
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Γενικής Διεύθυν-
σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-
στου Χρόνου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτι-
σμού Αθλητισμού Ρόδου - Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 131564(2511) (1)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 

αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υγεί-

ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Γενικής Δι-

εύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέ-

ριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 160 και 186 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 6 του 
ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσω-
μάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (Α΄ 26).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 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. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του Κώδικα Διοι-
κητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομο-
θεσίας 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).

7. Την υπ’ αρ. 81320 και 77909/1.12.2016 (Β΄ 4302) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία εγκρί-
θηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, Α΄ 226).

8. Την υπ’ αρ. οικ. 72217(1346)/31.1.2022 (Β΄ 458) από-
φαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπο-
γραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

9. Την υπό στοιχεία ΔΟΑ/οικ.26601/10.10.2007 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπό στοιχεία 
ΔΟΑ/οικ. 8638/26.3.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης 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 Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας ΠΚΜ.

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

Α) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων 
και εγγράφων του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, καθώς και 
σε Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας (Π.Κ.Μ.) της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Α.1) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημό-
σιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, για:

1. Τα έγγραφα προς Υπουργεία, Υπηρεσίες, Πολίτες 
Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβού-
λους, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, λοιπούς Φορείς, κ.λπ.

2. Τον ορισμό ιατρών για κατ’ οίκον έλεγχο ασθενών 
υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Τη χορήγηση άδειας εράνου.
4. Την έκδοση αποφάσεων ανάληψης οικονομικών 

ενισχύσεων (Λογαριασμός Ειδικού Λαχείου) σε φορείς 
υγείας και κοινωνικούς φορείς.

5. Την έκδοση αποφάσεων έγκρισης του απολογισμού 
εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών.

6. Τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων ή επι-
στημονικών συνεδρίων για θέματα υιοθεσίας και ανα-
δοχής.

7. Την εισηγητική έκθεση κατανομής επιχορήγησης 
προνοιακών φορέων.

8. Τη συμμετοχή σε προγράμματα αθλητικών φορέων 
της Περιφέρειας και των Δήμων, την υλοποίηση αθλη-
τικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το αρμόδιο 
Υπουργείο και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλη-
τικούς συλλόγους, Δήμους καθώς και άλλους φορείς 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

9. Το συντονισμό υλοποίησης του προγράμματος κα-
ταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Κ.Μ.

10. Το αίτημα χορήγησης άδειας αεροψεκασμών για 
το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Κ.Μ.

11. Τη διαβίβαση στις Δικαστικές Αρχές των εκθέσεων 
υγειονομικής επιθεώρησης των υπαλλήλων της Διεύθυν-
σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.Μ. για 
την άσκηση ποινικών διώξεων.

12. Την εισήγηση για τη σκοπιμότητα της αναγνώρι-
σης / ανανέωσης ή μη αναγνώρισης / ανανέωσης, φορέα 
κοινωνικής φροντίδας ως πιστοποιημένου.

Α.2) Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγεί-
ας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.Μ. 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, Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομι-
κούς Συμβούλους και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

2. Τη διοργάνωση και το συντονισμό του δικτύου δρά-
σεων πρόληψης και αγωγής υγείας σε επίπεδο Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας

3. Την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης στο γε-
νικό πληθυσμό.

4. Την απόφαση συγκρότησης επιτροπής σφράγισης 
και αποσφράγισης δομών παροχής υπηρεσιών υγείας σε 
επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών για τη συμμετοχή 
και εφαρμογή εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

6. Τη διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών για τη δωρεάν 
παραχώρηση κρατικών διαμερισμάτων.

7. Τις εκθέσεις σκοπιμότητας για ειδική πιστοποίηση 
φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

8. Τη απόφαση σφράγισης κιβωτίων ερανικών συστη-
μάτων μακράς διάρκειας.

9. Τη διενέργεια διακρατικών υιοθεσιών σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

10. Την παροχή και αναζήτηση πληροφοριών σχετικά 
με υιοθεσίες, αναδοχές και τη διενέργεια κοινωνικών 
ερευνών για θέματα παιδικής προστασίας και στέγασης.

