
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
Διευθύνσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, για το πρώτο (Α΄) εξάμηνο του έτους 2022.

2 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Του-
ρισμού της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» 
σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στους υπαλ-
λήλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που 
ασχολούνται με το πρόγραμμα καταπολέμησης 
του δάκου της ελιάς στο Νομό Δωδεκανήσου 
έτους 2022 για το Α και Β΄ εξάμηνο έτους 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 885 (1)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων Διευθύνσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Κρήτης, για το πρώτο (Α΄) εξάμηνο του έτους 

2022. 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87),

β) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(ν. 3528/2007 - Α΄ 26),

γ) του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 47) και ειδικότερα τα άρθρα 28 και 28Α, όπως το τε-
λευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 21),

δ) της παρ. Α’ του άρθρου 20 «Αποζημίωση για εργα-
σία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - απο-
ζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου» του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων»(Α΄ 176),

ε) του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική 
Δικαιοσύνη, Τέλη- Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη 
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 240),

στ) του π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Κρήτης» (Α΄ 229),

ζ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

2. Την υπ’ αρ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη του 
Εμμανουήλ ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Κρήτης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

3. Την υπ’ αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) περί 
παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

4. Την εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ανάγκης πρό-
σθετης απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης, έως 
εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο, των υπαλλή-
λων (κατ’ ανώτατο αριθμό εκατό δέκα 110) που υπηρε-
τούν στις Διευθύνσεις α) Διοίκησης, β) Οικονομικού και
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γ) Κοινωφελών Περιουσιών, στην έδρα και τους νομούς 
λειτουργίας τους, της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
κατά το πρώτο (Α’) εξάμηνο του έτους 2022, προκειμέ-
νου να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες υποχρεώσεις και 
φόρτος εργασίας τους, που έχει περαιτέρω οξυνθεί, λόγω 
της σημαντικότατης έλλειψης σε προσωπικό που αντι-
μετωπίζουν, γεγονός που δυσχεραίνει την καθημερινή 
τους λειτουργία και καθιστά αναπόφευκτη την ανάγκη 
οι Διευθύνσεις αυτές να λειτουργούν και κατά τις απο-
γευματινές ώρες.

5. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη για την παρα-
πάνω αναφερόμενη απογευματινή υπερωριακή απα-
σχόληση, για το πρώτο (Α’) εξάμηνο του οικονομικού 
έτους 2022 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
για την κάλυψη της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αρ. 400/
31-1-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την 
έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 26.975,00€ για την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης 
του Προϋπολογισμού Εξόδων οικονομικού έτους 2022 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Φορέας 1906, 
Ειδικός Φορέας 999.0300000 Α.Λ.Ε. 2120201001 (ΑΔΑ: 
ΩΣΗ9ΟΡ1Θ-ΨΗ3), αποφασίζουμε:

την καθιέρωση πρόσθετης, υπερωριακής απασχόλη-
σης των υπαλλήλων των Διευθύνσεων: α) Διοίκησης,
β) Οικονομικού και γ) Κοινωφελών Περιουσιών της Γε-
νικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την αντιμετώπιση των 
αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών τους κατά το πρώτο 
(Α΄) εξάμηνο του έτους 2022. Η πρόσθετη υπερωριακή 
απασχόληση προσδιορίζεται κατ’ ανώτατο αριθμό υπαλ-
λήλων σε εκατό δέκα (110) και έως εκατόν είκοσι (120) 
ώρες ανά υπάλληλο. Θα πραγματοποιηθεί καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου, στην έδρα και στους 
νομούς λειτουργίας των υπηρεσιών τους, οι οποίες θα 
παραμένουν ανοικτές πέραν του κανονικού ωραρίου 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών.

Για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί έχει 
εγγραφεί επαρκής σχετική πίστωση στον προϋπολογι-
σμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης οικονομι-
κού έτους 2022, σύμφωνα με τη υπ’ αρ. 400/31-1-2022 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικο-
νομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: 
ΩΣΗ9ΟΡ1Θ-ΨΗ3).

Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης για τις 
δεδουλευμένες ώρες των υπαλλήλων που θα απασχολη-
θούν πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου θα πραγματο-
ποιείται μετά από βεβαίωση του Προϊσταμένου Διεύθυν-
σης, των τριών προαναφερόμενων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, περί της υπερωριακής απασχόλησης 
των υπαλλήλων τους, κατόπιν έκδοσης σχετικών απο-
φάσεων περί συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής 
απασχόλησης υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 14 Φεβρουαρίου 2022

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ   

 Αριθμ. οικ. 114693(2116) (2)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 

αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Του-

ρισμού της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» 

σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύ-

θυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περι-

φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 160 και 186 του ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Την παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 «Ρυθ-
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

3. Τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007 - Α΄ 26).

4. Το άρθρο 5 και της περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 7
του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

5. Τα άρθρα 9 και 18 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας (ν. 2690/1999 - Α΄ 45).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

7. Την υπ΄αρ. 81320/77909/01.12.2016 (Β΄ 4302) από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, Α’ 226).

8. Την υπ΄ αρ. οικ. 72217(1346)/31.01.2022 (Β΄ 458) 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής εξουσιοδό-
τησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» .

9. Την υπό στοιχεία ΔΟΑ/οικ.26601/10.10.2007 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπό στοιχεία 
ΔΟΑ/οικ. 8638/26.03.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι-
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης περί μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις 
και στα διοικητικά έγγραφα.

10. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
της Διεύθυνσης Τουρισμού (Π.Κ.Μ.).

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Α) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων 
και εγγράφων του τομέα Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη», σε 
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Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, ως ακολούθως:

Α.1) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, για:

1. Τη διαβίβαση του προγράμματος τουριστικής προ-
βολής στον Ε.Ο.Τ προς έγκριση των δράσεων του καθώς 
και τα έγγραφα προς τον ΕΟΤ που αφορούν στην παρα-
γωγή όλων του ηλεκτρονικού και έντυπου τουριστικού 
υλικού (χάρτες, αφίσες, τσάντες, κ.λπ.) και της μακέτας 
για την κατασκευή περιπτέρου, όταν αυτό βρίσκεται 
εκτός του χώρου του Ε.Ο.Τ.

Α.2) Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τουρισμού 
(ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για:

1. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφορι-
ακά, υπομνηστικά, απαντητικά και λοιπά έγγραφα προς 
υπηρεσίες, υπαλλήλους, πολίτες και φορείς, καθώς και 
τα διαβιβαστικά και προπαρασκευαστικά έγγραφα προς 
Υπουργεία και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

2. Τα έγγραφα προς το Τμήμα Προμηθειών της Διεύ-
θυνσης Οικονομικού που αφορούν στη διενέργεια δια-
γωνιστικής διαδικασίας για τις δράσεις του προγράμμα-
τος τουριστικής προβολής.

3. Την εισήγηση για την έκδοση απόφασης συγκρότησης 
επιτροπών παρακολούθησης των όρων και παραλαβής 
των παραδοτέων των συμβάσεων (υπηρεσίες και υλικό).

Β) Τελικές διατάξεις
1) Τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση για παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρ-
χη» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος και στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Τουρισμού (Π.Κ.Μ.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
ισχύουν σε κάθε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύ-
ματος και για τους νόμιμους αναπληρωτές.

2.) Οι εξουσιοδοτούμενοι, με την παρούσα απόφαση, 
να υπογράφουν «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» υποχρε-
ούνται να ενημερώνουν τα ανώτερα αυτών υπηρεσιακά 
ή διοικητικά όργανα για κάθε σοβαρό θέμα και δύναται 
να προσκομίζουν σε αυτά για υπογραφή σχετικές αποφά-
σεις, πράξεις ή έγγραφα, που αφορούν τα θέματα αυτά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 2022

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΑΝΟΣ   
Ι

 Αριθμ. 665 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στους υπαλ-
λήλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που 
ασχολούνται με το πρόγραμμα καταπολέμησης 
του δάκου της ελιάς στο Νομό Δωδεκανήσου 
έτους 2022 για το Α και Β΄ εξάμηνο έτους 2022. 

 Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 870).

2. Το π.δ. 130/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου» (Α΄ 223) και τις υπ’ αρ. 49947/22-7-2015
(Β΄ 1666) και 92066/27-12-2016 (Β΄ 4343) αποφάσεις του 
ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αιγαίου περί έγκρισης τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου.

