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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/858/
οικ. 18795/30-09-2021 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών «Καθορισμός: α) των φορέων υποδοχής, β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
γ) της σειράς προτεραιότητας των δικαιούχων,
δ) της προθεσμίας και της διαδικασίας υποβολής
των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας
λεπτομέρειας σχετικά με το δικαίωμα διορισμού
σύμφωνα με τις διατάξεις του εικοστού άρθρου
του τρίτου μέρους της από 13.8.2021 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου "Έκτακτα μέτρα για
την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την
άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές
του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις" (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4824/2021 (Α’ 156)»(Β’ 4579).

2

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας - απασχόλησης (απογευματινής, νυχτερινής, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών) με αμοιβή, για τους υπαλλήλους των επτά Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
για το Β’ εξάμηνο έτους 2022.

3

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδας (ΦΕΕ)
για το Β’ εξάμηνο 2022.

Αρ. Φύλλου 3248

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/888/οικ.9764
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/
858/οικ. 18795/30-09-2021 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός: α) των φορέων
υποδοχής, β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
γ) της σειράς προτεραιότητας των δικαιούχων,
δ) της προθεσμίας και της διαδικασίας υποβολής
των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας
λεπτομέρειας σχετικά με το δικαίωμα διορισμού
σύμφωνα με τις διατάξεις του εικοστού άρθρου
του τρίτου μέρους της από 13.8.2021 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου "Έκτακτα μέτρα για
την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την
άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές
του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις" (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4824/2021 (Α’ 156)» (Β’ 4579).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του εικοστού άρθρου του τρίτου μέρους της από
13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα
μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση
στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/
Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156)
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και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 του Κεφαλαίου
Α’ του Μέρους Β’ του ν. 4873/2021 (Α’ 248).
β. Της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α’ 218).
2. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/
858/οικ.18795/30-09-2021 (Β’ 4579, ΑΔΑ: ΩΜΧΨ46ΜΤΛ62ΚΥ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός: α) των φορέων υποδοχής, β) των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, γ) της σειράς προτεραιότητας των
δικαιούχων, δ) της προθεσμίας και της διαδικασίας
υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με το δικαίωμα διορισμού
σύμφωνα με τις διατάξεις του εικοστού άρθρου του
τρίτου μέρους της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου "Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική
προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από
τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς
διατάξεις" (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4824/2021 (Α’ 156)», αντικαθιστώντας τις διατάξεις της
ως ακολούθως:
«Άρθρο 1
Φορείς Υποδοχής - Δικαιούχοι διορισμού Έκταση εφαρμογής
1. Καθορίζουμε ως δικαιούχους διορισμού στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τους
φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4765/2021 εκτός των εταιρειών του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005, ένα (1) μέλος της οικογένειας θανόντος συνεπεία των πυρκαγιών του Ιουλίου/
Αυγούστου 2021, μέχρι β’ βαθμού συγγένειας με αυτόν
ή ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο είχαν συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης.
2. Το δικαίωμα διορισμού παρέχεται και στα άτομα τα
οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν
σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε Μονάδα
Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία των πυρκαγιών του
Ιουλίου/Αυγούστου 2021. Σε περίπτωση που δεν είναι
δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγο τους
ή στο πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης ή σε ένα τέκνο τους.
Άρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για τον κατά τα ανωτέρω διορισμό ο ενδιαφερόμενος
θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση για το διορισμό του στην οποία θα προσδιορίζεται ο νομός σε υπηρεσία ή φορέα εντός του οποίου
επιθυμεί να διοριστεί. Στην αίτηση πρέπει να δηλώνεται,
υπεύθυνα, ο τόπος του συμβάντος.
Η κατά τα ανωτέρω αίτηση συνεπάγεται την αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζόμενου από
τυχόν οικονομικές απαιτήσεις καθώς και την αναστολή
του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος, από την ημερομηνία διορισμού.
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β. Υπεύθυνη δήλωση όλων των λοιπών συγγενών, δικαιούχων διορισμού βάσει των διατάξεων της παρούσας,
που προηγούνται του αιτούντος στη σειρά διορισμού, για
την παραίτησή τους από το ως άνω δικαίωμα υπέρ του
αιτούντος το διορισμό και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος το διορισμό ότι δεν διορίστηκε βάσει των διατάξεων αυτών άλλος δικαιούχος και ότι έχουν προσκομιστεί
οι δηλώσεις παραίτησης από το δικαίωμα για διορισμό
δικαιούχων που προηγούνται του αιτούντος στη σειρά
προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.
