τυχόν προκληθεί από την δραστηριότητά του στον παραχωρούμενο χώρο καθώς και από την μη τήρηση των
υποχρεώσεών του.
V. Ο Δήμος οφείλει να χρησιμοποιεί το ακίνητο για τη
χρήση για την οποία του παραχωρήθηκε.
VI. Ο Δήμος υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του
ακινήτου. Ευθύνεται για την απαγόρευση της κατάληψης
άλλων χώρων γύρω από το παραχωρούμενο ακίνητο
και της τοποθέτησης σε αυτό μηχανημάτων εύφλεκτων
ή εκρηκτικών υλών ή άλλων αντικειμένων, που μπορεί
να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.
VII. Επισημαίνεται ότι από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της απόφασης παραχώρησης, ο Δήμος Ζηρού
αναλαμβάνει όλες οι λειτουργικές δαπάνες (θέρμανσης,
ηλεκτροδότησης, υδροδότησης κ.λπ.) καθώς και όποιες
εργασίες απαιτούνται για κάθε ανακατασκευή, επισκευή
του κτιρίου.
VIII. Ο Δήμος οφείλει να φροντίσει για την αυτόνομη
ηλεκτροδότηση και υδροδότηση στο προς παραχώρηση
κτίριο ή όπου αυτό δεν είναι δυνατό, λόγω παλαιότητας
των δικτύων ή άλλων λόγων, οφείλει να εγκαταστήσει, σε
συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, μετρητές - καταγραφείς
της εκάστοτε κατανάλωσης, που του αναλογεί.
IX. Στον Δήμο ανήκει η αποκλειστική αρμοδιότητα
και υποχρέωση φύλαξης, καθαρισμού, καλλωπισμού και
εν γένει συντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών
του παραχωρούμενου ακινήτου και του περιβάλλοντα
χώρου αυτού. Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη
ή μεταρρύθμιση παραμένει προς όφελος του παραχωρούμενου ακινήτου, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα
για αφαίρεση ή υποχρέωση για αποζημίωση του παραχωρησιούχου.
X. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
για όλο το διάστημα της παραχώρησης δεν βαρύνεται
με οποιαδήποτε δαπάνη σχετική με το παραχωρούμενο
ακίνητο.
XI. Είναι αυτονόητο ότι ο Δήμος θα καταβάλλει κάθε
προσπάθεια και θα λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα
για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
XII. Η παρούσα απόφαση παραχώρησης ανακαλείται
σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων όρων και προϋποθέσεων ή αλλαγής του σκοπού της παραχώρησης
χωρίς την έγγραφη συναίνεση των αρμόδιων Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2022
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΡΝΙΑΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 15473/6507
(2)
Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2022, στο
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Το π.δ. 147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Α΄ 240), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 276433/10.11.2017 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄ 4083).
3. 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).
4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο
της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με την παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4354/2015.
5. Το γεγονός ότι είναι αναγκαία η καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες και
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τρείς (03)
υπαλλήλους που απασχολούνται στο Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας της Π.Ε. Κέρκυρας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες, έκτακτες και εξαιρετικές
υπηρεσιακές ανάγκες και υποχρεώσεις, που παρουσιάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (χιονοπτώσεις,
πλημμύρες, πυρκαγιές, θεομηνίες, κατολισθήσεις κ.λπ.).
6. Την υπ’ αρ. 7744/3268/31-01-2022 (ορθή επανάληψη 04-02-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων
Νήσων «Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων για το έτος 2022» (Β’ 493).
7. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Κέρκυρας, Οικονομικού Έτους 2022, ποσού 7.466,88 € στον ΕΦ 01.073 και
ΚΑΕ: 0512.00.001, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.
03-01/5.1.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και έχει γίνει η υπ’ αρ.
1594/567/10.1.2022 (ΑΔΑ: ΨΥΗ17ΛΕ-Ι1Χ) Ανάληψη Δαπάνης, αποφασίζουμε:
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1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, με αμοιβή, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής, τριών (03) υπαλλήλων που απασχολούνται στο
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Κέρκυρας, για το
έτος 2022.
2. Οι συνολικές ώρες υπερωριακής απασχόλησης
κατά τις νυχτερινές ώρες και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για κάθε εξάμηνο του 2022 ορίζονται στις
πεντακόσιες εβδομήντα έξι ώρες (576) για τους τρεις
υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της
Π.Ε. Κέρκυρας, ήτοι μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις
νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο, χωρίς να
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2)
εξαμήνων μέσα στο έτος.
3. Η εκτιμώμενη συνολική ετήσια δαπάνη, για τις
ως άνω υπερωρίες (1.152 ώρες), ανέρχεται στο ύψος
των 7.466,88 €, ήτοι 3.733,44 € για το Α΄ εξάμηνο και
3.733,44 € για το Β΄ εξάμηνο.