3. Την υπ’ αρ. 2290/360/11-1-2022 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Νοτίου Αιγαίου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου και σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου» (Β΄ 92).

4. Την υπ’ αρ. οικ.100393/8204/20-08-2015 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί τοποθέτησης 
υπαλλήλων και ορισμού Προϊσταμένων στις οργανικές 
μονάδες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου.

5. Τα εδάφια 1, 2 και 3 της παρ. Α του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

6. Την υπό στοιχεία 2/1015 /ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγι-
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ 
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (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 Κεφαλαί-
ου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές 
διατάξεις».

7. Την υπ’ αρ. 123877/24-5-2005 (Β΄ 775) κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την 
οποία η διάρκεια της δακικής περιόδου ορίζεται από 1 
Μαρτίου έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

8. Το υπ’ αρ. 12931/360750/13-12-2021 έγγραφο ΥΠΑ-
ΑΤ «Έναρξη προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης 
του δάκου της ελιάς για το έτος 2022».

9. Την υπό στοιχεία 13271ΠΕ/120-01-2022 απόφαση 
του Αρμόδιου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβού-
λου Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για 
ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή, Εποπτών, Λογιστή και 
Γραμματέα Δακοκτονίας 2022 στον Νομό Δωδεκανήσου.

10. Την επιτακτική ανάγκη για απασχόληση του 
εμπλεκόμενου προσωπικού στο πρόγραμμα Δακοκτο-
νίας 2022, τις απογευματινές ώρες λόγω της φύσης του 
προγράμματος.

11. Την υπ’ αρ. 1036/04-02-2022 βεβαίωση περί ύπαρ-
ξης πίστωσης στον Π/Υ της Π.Ν. Αιγαίου του οικονομικού 
έτους 2022 στον φορέα 295- ΚΑΕ 0511α, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την υπερωριακή απογευματινή εργασία 
του προσωπικού που απασχολείται στο πρόγραμμα Δα-
κοκτονίας έτους 2022, από 1 Μαρτίου έως και 31 Δεκεμ-
βρίου 2022 ως κατωτέρω:

1) Για τον Διευθυντή Δακοκτονίας κατά ανώτατο όριο, 
ογδόντα (80) ώρες συνολικής απογευματινής υπερωρι-
ακής απασχόλησης κατά το πρώτο εξάμηνο και άλλες 
εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικής απογευματινής 
υπερωριακής απασχόλησης κατά το δεύτερο εξάμηνο.
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2) Για έκαστο από τους δυο (2) Επόπτες Δακοκτονίας κατά 
ανώτατο όριο, ογδόντα (80) ώρες συνολικής απογευματι-
νής υπερωριακής απασχόλησης κατά το πρώτο εξάμηνο 
και άλλες εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικής απογευματι-
νής υπερωριακής απασχόλησης κατά το δεύτερο εξάμηνο.

3) Για τον Λογιστή Δακοκτονίας κατά ανώτατο όριο, 
ογδόντα (80) ώρες συνολικής απογευματινής υπερωρι-
ακής απασχόλησης κατά το πρώτο εξάμηνο και άλλες 
εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικής απογευματινής 
υπερωριακής απασχόλησης κατά το δεύτερο εξάμηνο.

4) Για τον Γραμματέας Δακοκτονίας κατά ανώτατο όριο, 
ογδόντα (80) ώρες συνολικής απογευματινής υπερωρι-
ακής απασχόλησης κατά το πρώτο εξάμηνο και άλλες 
εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικής απογευματινής 
υπερωριακής απασχόλησης κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής με 
αμοιβή εργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ώρες 
ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η δαπάνη που θα προκληθεί εκ ποσού έως 7000€, θα 
αντιμετωπισθεί από την κατανομή πιστώσεων έτους 
2022 του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη δαπα-
νών του προγράμματος Δακοκτονίας, που έχουν ανα-
πτυχθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, στον Φορέα 295 Κ.Α.Ε. 0511α.

Η απόφαση συγκρότησης συνεργείου και η βεβαίω-
ση παροχής υπερωριακής εργασίας θα εκδίδονται από 
τον Διευθυντή της Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανάλογα με τις ανάγκες 
εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρόδος, 11 Φεβρουαρίου 2022

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ   

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