
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ. 
68753/13-9-2018 υπουργικής απόφασης «Κατευ-
θυντήριες Οδηγίες για την απόκτηση πιστοποιη-
τικού εκπαίδευσης στην ιατρική ύπνου και πιστο-
ποίησης τεχνικού ύπνου» (Β’ 4453).

2 Καθιέρωση ημερών υπερωριακής εργασίας για το 
προσωπικό (ΜΟΝΙΜΟ και ΙΔΑΧ) του Δήμου Μύ-
κης, για το έτος 2022.

3 Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλ-
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υγειονο-
μικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για 
το έτος 2022.

4 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργα-
σίας τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - 
Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου, για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. οικ. 1526 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ. 

68753/13-9-2018 υπουργικής απόφασης «Κα-

τευθυντήριες Οδηγίες για την απόκτηση πιστο-

ποιητικού εκπαίδευσης στην ιατρική ύπνου και 

πιστοποίησης τεχνικού ύπνου» (Β’ 4453).

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1278/1982 «Για τη σύσταση Κεντρικού Συμ-

βουλίου Υγείας» (Α’ 105), 
β. της παρ. 5Β του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 «Προ-

μήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 134), 

γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

δ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τρια Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

3. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ. 68753/13-9-2018 
υπουργική απόφαση «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την 
απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην ιατρική 
ύπνου και πιστοποίησης τεχνικού ύπνου» (Β’ 4453).

4. Την υπ’ αρ. 18 απόφαση της υπ’ αρ. 290ης/21-7-2021 
Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, η οποία 
διαβιβάστηκε με το από 20-10-2021 Υπηρεσιακό Σημεί-
ωμα της Διεύθυνσης Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και 
Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης ΚΕ.Σ.Υ., ανα-
φορικά με την τροποποίηση της εν θέματι απόφασης.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Β1Α/οικ. 77184/10-12-2021
εισήγηση της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, 
όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του 
άρθρου 35 του ν. 4484/2017, της Διεύθυνσης Προϋπολο-
γισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου 
Υγείας, αποφασίζουμε:

Το β’ εδάφιο του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. 
οικ. 68753/13-9-2018 υπουργικής απόφασης «Κατευθυ-
ντήριες Οδηγίες για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαί-
δευσης στην ιατρική ύπνου και πιστοποίησης τεχνικού 
ύπνου» (Β’ 4453), όπως τροποποιήθηκε με τη «Διόρθω-
ση σφάλματος στην υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ. 68753/
31-9-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγεί-
ας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4453/2018» (Β’ 5110), 
διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Ο Τεχνικός Ύπνου είναι απόφοιτος:
Α. Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανα-

γνωρισμένων με το ισχύον σύστημα.
Β. Νοσηλευτικών και Μαιευτικών Σχολών της ημεδα-

πής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένων με το ισχύον σύστη-
μα.

Γ. ΑΤΕΙ κλάδου Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Τε-
χνολόγων Ιατρικών Οργάνων, Μηχανικών Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένων 
με το ισχύον σύστημα.

Δ. καθώς και αναγνωρισμένων σχολών επαγγελμά-
των υγείας μεταλυκειακής εκπαίδευσης αντίστοιχων της 
παρ. Γ.».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω σχετική (3) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός 
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Ι

Αριθμ. απόφ. 137/14 (2)
    Καθιέρωση ημερών υπερωριακής εργασίας για 
το προσωπικό (ΜΟΝΙΜΟ και ΙΔΑΧ) του Δήμου 
Μύκης, για το έτος 2022.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Έ  χοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 2, 58 και 95 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87).
2. Τα άρθρα 36, 48, 49, 86 171 και 176 του ν. 3584/2007 

(Α΄ 143),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 

(Α΄ 176).
4. Το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοι-

νοτικός Κώδικας» (Α΄ 114).
5. Την υπό στοιχεία οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύ-

κλιο του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε 
από το υπό στοιχεία οικ. 2/40112/ΔΕΠ/26.05.2017 έγγρα-
φο Υπουργείου Οικονομικών.