5. Η διαπίστωση της ανάγκης για παροχή υπερωριακής
εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες και η συγκρότηση του συνεργείου
θα καθορίζεται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 77884/32717/10.9.2019
απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (Β΄ 3492).
Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από 1.1.2022, σύμφωνα με το δέκατο εδάφιο της παρ. 1 της περ. Α’ του
άρθρου 20 του ν. 4354/2005.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 25 Φεβρουαρίου 2022
Η Περιφερειάρχης
ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. απόφ. 96
(3)
Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 53/1.2.2022 απόφασης
του Δημάρχου Πρέβεζας «Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης πρακτικογράφου Δημοτικού
Συμβουλίου και υπαλλήλων γραμματειακής υποστήριξης τοπικών συμβουλίων εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων και Συνδέσμου Ύδρευσης για
το Α΄ εξάμηνο έτους 2022» (Β’ 514).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη του:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2015 (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3584/2007
(Α΄ 143), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176).
4. Την υπ’ αρ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
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5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
ν. 2503/1997 (Α΄ 107).
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του
ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
7. Την υπ’ αρ. 53/1.2.2022 απόφαση του Δημάρχου
Πρέβεζας «Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης
πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου και υπαλλήλων γραμματειακής υποστήριξης τοπικών συμβουλίων εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων και Συνδέσμου
Ύδρευσης για το Α΄ εξάμηνο έτους 2022 (Β΄ 514).
8. Την υπ’ αρ. 95/25.2.2022 απόφαση του Δημάρχου
σχετική με τον ορισμό υπαλλήλων του Δήμου για τη
γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας.
9. Την υπ’ αρ. 26439/30.12.2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπ’ αρ. 53/1.2.2022 απόφασή μας
και εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου για το
Α΄ εξάμηνο έτους 2022, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις
εκατόν είκοσι (120) ώρες το εξάμηνο ανά υπάλληλο, με
την προβλεπόμενη από τον νόμο αποζημίωση ως εξής:
• Παπαδόπουλο Δημήτριο του Χαριλάου κατηγορίας /
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού των κοινοτήτων Μύτικα και Νικόπολη,
• Χαντζάρα Σπυρίδων του Ευσταθίου κατηγορίας /
κλάδου ΔΕ Διοικητικού της κοινότητας Μιχαλιτσίου και
Φλαμπούρων.
Από την απόφαση θα προκληθεί δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2022,- ΚΑΕ 02.10.6012
ποσού 16.000 ευρώ και Κ.Α.Ε 02.10.6022 ποσού 2.500
ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πρέβεζα, 25 Φεβρουαρίου 2022
Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1/19
(4)
Υπερωριακή απασχόληση καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου των Υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ.
της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Ποδηλασίας (Ν.Π.Ι.Δ.), για το έτος 2022.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ «CYCLING GREECE» (Ν.Π.Ι.Δ.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 66, 67 και 68 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
β. των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015
(Α΄ 129),
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γ. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει (υπό στοιχεία
ΥΠΟΙΚ2/100018/0026/30.12.2016),
δ. του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
2. Την παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες
διατάξεις» παρ. 1, 2, 3, 4 του άρθρου 53 και παρ. 8 του
άρθρου 77 ν. 3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση
του ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 239).
3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/508211/
21.10.2021 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού «Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Ποδηλασίας Cycling Greece» (Β΄ 4969),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 653419/30.12.2021
όμοια απόφαση (Β’ 6454).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176).
5. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».
6. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄
του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφ. Α΄ του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»
(Α΄ 176).
7. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται
απαραίτητη για την κάλυψη: (α) των κυρίων σκοπών της
επιχείρησης που περιλαμβάνουν την προετοιμασία και
Διοργάνωση Αγώνων Ποδηλασίας σε διάφορα μέρη της
Ελλάδας, και (β) των έκτακτων ή/και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που δημιουργούνται ιδίως κατά την
περίοδο προετοιμασίας και διεξαγωγής των αγώνων.
8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω
απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των
ΚΑ 0261.0000, 0263.0000 και 0561 του Π/Υ οικονομικού
έτους 2022 και υπολογίζεται στο ποσό των 12.000,00 €
για τον πρώτο ΚΑ και 4.000,00 € για τον δεύτερο ΚΑ και
2.000,00 € για τον τρίτο ΚΑ.
9. Την Εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει:
Την έγκριση:
1. Της υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου όλων των
υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. της επιχείρησης (10) κατά το χρονικό διάστημα από δημοσίευσης της παρούσας έως και
31.12.2022, μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο
με την προβλεπόμενη από τον νόμο αποζημίωση,
2. της υπερωριακής εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες μέρες όλων των υπαλλήλων
ΙΔΟΧ της επιχείρησης (10) κατά το χρονικό διάστημα από
δημοσίευσης της παρούσας έως και 31.12.2022, μέχρι
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ενενήντα έξι 96 ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο με την προβλεπόμενη από
τον νόμο αποζημίωση.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2022
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
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