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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τήρηση θυρίδων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στην
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr-ΕΨΠ).

2

Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και καθορισμός υπερωριακής εργασίας
κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’ υπέρβαση
αυτής, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10249 ΕΞ 2022
(1)
Τήρηση θυρίδων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στην
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr-ΕΨΠ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016,
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),
β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
και ιδίως της παρ. 17 του άρθρου 107 αυτού,

Αρ. Φύλλου 1334

γ) των άρθρων 16 και 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση
και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες
διατάξεις» (Α’ 133),
δ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
ε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
στ) 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),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
θ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του
π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών
Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ι) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85) και
2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902).
3. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
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4. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ/23.10.2019 απόφαση
του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
5. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ/25.2.2020 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).
6. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ/23.10.2020 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης
υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες
υπηρεσίες» (Β’ 4798).
7. Την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ/26.2.2021 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων
φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849).
8. Την ανάγκη παροχής βελτιωμένου επιπέδου ψηφιακών υπηρεσιών προς τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), με στόχο τη δημιουργία ενός
ασφαλούς περιβάλλοντος για την ορθή διεκπεραίωση
των υπηρεσιών αυτών.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Θυρίδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
1. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), εφεξής ΕΨΠ, τηρούνται οι θυρίδες των
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών
στα φυσικά πρόσωπα/χρήστες των ως άνω υπηρεσιών,
σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
2. Στις θυρίδες της παρ. 1 προωθούνται από την ΕΨΠ οι
αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών που υποβάλλονται σε αυτήν, με την επισύναψη των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για την έκδοση εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ/26.2.2021 απόφαση
του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων
φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849).
Άρθρο 2
Χρήστες των θυρίδων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
1. Στις θυρίδες του άρθρου 1 προβλέπονται δύο διακριτοί ρόλοι για τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους
των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού:
α) Χειριστής: Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τις αιτήσεις των φυσικών προσώπων.
β) Διαχειριστής: Ορίζει και διαγράφει χειριστές, τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας της θυρίδας και την
ονομασία της θυρίδας και εξάγει στατιστικά στοιχεία.
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Ο διαχειριστής της ορισθείσας ως ανώτερης ιεραρχικά θυρίδας έχει πρόσβαση στις θυρίδες που υπάγονται
σε αυτή.
2. Έκαστος Ο.Τ.Α. α’ βαθμού είναι υπεύθυνος για τον
ορισμό των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της παρ. 1 για
κάθε θυρίδα, ήτοι για τους χειριστές και διαχειριστές τους.
3. Η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
είναι υπεύθυνη για τον ορισμό του διαχειριστή της ανώτερης ιεραρχικά θυρίδας, σύμφωνα με το αίτημα που
υποβάλει έκαστος Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, κατά τα οριζόμενα
στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
4. Οι χειριστές και οι διαχειριστές αποκτούν πρόσβαση στη θυρίδα, αφού προηγουμένως προβούν σε
επαλήθευση/επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους, με τη
χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης», σύμφωνα
με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ/23.10.2020 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης
υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες
υπηρεσίες» (Β’ 4798).
5. Οι διαχειριστές και οι χειριστές των θυρίδων των
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού οφείλουν να διεκπεραιώνουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 29 του ν. 4727/2020.
Άρθρο 3
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά
των θυρίδων φορέων
1. Οι θυρίδες του άρθρου 1 είναι «ψηφιακά γραμματοκιβώτια» με τα εξής χαρακτηριστικά:
α) έχουν μοναδικό κωδικό και όνομα,
β) παρέχουν στους εξουσιοδοτημένους χρήστες/
υπαλλήλους του φορέα διαβαθμισμένη πρόσβαση, με
ρόλους, μέσω εφαρμογής και σε πληροφοριακά συστήματα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής,
γ) περιέχουν αναρτημένα έγγραφα και αιτήσεις,
δ) οργανώνουν τα αναρτημένα έγγραφά της ανά υπόθεση,
ε) οι χειριστές των θυρίδων λαμβάνουν ενημερώσεις
για την άφιξη ενός εγγράφου στη θυρίδα ανάλογα με
τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που έχουν ρυθμίσει
(e-mail, sms, κ.ά.),
στ) για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων από τους διαχειριστές και χειριστές, υπάρχουν στη θυρίδα σχετικές
επιλογές διαχείρισης, όπως:
- Ανάθεση
- Ανάληψη υπόθεσης σε/από υπάλληλο
- Κατάσταση αίτησης
- Δυνατότητα αλλαγής της κατάστασης της αίτησης
- Αναζήτηση
- Ιστορικό υποθέσεων
- Στατιστικά στοιχεία υποθέσεων
- Ανάρτηση απάντησης στη θυρίδα του χρήστη
- Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος στον χρήστη
2. Στην ΕΨΠ δημιουργούνται για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
περισσότερες από μία θυρίδες, ανάλογα με τις ανάγκες
αυτών. Οι ορισθείσες ως ανώτερες ιεραρχικά θυρίδες
παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις θυρίδες που υπάγο-
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νται σε αυτές. Στην ΕΨΠ μπορούν να δημιουργούνται
για τους ΟΤΑ α’ βαθμού περισσότερες από μία θυρίδες
ανά οργανική μονάδα, ανάλογα με τις ανάγκες αυτών.
3. Στις θυρίδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού τηρούνται έγγραφα ή σύνολα δεδομένων που απευθύνονται ή αφορούν
σε αυτές και τα οποία δύνανται να υποβάλλονται από
