
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. οικ.140665(485)/
23.02.2022 (Β’  1233) απόφασης της Αντιπεριφε-
ρειάρχη Πιερίας περί «Παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, σε 
Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερεια-
κής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας».

2 Υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματι-
νές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή 
τις νυχτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων, υπαλ-
λήλων αορίστου χρόνου καθώς και υπαλλήλων 
ορισμένου χρόνου της Διεύθυνσης Περιβάλλο-
ντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περιστερίου, 
Β’ εξαμήνου έτους 2022.

3 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου 
του Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανι-
σμού Δήμου Μυτιλήνης.

4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-
κού που υπηρετεί στην «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» 
για το Β’ εξάμηνο 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. 410311(1473)  (1)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. οικ. 140665(485)/

23.02.2022 (Β’ 1233) απόφασης της Αντιπεριφε-

ρειάρχη Πιερίας περί «Παροχή εξουσιοδότησης 

υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 

πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, σε 

Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερεια-

κής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας».

  Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

 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 ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ» (Α’ 26).

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

5. Τα άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Δι-
οικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45).

6. Τις υπ’ αρ. 81320 και 77909/01.12.2016 αποφάσεις 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης (Β’ 4302), με τις οποίες εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, Α’ 226).

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98).

8. Την υπ’ αρ. οικ. 72217(1346)/31-1-2022 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβί-
βασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (Β’ 458).

9. Την υπ’  αρ. οικ. 140665(485)/23-02-2022 (ΑΔΑ: 
Ω8Ι67ΛΛ-Ω0Ρ) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας 
περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας» (Β’ 1233).

10. 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.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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11. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

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

Την τροποποίηση της υπ’  αρ. οικ. 140665(485)/
23.02.2022 (ΑΔΑ: Ω8Ι67ΛΛ- Ω0Ρ) απόφασης της Αντι-
περιφερειάρχη Πιερίας περί παροχής εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους 
των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Β’1233) ως 
ακολούθως:

1. Στο άρθρο 4 στην ενότητα Α.2 προστίθεται η παρ. 38 
ως εξής:

«38. Η διενέργεια περιοδικών και έκτακτων ελέγχων 
αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των μέσων και των 
προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται στον κατα-
ναλωτή, με εξαίρεση όσων διά της παρούσης ή με άλλη 
διάταξη νόμου ανατίθενται σε άλλο όργανο.»

2. Στο άρθρο 4 στην ενότητα Α.4. καταργούνται οι πα-
ράγραφοι 5 και 6.

Κατά τα λοιπά η υπ’ αρ. οικ. 140665(485)/23.02.2022 
(ΑΔΑ: Ω8Ι67ΛΛ-Ω0Ρ) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη 
Πιερίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγ-
γράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσι-
ών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (Β’ 1233) παραμένει σε ισχύ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κατερίνη, 7 Ιουνίου 2022

Η Αντιπεριφερειάρχης 

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Ι

    Αριθμ. οικ. 26706 (2)
Υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματι-

νές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή 

τις νυχτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων, υπαλ-

λήλων αορίστου χρόνου καθώς και υπαλλήλων 

ορισμένου χρόνου της Διεύθυνσης Περιβάλλο-

ντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περιστερί-

ου, Β’ εξαμήνου έτους 2022.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 «Περί αρμοδιοτήτων 

Δημάρχου» (Α’ 87).
β) Το άρθρο 41 του ν. 3979/11 (Α’ 138) με τις οποίες 

αυξήθηκαν σε (40) οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας μόνι-
μου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου προσωπικού Δημοσίου, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού 
και λοιπών ΝΠΔΔ.

γ) Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/14757 (Β’1659/2011) 
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις εγκυκλίους 
του Υπ. Διοικ. Μετ. και Hλεκτρ. Διακυβέρνησης 1)ΔΙ-
ΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10-8-2011 «Καθορισμός ωρών εβδο-
μαδιαίας εργασίας, προσέλευσης και αποχώρησης 
υπαλλήλων Δημοσίου, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και λοιπών 
ΝΠΔΔκαι ωρών εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπη-
ρεσίες», 2) ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-11 και 3)Την υπ’ αρ. 
2/1757/0026 υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών (Β’ 17/2017).

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

ε) Την υπ’  αρ. 174/11.12.2020 (ΑΔΑ:ΩΖΓΓΩΞ2-67Υ) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 
κατ’ εξαίρεση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λει-
τουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
και Ποιότητας Ζωής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 
110400/22-12-2020 (Β’ 5965) όμοια απόφαση του Γ.Γ. της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα.

στ) Το γεγονός ότι έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022. 

ζ) Το υπ’ αρ. οικ. 24746/27.05. 2022 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, περί ανα-
γκαιότητας της καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης 
των εργαζομένων για το Β’ εξάμηνο 2022.