6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στον 
Δήμο. 

7. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 
2022.

8. Την υπ’ αρ. 148/10-1-2021 βεβαίωση της Οικονομι-
κού Υπηρεσίας.

9. Την υπ’ αρ. 6240/503/5-9-2019 απόφαση Δημάρχου 
περί ορισμού ληξιάρχων (Β΄ 3603).

10. Τις εποχικές και έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες 
που δημιουργούνται και οι οποίες επιβάλλουν την απα-
σχόληση προσωπικού των υπηρεσιών πέραν του κα-
νονικού ωραρίου εργασίας Ειδικότερα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4144/2013 καθορίζεται ο τύπος και ο 
τρόπος τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των δήμων 
και προβλέπεται η άμεση καταχώριση των γεγονότων 
σε οποιαδήποτε ημέρα την εβδομάδας. Επομένως οι λη-
ξίαρχοι τόσο του Δήμου, όσο και των Τοπικών και των 
Δημοτικών Κοινοτήτων (Κοτύλης, Θερμών και Σατρών), 
θα πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους, όπως προ-
βλέπει η νομοθεσία περί λειτουργίας των ληξιαρχείων.

11. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης επιπλέον των κάτωθι 
εργασιών (είτε προληπτικά είτε κατασταλτικά):

- του σαρώματος των οδών, πλατειών και κοινοχρή-
στων χώρων,

- τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου σε περιπτώ-
σεις έκτακτων περιστατικών (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, 
καταιγίδες, πυρκαγιές κ.λπ.),

- τον ευπρεπισμό των κοινοχρήστων χώρων στους 
οικισμούς του Δήμου, πριν και μετά την υλοποίηση εκ-
δηλώσεων,

- την κλαδονομή επικίνδυνων δέντρων,
- την επίβλεψη της κατασκευής και καλής λειτουργίας 

των τεχνικών έργων του Δήμου,
- τη μεταφορά νερού στις δεξαμενές ύδρευσης των 

οικισμών του Δήμου λόγω έλλειψης,
- την αποκατάσταση βλαβών των δικτύων ύδρευσης 

και αποχέτευσης όλων των οικισμών,
- την αποκατάσταση της βατότητας στο οδικό δίκτυο 

των οικισμών (από κατολισθήσεις, νεροποντές, χιονο-
πτώσεις, πτώση δέντρων, ατυχήματα αυτοκινήτων κ.λπ.) 
χειρονακτικά ή μηχανοκίνητα,

- την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου,

- τη διοικητική υποστήριξη των ΝΠΔΔ του Δήμου (Σχο-
λικές Επιτροπές) (διοικητικά, τήρηση πρακτικών συμβου-
λίων, οικονομικά, θέματα προσωπικού κ.λπ.),

- την αντιμετώπιση έκτακτων εργασιών εξυπηρέτησης 
των πολιτών αλλά και οργάνωσης του Κέντρου Κοινότη-
τας και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου, 
λόγω αυξημένης προσέλευσης κοινού,

- του προσωπικού των κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποί-
οι μπορεί να εργαστούν σε ώρες και ημέρες πέραν του 
ωραρίου τους,

- η απασχόληση του προσωπικού που έχει την ευθύνη 
υλοποίησης του προγράμματος ΤΕΒΑ (διανομή τροφί-
μων) σε ώρες πέραν του ωραρίου του,

- τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργού-
νται για την προετοιμασία φακέλων για ένταξη έργων σε 
χρηματοδοτικά προγράμματα καθώς την παρακολού-
θηση ειδικών προγραμμάτων, όπως INTERREG η οποία 
επιβάλλει την απασχόληση προσωπικού της Τεχνικής 
Υπηρεσίας και των Ειδικών Συνεργατών του Δημάρχου 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή (απογευματινή μέχρι 22η 
ώρα) εργασία, πέραν της υποχρεωτικής, με αμοιβή στο 
μόνιμο και στο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο-
ρίστου Χρόνου προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου, 
μέσα στα όρια που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις 
(εκατόν είκοσι ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο), ως εξής:

Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης, ο αριθμός των 
υπαλλήλων για τις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και η 
σχετική δαπάνη (επιμέρους κωδικοί αριθμοί του προϋ-
πολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022) κατα-
νέμονται ως εξής και ανά εξάμηνο:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
(ώρες) έως 22η) 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
(ώρες) έως 22η)

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΑ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 240 240 2 00-6032.000
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – 
(ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤ./ΛΗΞΙΑΡ ΧΟΙ 
-ΚΕΠ –Δ/ΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΠΔΔ)

3.280 3.280 Έως 12 10-6012.001
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ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
(μόνιμοι)

360 360 Έως 2 25-6012.001

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
(ΙΔΑΧ)

480 480 Έως 2 25-6022.001

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛ.- ΚΑΘΑΡ. ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛ. (ΙΔΑΧ) 480 480 Έως 2 20-6022.001

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(μόνιμοι) 1.200 1.200 Έως 5 30-6012.001

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΙΔΑΧ) 240 240 1 30-6022.001

ΣΥΝΟΛΑ 6.160 6.160 26
Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζεται μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού 

του Δήμου Μύκης, του οικονομικού έτους 2020. Από την εφαρμογή της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη 
εκτιμώμενη στο ποσό των 25.360 € και θα βαρύνει τους Κ.Α. 00-6032.000, 10-6012.001, 10-6022.001, 25-6012.001, 
25-6022.001, 20-6022.001, 30-6012.001 και 30-6022.001, του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022.

Οι ανωτέρω εργασίες θα βεβαιώνονται ως εξής:
- η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και τη  διοικητική υποστήριξη των 

ΝΠΔΔ θα βεβαιώνεται για τον μεν πρώτο από τον Δήμαρχο και για το δεύτερο από τον Δήμαρχο και τους Προέ-
δρους των Ν.Π.Δ.Δ.

- οι εργασίες που θα εκτελούν οι ληξίαρχοι του Δήμου, θα βεβαιώνονται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας 
Αστικής Κατάστασης και τον Δήμαρχο.

- οι εργασίες που θα εκτελούν οι απασχολούμενοι σε όλες τις άλλες υπηρεσίες θα βεβαιώνονται από τον Προϊ-
στάμενο εκάστου Τμήματος.

Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του ανωτάτου 
αριθμού των 120 ωρών ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 
λήγει στις 31/12/2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Σμίνθη, 10 Ιανουαρίου 2022

Ο Δήμαρχος 

ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΙΝ ΡΙΤΒΑΝ

Ι

    Αριθμ. 1411 (3)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλ-

λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υγειο-

νομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, 

για το έτος 2022.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κ.Α. 

και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81), όπως τροποποιήθηκε με 
τον ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 
προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κ.Α. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 25).

2. Την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 3986/ 2001 (Α΄ 152).
3. 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», σύμφωνα με το οποίο: «....Για το προσωπικό των 

ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρωσης υπερωρι-
ακής απασχόλησής τους εκδίδεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημέ-
νο από αυτό όργανο. Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται 
ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι 
ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια 
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους, μη επιτρε-
πόμενης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσί-
ων επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη 
δημοσίευσή τους...» (Α’  176).

4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: 
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των δι-
ατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».

5. Τo άρθρο 64 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της 
Πρωτοβάθμιας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 115) 
προστέθηκε εδάφιο στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της 
περ. α της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), 
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σύμφωνα με το οποίο: «Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπε-
ρωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας, 
καθώς και εφημεριών του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ν.Π.Ι.Δ, που εκδίδονται από τα όργανα διοίκησης των 
οικείων φορέων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), μετά τη δημοσίευση της 
αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης καθιέρωσης 
εργασίας ανά Δ.Υ.Πε., ισχύουν αναδρομικά από την 1η 
Ιανουαρίου κάθε έτους».