φυσικά πρόσωπα/χρήστες, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), καθώς και
οι σχετικές με αυτά απαντήσεις/έγγραφα.
4. Οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών καθώς και επ’ αυτών απαντήσεις των φορέων παραμένουν
αποθηκευμένες στη θυρίδα του Δήμου υποχρεωτικά για
χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, μετά την παρέλευση
του οποίου διαγράφονται, εκτός αν ειδικότερες διατάξεις
ορίζουν διαφορετικά.
5. Η υποβολή των αιτήσεων από τα φυσικά πρόσωπα/
χρήστες στις θυρίδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και η επαλήθευση του περιεχομένου τους από τον λήπτη (φορέα της
θυρίδας υποβολής) γίνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 5620 ΕΞ/26.2.2021 (Β’ 849)
απόφασης του Υπουργού Επικρατείας.
Άρθρο 4
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
1. Έκαστος Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ενεργεί ως υπεύθυνος
επεξεργασίας των δεδομένων που τηρούνται στις θυρίδες του, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του
ν. 4727/2020.
2. Έκαστος Ο.Τ.Α. α’ βαθμού είναι υπεύθυνος, ιδίως για
τον ορισμό των εσωτερικών όρων χρήσης των θυρίδων
του και των εξουσιοδοτημένων χρηστών αυτών, καθώς
και για τον χρόνο τήρησης και τον τρόπο διαχείρισης και
διαγραφής των δεδομένων.
3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για τη λειτουργία
της ΕΨΠ.
Άρθρο 5
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
Η παραγωγική λειτουργία των θυρίδων των οργανικών
μονάδων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού εκκινεί, για κάθε Ο.Τ.Α.,
από την αποστολή του αιτήματος της παρ. 3 του άρθρου
3, στην Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλλιθέα, 17 Μαρτίου 2022
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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Αριθμ. Φ29/35008
(2)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και καθορισμός υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες, είτε προς συμπλήρωση της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’
υπέρβαση αυτής, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου του
Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), έτους 2022.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΝΠΙΔ)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των περ. 1, 2 και 7 της παρ. δ του άρθρου 40 του
ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος
και άλλες διατάξεις» (Α’2) με το οποίο συστάθηκε Ν.Π.Ι.Δ.
με την επωνυμία «ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ», όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4049/2012
«Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των
προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 35)
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4809/2021
(Α’ 102),
β) της υπ’ αρ. 14487/8.5.1989 κοινής απόφασης των
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού
«Περί έγκρισης του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας» (Β’ 346),
γ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση 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) και
ε) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).
2. Τα υπό στοιχεία Φ1/34716/9-3-2022, και Φ1/34671/4
-3-2022 έγγραφα με τα οποία διαβιβάσθηκε το υπ’ αρ.
55/8-12-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΣΕΦ.
3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/
508648/17741/3745/535/23-9-2019 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.)»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 805).
4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/
178564/5695/1379/115/21-4-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 307) από-
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φαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί
τροποποίησης της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/
ΤΔΑΔΕΦ/508648/17741/3745/535/23-9-2019 απόφασης
και αντικατάστασης των μελών Δ.Σ. του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, με την οποία ορίζεται το μέλος ΧΡΙΣΙΝΑ
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ, ως Πρόεδρος.
5. Την υπ’ αρ. 315569/5-7-2021 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου και παράταση θητείας Πρόεδρου,
Αντιπροέδρου και αναπληρωτών αυτών, στο Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 547).
6. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
7. Τις αυξημένες ανάγκες του ΣΕΦ, σε προσωπικό, για
την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών του εγκαταστάσεων, όπως προκύπτει από το υπό στοιχεία Φ5/32421/
30-11-2021 έγγραφο του ΣΕΦ.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 79.414,68 € κατά προσέγγιση- σε βάρος του προϋπολογισμού του
ΣΕΦ, ΚΑΕ 2599, αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), πραγματοποίηση
απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης για 4 (τέσσερις) ώρες-κατά προσέγγιση- ανά υπάλληλο μηνιαίως
για 116 (εκατόν δέκα έξι) υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου του ΣΕΦ.
Η δαπάνη, ύψους 28.830,48 € ετησίως, θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του ΣΕΦ.
Β. Καθορίζεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, για 2 (δύο) ώρες μηνιαίως
-κατά προσέγγιση- για κάθε υπάλληλο, η απασχόληση
έως 31.12.2022 κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
και για 2 (δύο) ώρες μηνιαίως -κατά προσέγγιση- για κάθε
υπάλληλο κατά τις νυχτερινές ώρες, πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για 116 (εκατόν δεκαέξι)
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υπαλλήλους του ΣΕΦ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ως εξής:
α/α ΑΤΟΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ
(σύνολο ωρών/μήνα)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ
(σύνολο
ωρών/μήνα)

1

116

309

-

2

116

-

309

Η δαπάνη, ύψους 50.584,20 € ετησίως, θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του ΣΕΦ.
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στα ανωτέρω ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους: ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ΠΕ Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΤΕ Ηλεκτρονικών, ΤΕ Νοσηλευτών,
ΤΕ Φυσιοθεραπευτών, ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕ
Διοικητικού - Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού,
ΔΕ Τεχνικών, ΥΕ Θυρωρών - Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων,
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, ΥΕ Εργατών Πρασίνου
και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά σύμφωνα με τις ανάγκες
του νομικού προσώπου, με ευθύνη και απόφαση των
Επιτροπών Διοίκησης, στην οποία θα προσδιορίζεται
και το ακριβές αντικείμενο εργασιών που θα εκτελούνται, καθώς και ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση
και τον έλεγχο της πραγματοποίησης της υπερωριακής
απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ν. Φάληρο, 17 Μαρτίου 2022
Η Πρόεδρος
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ
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