γ. Τους τίτλους σπουδών του.
δ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.
ε. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος από την οποία
να προκύπτει η νοσηλεία σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ στο χρονικό
διάστημα αμέσως μετά τις πυρκαγιές αυτές ή το ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω βεβαιωμένο με πιστοποιητικό
από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ,
με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη, το ποσοστό αναπηρίας καθώς και η αιτία που προκάλεσε τον
τραυματισμό. Εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται
δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού
Σώματος.
στ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή της Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει ο
βαθμός συγγένειας του αιτούντος με τον θανόντα ή με
τον τραυματία.
ζ. Το σύμφωνο συμβίωσης.
Άρθρο 3
Τρόπος βεβαίωσης του θανάτου
Η αιτία του θανάτου του συγγενούς του αιτούντος το
διορισμό και ο τόπος που συνέβη το γεγονός βεβαιώνεται με:
α) πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή
άλλης δημόσιας αρχής, που εκδίδεται με βάση την
έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, ή
β) πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου.
Άρθρο 4
Σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων
1. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού προηγούνται
κατά σειρά:
α) ο/η σύζυγος του θανόντος ή το πρόσωπο με το
οποίο ο θανών ή η θανούσα είχε συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης
β) οι συγγενείς εξ αίματος α’ βαθμού του θανόντος
γ) οι συγγενείς εξ αγχιστείας α’ βαθμού του θανόντος
δ) οι συγγενείς εξ αίματος β’ βαθμού του θανόντος και
ε) οι συγγενείς εξ αγχιστείας β’ βαθμού του θανόντος
Μεταξύ συγγενών που εμπίπτουν στην ίδια περίπτωση, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία βάσει της ημερομηνίας γέννησης.
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2. Στην περίπτωση που τα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε Μονάδα Αυξημένης
Φροντίδας (ΜΑΦ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία των πυρκαγιών του Ιουλίου/
Αυγούστου 2021 μεταβιβάζουν το δικαίωμα διορισμού
τους, προηγούνται κατά σειρά:
α) ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης
β) ένα από τα τέκνα τους, μεταξύ των οποίων προηγείται το μεγαλύτερο σε ηλικία.
Άρθρο 5
Υποβολή αιτήσεων
1. Οι δικαιούχοι διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρούσας απόφασης υποβάλλουν στο Υπουργείο
Εσωτερικών, με συστημένη επιστολή την αίτηση για
διορισμό τους, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά
και τα τυπικά τους προσόντα, ο νομός σε υπηρεσία του
οποίου επιθυμούν να διοριστούν καθώς και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το Υπουργείο
Εσωτερικών, μεριμνά για την εξεύρεση κενών θέσεων
σε υπηρεσίες ή φορείς στους νομούς για τους οποίους
εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για διορισμό, αντίστοιχες με τα
τυπικά προσόντα των αιτούντων, κατά τους μήνες Μάιο
και Νοέμβριο. Το Υπουργείο Εσωτερικών καταρτίζει πίνακα με κενές οργανικές θέσεις, τον οποίο γνωστοποιεί
στους ενδιαφερόμενους. Οι δικαιούχοι, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών,
υποβάλλουν δήλωση στην οποία αναγράφουν μέχρι
τρεις (3) φορείς προτίμησης για διορισμό μαζί με όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών διατίθενται για διορισμό οι ανωτέρω
δικαιούχοι σύμφωνα και με τις δηλώσεις προτίμησής
τους. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις του ίδιου φορέα και ο αριθμός των θέσεων
δεν επαρκεί για όλους, η διάθεση γίνεται με βάση την
οικογενειακή κατάσταση, προηγουμένου του εγγάμου
με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και του εγγάμου έναντι
του αγάμου. Σε περίπτωση σύμπτωσης του ανωτέρω
κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης,
προηγουμένου του μεγαλύτερου σε ηλικία.
2. Η αίτηση διορισμού υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία
θανάτου ή από την ημερομηνία εισαγωγής για νοσηλεία
σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης του
κατωτάτου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων του αιτούντος.
3. Για το διορισμό των δικαιούχων απαιτείται η συνδρομή των γενικών προσόντων διορισμού, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις ή κανονισμούς, καθώς και των
τυπικών και ειδικών προσόντων που προβλέπονται από
το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού
σε θέσεις φορέων του δημόσιου φορέα» και τις οργανικές διατάξεις ή κανονισμό του οικείου φορέα.
Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2022
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΡ/οικ./426858 (3481)
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας - απασχόλησης (απογευματινής, νυχτερινής, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών) με αμοιβή, για τους υπαλλήλους των επτά Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
για το Β’ εξάμηνο έτους 2022.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Τον ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε
με τον ν. 4249/2014 (Α’ 73).
3. Τον ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης
Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες
διατάξεις» (Α’ 27).
4. Το άρθρο 20 του Κεφαλαίου Β’ «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 Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές
διατάξεις» του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και την Α.Π. 2/31029/
ΔΕΠ/06.05.2016, παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των
διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’176) (ΑΔΑ:
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).
5. Τον ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό
του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα
οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και
άλλες διατάξεις» (Α’ 107) και ιδίως το άρθρο 29 «Ωράριο
λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των
Περιφερειών».
6. Την παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες
διατάξεις» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το εδάφιο α της παρ.
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1 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τα άρθρα 80 και 82 του ν. 3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Α’ 26), όπως αντικαταστάθηκαν
με το άρθρο 25 του ν. 4369/2016 (Α’ 33).
8. Το άρθρο 45 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκηση, και την αποκεντρωμένη
διοίκηση, την ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α’ 85) και
του άρθρου 176 του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική
εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση
του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).
9. Τον ν. 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας- Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας- Διατάξεις
σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις» (Α’ 50) και ιδίως το άρθρο 122 «Προσθήκη
εδαφίου στην παρ. 1 της περίπτωσης Α’ του άρθρου 20
του ν. 4354/2015».
10. Την υπ’αρ. 1299/2003 υπουργική απόφαση «Γενικό
Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη
ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί φυσικών - τεχνολογικών και λοιπών
καταστροφών.
11. Το π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Α’ 226), όπως τροποποιήθηκε με 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 Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
12. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10.01.2017 απόφαση του
Υπ. Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής
αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών εργασία» (Β’ 17).
13. Την υπ’ αρ. 7281/21.6.2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Περί Ανακήρυξης του
Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ., των Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων και των Περιφερειακών Συμβούλων για
την περίοδο 1.9.2019 έως 31.12.2023.
14. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./οικ/219/20.1.2016 απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 71ΠΟ7ΛΛ-4ΡΤ).
15. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/03.09.2019 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους
Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 708) (ΑΔΑ: 6Υ0Σ7ΛΛ-ΠΚ3).
16. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 61/13-01-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους
Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) (ΑΔΑ: 61777ΛΛΛ-ΤΗΣ).
17. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 62/13.01.2022 απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού τομεαρχών (ΑΔΑ:
ΨΜΨΘ7ΛΛ- ΡΟΗ).
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18. Την υπ’ αρ. 545947(7359)/02.09.2019 απόφαση του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί διορισμού
του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (Υ.Ο.Δ.Δ. 705).
19. Τις υπ’ αρ. οικ. 570607(7712)/12.9.2019, οικ.
24768(3561)/19.5.2020, 19356(5162)/2.4.2021, οικ.
602161(8148)/ 25.9.2019, 631220(8595)/07.11.2019, οικ.
73125(1068)/03.02.2020, οικ. 168266(4766)/19.03.2021,
704761(10249)/ 22.12.2020, οικ. 598788(8065)/25.9.2019,
οικ. 598929(8085)/25.9.2019 και οικ. 59074(1128)/
26.01.2022 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, (Β’ 3475/2019, Β’ 2231/2020, Β’ 1563/2021,
Β’ 3745/2019, Β’ 4339/2019, Β’ 396/2020, Β’ 1170/2021).
20. Την υπ’ αρ. οικ. 72217(1346)/31.01.2022 (Β’ 458)
απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής εξουσιοδότησης
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 68ΙΕ-7ΛΛ-ΚΟ9).
21. Το υπ’ αρ. 227190 (3810), 222449 (3760), 223939
(3775), 181555 (3220)/20.5.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης
Διοίκησης - Τμήμα Προσωπικού «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας».
22. Την υπ’ αρ. 38819/29.5.2015 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Καθιέρωση ωραρίου
εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Β’ 1084).
23. Τα υπ’ αρ. 331815(5929) και 331822(5930)/20.08.2015
έγγραφα της Διεύθυνσης Διοίκησης - Τμήμα Προσωπικού «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των
υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», που
αφορά στην Π.Ε. Πέλλας.