11. Την εφαρμογή προγραμμάτων στέγασης, κοινω-
νικής και οικονομικής επανένταξης ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού.

12. Τη θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων 
για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και 
των τεχνών σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας.

13. Τη διενέργεια ελέγχων ασφάλειας τροφίμων στις 
εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδια-
φέροντος στα πλαίσια του «Επίσημου Ελέγχου». Συνερ-
γασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.).

14. Την εφαρμογή του θεσμού της αναδοχής (προετοι-
μασία, εκπαίδευση, τοποθέτηση και εποπτεία).

15. Τον έλεγχο της εκτέλεσης του προγράμματος κα-
ταπολέμησης κουνουπιών.

16. Τον ορισμό υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους στα 
Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) 
σε εγκαταστάσεις και χώρους που ενδέχεται να προκα-
λούν μεγάλη περιβαλλοντική ρύπανση (μεταποιητικές 
εγκαταστάσεις, Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλή-
των (ΧΑΔΑ), Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
(ΧΥΤΑ).

17. Την εφαρμογή του νόμου απαγόρευσης του κα-
πνίσματος σε δημόσιους χώρους και καταστήματα, σε 
υπερτοπικό επίπεδο.

18. Την εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανο-
νισμού (Δ.Υ.Κ.) και τη χορήγηση πιστοποιητικών SSCs.

Α.3) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβαλλοντι-
κής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.Μ., για:

1. Τα έγγραφα που αφορούν στις δειγματοληψίες νε-
ρών κτηρίων (ξενοδοχεία, κολυμβητήρια, νοσοκομεία 
κ.τ.λ.), σε υπερτοπικό επίπεδο.

2. Τα έγγραφα που αφορούν σε δειγματοληψίες σε 
πόσιμα νερά δικτύων ύδρευσης, γεωτρήσεων, πηγών 
οικισμών, σε υπερτοπικό επίπεδο.

3. Τα έγγραφα που αφορούν σε υγειονομικούς ελέγ-
χους σε εμφιαλωτήρια νερού και σε δειγματοληψίες εμ-
φιαλωμένων νερών από το εμπόριο και τα εμφιαλωτήρια 
σε υπερτοπικό επίπεδο.

4. Τα έγγραφα που αφορούν στον έλεγχο διαχείρισης 
των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων 
(μολυσματικά, τοξικά, μικτά) σε υπερτοπικό επίπεδο.

5. Τα έγγραφα που αφορούν σε υγειονομικούς ελέγ-
χους σε κολυμβητικές δεξαμενές και σε δειγματοληψίες 
νερών κολυμβητικών δεξαμενών και ακτών κολύμβησης, 
σε υπερτοπικό επίπεδο.

6. Τη χορήγηση βεβαίωσης για τη μεταφορά σορού 
(εντός ή εκτός Ελλάδας).

Β) Τελικές διατάξεις
1) Τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση, στην πα-
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ροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, 
ισχύουν σε κάθε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κω-
λύματός τους και για τους νόμιμους αναπληρωτές τους. 
Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος και του 
νόμιμου αναπληρωτή τους, η παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής παρέχεται στα ιεραρχικά ανώτερα αυτού 
υπηρεσιακά / διοικητικά όργανα.

2) Οι εξουσιοδοτούμενοι, με την παρούσα απόφαση, 
να υπογράφουν «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τα ανώτερα αυτών υπη-
ρεσιακά ή διοικητικά όργανα για κάθε σοβαρό θέμα και 
δύναται να προσκομίζουν σε αυτά για υπογραφή σχε-
τικές αποφάσεις, πράξεις ή έγγραφα, που αφορούν τα 
θέματα αυτά.