6.  Την υπ’αρ. 1061/31.12.2021 γνωμοδότηση του Δι-
οικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης περί της 
ανάγκης υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 
της λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και έλλει-
ψης προσωπικού.

7. Ότι οι υπάλληλοι της υπηρεσίας που δύνανται να 
απασχοληθούν υπερωριακά είναι εκατό τριάντα πέντε 
(135) και οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης που 
προβλέπονται για το έτος 2022 ανέρχονται σε 32.400 
ώρες.

8. Ότι ο χρόνος της ημερήσιας απασχόλησης πέραν 
του κανονικού ωραρίου θα είναι από τις 15.00 μ.μ. μέχρι 
τις 22.00 μ.μ. και θα εξαντλείται μόνο κι όποτε υπάρχουν 
πραγματικές ανάγκες γι’ αυτό.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη, η οποία θα είναι εντός των ορίων του προϋπο-
λογισμού έτους 2022 της 4ης Υγειονομικής Περιφέρεια, 
ύψους εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων εξή-
ντα ευρώ (173.260,00€) η οποία θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Φορέας: 
Κεντρική Υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης) 
ως κάτωθι:

- ΚΑΕ:0261,0560=173.260,00 €
αποφασίζουμε:
α) Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης εκατό 

τριάντα πέντε (135) μόνιμων και ιδιωτικού δικαίου υπαλ-
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, που θα εργαστούν 
κατά το έτος 2022 σε σύνολο τριάντα δύο χιλιάδων τε-
τρακοσίων (32.400) ωρών και την έγκριση της αντίστοι-
χης δαπάνης που ανέρχεται σε εκατό εβδομήντα τριών 
χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (173.260,00€), (ΚΑΕ 
0261, 0560). Το σύνολο των ωρών της υπερωριακής ερ-
γασίας δεν θα υπερβαίνει τις εκατό είκοσι (120) ώρες ανά 
υπάλληλο, εξαμηνιαίως.

β) Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή-
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή 
και μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας, ήτοι: 15.00 μ.μ. 
έως 22.00 μ.μ.

γ) Ορίζουμε υπεύθυνο για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο της πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχό-
λησης του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας της 
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, 
την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρωτή τον Προϊστά-

μενο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της 
ίδιας Διεύθυνσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 12 Ιανουαρίου 2022

Ο Διοικητής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. απόφ. 1 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργα-

σίας τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσε-

ων του Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθ-

μών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου, για το έτος 

2022.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
2. Τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 49 του ν. 3584/2007 

(Α’ 143).
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
4. Την υπ’ αρ. 02/2011 απόφαση Προέδρου, με την 

οποία ορίστηκε Ειδικός Γραμματέας για την τήρηση των 
πρακτικών του Δ.Σ. του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου, υπάλληλος 
ΙΔΑΧ, κλάδου ΔΕ1 - Διοικητικών.

5. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του 
Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου έτους 2022 και στον Κ.Α. 15.6022 
έχει εγγραφεί και δεσμευτεί πίστωση ποσού 1.500,00 
ευρώ για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή εργασία 
έως εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο, κατά το χρο-
νικό διάστημα έως τις 31-12-2022 χωρίς να υπάρχει η 
δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων 
μέσα στο έτος, για την υπάλληλο του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέ-
ρου που ασκεί καθήκοντα ειδικού γραμματέα συνεδρι-
άσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. 
Λέρου, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργα-
σίας, με την προβλεπόμενη από τον νόμο αποζημίωση.

Οι ώρες της υπερωριακής απογευματινής απασχό-
λησης θα καθορίζονται κάθε φορά, με βεβαιώσεις του 
Προέδρου του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λέρος, 12 Ιανουαρίου 2022 

Ο Πρόεδρος 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΡΕΚΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02001241901220004*
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