24. Την υπ’ αρ. 64547/07.09.2015 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Καθιέρωση ωραρίου
εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων ορισμένων υπηρεσιών
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Β’ 2046), που
αφορά στην Π.Ε. Πέλλας.
25. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΡ/365115(2930)/24.05.2022
(ΑΔΑ: ΨΧ5Υ7ΛΛ-Ξ1Σ) απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες για το Β’ εξάμηνο του έτους 2022,
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Αυτοτελούς
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας» (Β’ 2945).
26. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΡ/οικ./424787(3469)/14.06.2022
(ΑΔΑ: 6ΓΛΤ7ΛΛ-9Ψ2) απόφαση Αναπληρωτή Προϊσταμέ-
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νου Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Συγκρότηση συνεργείων
υπερωριακής εργασίας - απασχόλησης (απογευματινής,
νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) με αμοιβή,
για τους υπαλλήλους των επτά Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το
Β’ Εξάμηνο έτους 2022.»
27. Την υπ’αρ. Α/Α 266/2022 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης υπ’αρ. 735554(14620)/03.01.2022
(ΑΔΑ: ΨΦΝ27ΛΛ-ΝΞ5), με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση
πίστωσης συνολικού ύψους πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ
(59.000,00 €), για το οικονομικό έτος 2022 (α/α 147 καταχώρηση στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
της Διεύθυνσης Οικονομικού/Τμήμα Π/Υ Λογιστικής και
Ταμειακής Διαχ/σης της ΜΕΘ).
28. Την υπ’ αριθμό Α/Α 106/2022 απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης Π.Ε. Ημαθίας υπ’ αρ. 229(29)/03.01.2022
(ΑΔΑ: 6ΠΤΤ7ΛΛ-ΠΘΓ), με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους οκτώ χιλιάδες εννιακόσια
εξήντα ευρώ (8.960,00 €), για το οικονομικό έτος 2022 (Α/Α
349 καταχώρηση στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικού/Τμήμα Π/Υ Λογιστικής και Ταμειακής Διαχ/σης της Π.Ε. Ημαθίας).
29. Την υπ’ αρ. Α/Α 2581/2022 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Π.Ε. Κιλκίς υπ’ αρ. οικ. 401253(2321)/03.06.2022
(ΑΔΑ: 9ΟΙΒ7ΛΛ-ΧΣΦ), με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά
(5.479,92 €), για το Β’ εξάμηνο οικονομικού έτους 2022
(Α/Α 2553 καταχώρηση στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικού/Τμήμα Π/Υ Λογιστικής και Ταμειακής Διαχ/σης της Π.Ε. Κιλκίς).
30. Την υπ’ αρ. Α/Α 2559/2022 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Π.Ε. Πέλλας υπ’ αρ. Πρωτ. ΠΚΜ
353492(1991)/23.05.2022 (ΑΔΑ: ΩΔΓΙ7ΛΛ-Π2Ζ), με
την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού
ύψους οκτώ χιλιάδων οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και
δώδεκα λεπτά (8.833,12 €), για το Β’ εξάμηνο οικονομικού έτους 2022 (Α/Α 2496 καταχώρηση στο βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικού/Τμήμα Π/Υ Λογιστικής και Ταμειακής Διαχ/
σης της Π.Ε. Πέλλας).
31. Την υπ’ αρ. Α/Α 2394/2022 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Π.Ε Πιερίας υπ’ αρ. οικ.
316970(1077)/06.05.2022 (ΑΔΑ: Ω26Ω7ΛΛ-ΛΜΓ), με
την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού
ύψους έξι χιλιάδες εξακόσια ευρώ (6.600,00 €), για το Β’
εξάμηνο οικονομικού έτους 2022 (Α/Α 2360 καταχώρηση στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Διεύθυνσης Οικονομικού/Τμήμα Π/Υ Λογιστικής και
Ταμειακής Διαχ/σης της Π.Ε. Πιερίας).