η) Την ανάγκη καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή πέρα 
από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης των εργαζομέ-
νων της ανωτέρω υπηρεσίας για την αντιμετώπιση επο-
χικών, εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το Β’εξάμηνο του έτους 2022:
Την υπερωριακή απασχόληση για το σύνολο των εργα-

ζομένων στα τμήματα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος:
- Περιβάλλοντος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανα-

κυκλώσιμων Υλικών
- Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συ-

νεργείων
- Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυν-

σης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
- Διαχείρισης Πρασίνου και Παιδικών Χαρών
• μέχρι 120 ώρες το εξάμηνο ανά εργαζόμενο, πέραν 

του ωραρίου για απογευματινή εργασία,
• μέχρι 180 ώρες εξαμηνιαίως ανά εργαζόμενο για 

υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες για τους ερ-
γαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας και

• μέχρι 96 ώρες εξαμηνιαίως ανά εργαζόμενο για 
υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες για τους ερ-
γαζόμενους της υπηρεσίας Διαχείρισης Πρασίνου και 
Παιδικών χαρών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στους κωδικούς του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
έτους 2021, ως εξής:

Κ.Α. 20.6012.11, 20.6022.11, 20.6042.11, 35.6012.11, 
35.6022.11, 35.6042.11 και ανέρχεται συνολικά στο ποσό 
των 220.000,00 €.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Περιστέρι, 7 Ιουνίου 2022

Ο Δήμαρχος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ 

Ι

   Αριθμ. απόφ. 70 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου 

του Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργα-

νισμού Δήμου Μυτιλήνης.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010
2. Το άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
4. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τα άρθρα 240, 227 παρ. 5, 234, 235 και παρ. 1 και 

3 του άρθρου 236 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), για τη λει-
τουργία των Δημοτικών Συμβουλίων και η εναρμόνισή 
τους με τα Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ.

6. Την παντελή έλλειψη υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Ν.Π.Δ.Δ. Α.Π.Ο.Δ.Μ του οικείου κλάδου και ειδικότητας 
για την τήρηση και σύνταξη των Αποφάσεων του Δ.Σ.

7. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
που δημιουργήθηκαν κατά τη λειτουργία του νεοσύ-
στατου Ν.Π.Δ.Δ Α.Π.Ο.Δ.Μ. το δεύτερο εξάμηνο του 
έτους 2022, για την αντιμετώπιση της λειτουργίας του 
Δ.Σ (τήρηση και σύνταξη των αποφάσεων του Δ.Σ, σύ-
νταξη Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, Κανονισμών 
λειτουργίας των Αθλητικών και Πολιτιστικών Χώρων, 
κ.λπ.).

8. Οι έκτακτες και επείγουσες αυτές ανάγκες, οι οποίες 
επιβάλλουν την απασχόληση του μοναδικού μονίμου 
υπαλλήλου, και Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομι-
κών Υπηρεσιών και ως Πρακτικογράφου της υπηρεσίας 
του Ν.Π.Δ.Δ., για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών 
των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας, και καθ’υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του.

9. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 1.500,00 ευρώ 
και αναλύεται ως ακολούθως: - ΚΑΕ 15.6012.0001: Υπε-
ρωριακή εργασία 1.500,00 ευρώ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πι-
στώσεις των ΚΑ 15.6012.0001 και 15.6051.0001, του 
Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ Αθλητικός και Πολιτιστι-
κός Οργανισμός Δήμου Μυτιλήνης, οικονομικού έτους 
2022, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση του Προϊ-
σταμένου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Α.Π.Ο.Δ.Μ, κατά το χρονικό 

διάστημα έως 31/12/2022, για 20 ώρες μηνιαίως, με την 
προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυ-
ψη των προμνημονευόμενων έκτακτων και επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών του Α.Π.Ο.Δ.Μ.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προϊσταμέ-
νου, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 6 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΤΤΟΣ

Ι

    Αριθμ. 8146 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-

κού που υπηρετεί στην «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» 

για το Β’ εξάμηνο 2022. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 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).

2. Τον ν. 2636/1998 «Σύσταση εταιριών για την οργά-
νωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση 
της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου 
Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον 
τουρισμό» (Α’ 198), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4481/2017 «Συλλογική 
διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών 
αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και 
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού» (Α’ 100), με το οποίο θεσμοθετείται η δω-
δεκάωρη λειτουργία της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.».

3. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ανώνυ-
μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 127/2020).

4. Το καταστατικό της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
Α.Ε.» (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 3081401000, κωδικός αριθμός κα-
ταχώρισης: 2317623), όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 113261/27.10.2020 σχετική απόφαση με 
ΑΔΑ: 622Ξ46ΜΤΛΡ-ΨΛΤ.

5. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176) 
«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου 
και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημο-
σίου (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».
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6. Την υπό στοιχεία οικ.2/40112/ΔΕΠ/26.05.2017 (ΑΔΑ: 
Ω9ΙΦΗ-Ν3Μ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους «Παροχή Οδηγιών», αναφορικά με την ωριαία 
αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται για 
εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου 
σε υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει νόμου, είτε όλες τις 
ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη 
βάση.