3) Από την έκδοση της παρούσας καταργείται η υπ’ 
αρ. οικ. 662283(8949)/22.10.2019 (Β΄ 4056) απόφαση 
του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, καθώς και η υπ’ αρ. 
οικ.448900(8802)/19.7.2021 (Β΄ 3285) απόφαση του Αντι-
περιφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 21 Φεβρουαρίου 2022

Η Αντιπεριφερειάρχης

ΜΑΡΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

Αριθμ. απόφ. 119 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-

στου Χρόνου του Δημοτικού Οργανισμού Πολι-

τισμού Αθλητισμού Ρόδου - Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(Α΄ 176) περί αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου, σύμφωνα με τις οποίες 
επιτρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέραν του 
κανονικού ωραρίου των υπαλλήλων Δημοσίου, Ο.Τ.Α. 
και Ν.Π.Δ.Δ. για την αντιμετώπιση εκτάκτων εποχικών ή 
όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, με τις οποίες 
καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης 
της καθιέρωσης εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτε-
ρινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας του 
προσωπικού των ΟΤΑ α βαθμού καθώς και τα όρια αμοι-
βής αυτής καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 18ωρη βάση ή όλες 
τις ημέρες του μήνα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3584/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» (Α΄ 141).

4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους - Διεύθυνση Εισοδηματικής πολιτικής «Παροχή 
Οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαί-
ου Β του ν. 4354/2015».

5. Την ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργα-
σίας της ΠΕΜ - ΟΤΑ, για τους όρους αμοιβής και εργασίας 
των μουσικών που εργάζονται με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
η οποία εφαρμόζεται στους μουσικούς που είναι μέλη 
της ΠΕΜ - ΟΤΑ.

6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού 
Αθλητισμού Ρόδου - Δ.Ο.Π.Α.Ρ. (Β΄ 3107/2013).

7. Το γεγονός ότι για να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες 
ανάγκες του Τμήματος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων 
του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. όπως η υλοποίηση μουσικών και πολιτι-
στικών εκδηλώσεων, η συμμετοχή των μουσικών της 
φιλαρμονικής του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. σε λιτανείες, παρελάσεις, 
αργίες κ.τ.λ. κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση του 
προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου, όπως και 
κατά τις Κυριακές - εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές 
ώρες.

8. Την υπ’ αρ. 83/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. 
με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. 
για το οικ. έτος 2022, την υπ’ αρ. 2015/11.11.2021 Γνώ-
μη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των 
ΟΤΑ επί του σχεδίου του Π/Υ οικ. έτους 2022, εγκρίθη-
κε με την υπ’ αρ. 1028/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, η οποία επικυρώθηκε με 
την υπ’ αρ. 1738/14.1.2022 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

9. Την υπ’ αρ. 83/17.1.2022 βεβαίωση περί ύπαρξης 
πιστώσεων για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης 
από τους ΚΑ 10.6022, 10.6052 του προϋπολογισμού του 
Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

10. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του 
ν. 3463/2006.

11. Την υπ’ αρ. 770/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου και την υπ’ αρ. 207/2019 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. με 
την οποία ορίζεται ο Coliadis Alexandre Basile Πρόεδρος 
του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 υπερωριακή εργασία για 
το Α και Β Εξάμηνο έτους 2022 για τους 24 μουσικούς 
της φιλαρμονικής του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. που απασχολούνται με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
μερικής απασχόλησης, ως εξής:

1) Υπερωριακή απασχόληση μέχρι 22ης ώρας, έως 120 
ώρες ανά εξάμηνο και μουσικό.

2) Ημερήσια και νυχτερινή εργασία Κυριακών - Εξαι-
ρέσιμων ημερών, έως 96 ώρες ανά εξάμηνο και μουσικό.

3) Η κατανομή των ωρών απασχόλησης θα γίνεται 
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κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού και 
χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των 
δύο εξαμήνων.

4) Η δαπάνη για την αποζημίωση υπερωριακής ερ-
γασίας και για την αποζημίωση εργασίας τις Κυριακές - 
Εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες των μουσικών 
της φιλαρμονικής του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., για το Α και Β εξάμηνο 
έτους 2022, θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6022 μέχρι του ποσού 
των 25.000,00 ευρώ και τον ΚΑ 10-6052 μέχρι του ποσού 

των 5.000,00 του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. οικο-
νομικού έτους 2022.

5) Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31.12.2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 21 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ALEXANDRE BASILE COLIADIS

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