32. Την υπ’αρ. Α/Α 2762/2022 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Π.Ε Σερρών υπ’ αρ. 416229(3041)/09.06.2022
(ΑΔΑ: 6Κ497ΛΛ-ΦΚ8), με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (5.300,00 €), για το Β’ εξάμηνο οικονομικού
έτους 2022 (Α/Α 2714 καταχώρηση στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονο-
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μικού/Τμήμα Π/Υ Λογιστικής και Ταμειακής Διαχ/σης
της Π.Ε. Σερρών), για τον ΚΑΕ 06.721.0512.α 01 και την
υπ’ αρ. Α/Α 2761/2022 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Π.Ε. Σερρών υπ’ αρ. 416231(3043)/09.06.2022 (ΑΔΑ:
90ΩΠ7ΛΛ-ΚΕ5), με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση
πίστωσης συνολικού ύψους χιλίων εξακοσίων πενήντα
ευρώ (1.650,00 €), για το Β’ εξάμηνο οικονομικού έτους
2022 (Α/Α 2713 καταχώρηση στο βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικού/
Τμήμα Π/Υ Λογιστικής και Ταμειακής Διαχ/σης της Π.Ε.
Σερρών), για τον ΚΑΕ 06.721.0511.α 01.
33. Την υπ’ αρ. Α/Α 2671/2022 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Π.Ε. Χαλκιδικής υπ’ αρ. 413218/1398/08.06.2022
(ΑΔΑ: 64ΨΓ7ΛΛ-Δ49), με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση
πίστωσης συνολικού ύψους τριών χιλιάδων τριακοσίων
ευρώ (3.300,00 €), για το Β’ εξάμηνο οικονομικού έτους 2022
(Α/Α 2687 καταχώρηση στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικού/Τμήμα Π/Υ Λογιστικής και Ταμειακής Διαχ/σης της Π.Ε. Χαλκιδικής).
34. Το σύνολο της δαπάνης για το Β’ εξάμηνο του 2022
(Ιούλιος - Δεκέμβριος 2022), για τους υπαλλήλους της
ΑΔΠΠ και των επτά (7) ΤΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΚΜ, ανέρχεται στο ποσό των 65.143,04 €,
α)την υπερωριακή απογευματινή εργασία ΚΑΕ 0511 ποσό
ύψους 15.975,20 € και β) την καθ’ υπέρβαση εργασία κατά
τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ΚΑΕ
0512 ποσό ύψους 49.167,84 €.
35. Τις ανάγκες ετοιμότητας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης
Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ, στο σύνολο των επτά Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων
που την απαρτίζουν, στα πλαίσια προστασίας της ζωής,
υγείας και περιουσίας των πολιτών, καθώς και τις ανάγκες
λειτουργίας της Υπηρεσίας: α) κατά την διάρκεια διαχείρισης έκτακτων αναγκών ή αντιμετώπισης καταστροφών,
που προκύπτουν από φυσικούς, τεχνολογικούς και άλλους
κινδύνους, και β) κατά τη διάρκεια αποκατάστασης των
καταστροφών αυτών.
36. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των παραπάνω υπηρεσιακών αναγκών, το προσωπικό που υπηρετεί,
εικοσιδύο (22) υπάλληλοι, στην Αυτοτελή Διεύθυνση
Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ και στα Τμήματα Πολιτικής
Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και
Χαλκιδικής, θα απασχοληθούν για το Β’ εξάμηνο του
2022 πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, κατά
τις καθημερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και
κατά τις νυχτερινές ώρες, ήτοι 120 ώρες το β’ εξάμηνο
ανά υπάλληλο απογευματινής εργασίας, 96 ώρες το β’
εξάμηνο εξαιρέσιμης εργασίας και 96 ώρες το β’ εξάμηνο για νυκτερινή και νυκτερινή εξαιρέσιμη εργασία,
υπολογίζονται με μέγιστο συνολικό όριο τις 312 ώρες/
υπάλληλο, από τον μήνα Ιούλιο έως και τον μήνα Δεκέμβριο του 2022.
37. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν
υπερωριακά, για το Β’ εξάμηνο του 2022 (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2022) και ο μέγιστος αριθμός ωρών υπερωριακής
απασχόλησης τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20
του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και το άρθρο 122 του ν. 4604/2019
(Α’ 50), καθορίζεται με τον πίνακα:
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
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ΑΔΠΠ ΚΑΙ ΤΠΠ Π.Ε.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΠΠ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΠΠ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

ΤΠΠ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΠΠ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΠΠ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΠΠ ΠΕ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες
των εργασίμων ημερών καθώς και κατά τις νυχτερινές
ώρες, τις εξαιρέσιμες ημέρες και Κυριακές, του προσωπικού των επτά Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης
Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το Β’ εξάμηνο έτους 2022, από 01.07.2022 έως
31.12.2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122
του ν. 4604/2019 (Α’ 50), ως εξής:
1. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι 22η
ώρα, μέχρι 120 ώρες/εξάμηνο ανά υπάλληλο.