7. Την από 05.03.2020 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» (αρ. συ-
νεδρίασης 136) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών 
εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Γενικό Διευθυντή της 
Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.».

8. Την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση πέραν 
του κανονικού ωραρίου και, συγκεκριμένα, μέχρι την 
22η βραδινή κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, 
καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, λόγω έκτα-
κτων υπηρεσιακών αναγκών, για την έγκαιρη προετοι-
μασία και υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος 
«Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2022», διακοσίων (200) 
υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου και εποχικού 
προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγορίας εκ-
παίδευσης, εκατόν τριάντα (130) τεχνικών υπαλλήλων 
με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.», καθώς και είκοσι (20) αρχαιοφυλάκων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την επί-
βλεψη των εκδηλώσεων της θερινής περιόδου 2022 στα 
αρχαία θέατρα Επιδαύρου και Ωδείου Ηρώδου Αττικού.

9. Την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση πέραν της 
22ης βραδινής κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομά-
δας, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, λόγω 
έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, για την έγκαιρη προ-
ετοιμασία και υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμ-
ματος «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2022» διακοσί-
ων (200) υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου και 
εποχικού προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων και κα-
τηγορίας εκπαίδευσης, εκατόν τριάντα (130) τεχνικών 
υπαλλήλων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.», καθώς και 
είκοσι (20) αρχαιοφυλάκων του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού για την επίβλεψη των εκδηλώσεων της 
θερινής περιόδου 2022 στα αρχαία θέατρα Επιδαύρου 
και Ωδείου Ηρώδου Αττικού.

10. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παρα-
πάνω επιτακτικών αναγκών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
Α.Ε.», το προσωπικό απασχολείται πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας.

11. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερθει-
σών αναγκών προκαλείται δαπάνη, η οποία συμπεριλαμ-
βάνεται στην υπ’ αρ. 6117/11.01.2022 σχετική απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΦΗ9469ΗΙ8-9ΡΛ) μέχρι 
του ποσού των εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) ευρώ 

για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022 της 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.».

12. Την από 03.06.2022 εισήγηση του Γενικού Διευθυ-
ντή σχετικά με την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 
προσωπικού που υπηρετεί στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
Α.Ε.» για το Β’ εξάμηνο 2022.

13. Την από 03.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου (αρ. συνεδρίασης 215) «Έγκριση υπερωριακής 
απασχόλησης προσωπικού που υπηρετεί στην «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» για το Β’ εξάμηνο 2022», αποφα-
σίζει:

Την έγκριση της υπερωριακής, νυκτερινής και κατά 
τις Κυριακές - εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης, για το 
Β’ εξάμηνο του έτους 2022 και συγκεκριμένα έως τις 
31.12.2022, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αμοι-
βή του προσωπικού, που αναφέρεται στις παρ. 8 και 9 
του ανωτέρω σκεπτικού της παρούσας απόφασης, ως 
ακολούθως:

α) Την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση έως τις 
22:00, με αμοιβή η οποία δε θα υπερβαίνει κατά ανώτατο 
όριο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εργαζόμενο,

β) Τη νυχτερινή εργασία με αμοιβή, προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής κατά την εβδομάδα εργασίας, όπως 
θα προκύψει από τις υπηρεσιακές ανάγκες της Εταιρείας 
και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες καθ’ υπέρβαση αυτής, 
ανά εργαζόμενο,

γ) Την εργασία Κυριακών - εξαιρέσιμων ημερών με 
αμοιβή, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής κατά 
εβδομάδα εργασίας, όπως θα προκύψει από τις υπηρε-
σιακές ανάγκες της Εταιρείας και μέχρι ενενήντα έξι (96) 
ώρες καθ’ υπέρβαση αυτής, ανά εργαζόμενο.

Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη για την κάλυψη των 
αναγκών Β’ εξαμήνου έτους 2022. Οι ώρες που προβλέ-
πονται για τους υπαλλήλους είναι εντός των ορίων που 
θέτουν οι σχετικές διατάξεις. Υπεύθυνοι για τη βεβαίωση 
της πραγματικής παροχής της υπερωριακής εργασίας, 
ορίζονται οι υπεύθυνοι των τμημάτων και των χώρων 
διοργάνωσης του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2022, 
οι οποίοι θα υποβάλλουν τις σχετικές βεβαιώσεις προς 
τελική έγκριση στον Γενικό Διευθυντή.

Ο αριθμός των εργαζομένων μπορεί να αυξάνεται σύμ-
φωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με ανάλογη μείωση 
των ωρών υπερωριακής εργασίας, υπό την προϋπόθεση 
ότι δε θα γίνει υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώ-
σεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

  Αθήνα, 6 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ   

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