2. Για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες
(από 22η ώρα μέχρι 06η πρωινή), ή κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, μέχρι 96 ώρες/εξάμηνο ανά υπάλληλο για τις νυχτερινές και 96 ώρες/εξάμηνο ανά υπάλληλο
για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες.
3. Για τις ώρες αυτές υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης εντός του εξαμήνου, με αναδρομική ισχύ από
01.07.2022 από την δημοσίευση της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο
122 του ν. 4604/2019 (Α’ 50).
4. Η απόφαση συγκρότησης των υπερωριακών συνεργείων θα εκδοθεί από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας της ΠΚΜ συμπεριλαμβανομένων και των
Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. της ΠΚΜ, στην
οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες
υπάλληλοι, ο κλάδος, ο βαθμός και το Μ.Κ. στο οποίο βρίσκονται κατά την προσφορά της υπερωριακής εργασίας,
το αντικείμενο της απασχόλησης, το χρονικό διάστημα

και οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα αναλυτικά, η
οποία θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
5. Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης, κατά μήνα,
η οποία θα προκύπτει από το παρουσιολόγιο.
6. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης θα βεβαιώνει την
υπερωριακή εργασία - απασχόληση των υπαλλήλων και
το υπερωριακά παρασχεθέν έργο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 15 Ιουνίου 2022
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 891
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδας (ΦΕΕ)
για το Β’ εξάμηνο 2022.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου
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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» του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
β) Του από 18.01.1938 β.δ. περί διοικήσεως, διαχειρίσεως και λειτουργίας εν γένει της Φιλίππου Ενώσεως
της Ελλάδος (Α’ 15/1938), όπως τροποποιήθηκε με τον
ν. 4603/2019 (Α’ 48).
γ) Του π.δ. 280/1996 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος» (Α’ 197).
δ) Του άρθρου 2 του α.ν. 399/1968, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 47 του ν. 4603/2019 (Α’ 48).
ε) Του άρθρου 83 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
στ) Του ν. 4338/2015 (Α’ 131).
ζ) Του άρθρου 27 της υπ’ αρ. 1175/1997 (Β’ 66) υπουργικής απόφασης περί έγκρισης του Κώδικα Ιπποδρομιών.
2) Την υπ’ αρ. 037/5/08.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος
για την ανάγκη, την άρτια λειτουργία της Φ.Ε.Ε. και την
ανταπόκρισή της στις επιταγές του νόμου, της εργασίας
δύο (2) μονίμων υπαλλήλων της πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας.
3) Το γεγονός ότι υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση
στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος (Κ.Α.Ε 0261) η οποία δεν επιχορηγείται
από τον κρατικό προϋπολογισμό.
4) Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο κόστος δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζει:
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1. Την καθιέρωση, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους
2022, απογευματινής υπερωριακής εργασίας δύο (2) μονίμων υπαλλήλων της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος,
οι οποίοι θα εργάζονται εκτός των ωρών εργασίας και
έως την 22:00, η οποία (υπερωριακή εργασία) δεν θα
υπερβαίνει, κατά ανώτατο όριο, τις εκατόν είκοσι (120)
ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο.
2. Η απόφαση αφορά στις ειδικότητες: Ιπποδρομιάρχης (άρθρο 32 Κ.Ι) και Κτηνίατρος (άρθρο 50 Κ.Ι).
3. Η δαπάνη είναι ποσού 3.000 € και θα καλυφθεί από
τον προϋπολογισμό της Φ.ΕΕ (Κ.Α.Ε 0261).
4. Για τις υπερωρίες θα εκδίδεται απόφαση συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής εργασίας, στην οποία θα
αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, ο
κλάδος, ο βαθμός και το ΜΚ στο οποίο βρίσκονται κατά
την προσφορά της υπερωριακής εργασίας, το αντικείμενο της εργασίας, το χρονικό διάστημα και οι ώρες
εργασίας συνολικά.
5. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τη βεβαίωση της υπερωριακής εργασίας και του παρασχεθέντος
υπερωριακά έργου να ορισθεί ο Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής της Φ.Ε.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρκόπουλο, 16 Ιουνίου 2022
Η Πρόεδρος
ΑΣΠΑΣΙΑ-ΛΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΡΑΛΛΗ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02032482406220008*

