
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 40927/04-05-2022 κοι-
νής υπουργικής απόφασης, «Πρόγραμμα προερ-
γασίας για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 
ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μα-
κεδονίας» (Β’ 2728).

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για ερ-
γασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υπο-
χρεωτικής για έξι υπαλλήλους του Τμήματος Φύ-
λαξης Δημοτικών Υποδομών του Δήμου Βύρωνα 
για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 84097 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40927/04-05-2022 κοι-

νής υπουργικής απόφασης, «Πρόγραμμα προερ-

γασίας για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 

ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μα-

κεδονίας» (Β’ 2728). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 51 του ν. 3693/2008 «Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί 
υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιη-
μένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 
78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την 
κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 174).

2. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κι-
νήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών δια-
τάξεων» (Α’ 70).

3. Το άρθρο 20 του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών 
σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 205).

4. Το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

5. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

6. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

8. Τον ν. 4314/2014 «Α)Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως το άρθρο 
28 αυτού.

9. Τον ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικο-
νομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 205).

10. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

11. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία 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).

12. Το άρθρο 60 του ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντι-
μετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης 
ανηλίκων, Πρόγραμμα “Κυψέλη” για την αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, 
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για 
την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, “Προ-
σωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία” και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 178).

13. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση 
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση 
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των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού 
δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

14. Τους Κανονισμούς αριθ. 1303/2013 και 1304/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου.

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απρι-
λίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δε-
δομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/
ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/
ΓΚΠΔ).

16. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

17. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

18. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

19. Τo π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

20. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

21. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

22. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

23. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

24. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

25. Την υπό στοιχεία C(2014)/10128 final/17.12.2014 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώ-
πινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 
2014-2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001).

26. Την υπό στοιχεία 53684/EΥΘΥ460/18-5-2015 από-
φαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας 
και Τουρισμού «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Δια-
χείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 3 
του ν. 4314/2014» (Β’ 948).

27. Την υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ 1217/08.12.2015 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα 
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτη-
σης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλο-
ποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 
του ν. 4314/2014» (Β’ 2784),

28. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/EΥΘΥ/1020/
20.10.2016 (Β’3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
"Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/
ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β’1822) υπουργικής απόφασης 
‘’Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότη-
τας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”"» (Β’  5968), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 32492/24.03.2020 
(Β’ 1110) υπουργική απόφαση.

29. Την υπό στοιχεία 51875/7-05-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

30. Την υπ’ αρ. 87208/2-8-2021 απόφαση «Ένταξη της 
Πράξης “Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους 
νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και 
Κεντρικής Μακεδονίας” με Κωδικό ΟΠΣ 5093224 στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυνα-
μικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΑΔΑ: 
ΨΣ6646ΜΤΛΡ-2ΗΦ).

31. Την υπ’ αρ. 6017/20-1-2022 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκρισης 
ένταξης/τροποποίησης του έργου 2021ΣΕ33410015 
στο ΠΔΕ 2022 (ΑΔΑ: ΩΑΘΩ46ΜΤΛΡ-ΦΘΞ).

32. Την υπ’ αρ. 40927/04-05-2022 κοινή υπουργική 
απόφαση «Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέρ-
γους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής 
και Κεντρικής Μακεδονίας» (Β’ 2728).

33. Την υπ’ αρ. 4152/02-08-2022 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.ΥΠ.Α.

34. Την υπ’ αρ. 75336/8-8-2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

35. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη πέραν αυτής που προβλέπεται στην 
υπ’ αρ. 40927/04-05-2022 κοινή υπουργική απόφαση, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 40927/04-05-2022 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα προεργασίας για 
10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέ-
ρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας» (Β’ 2778), ως εξής:

Στο άρθρο 1, η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το πρόγραμμα απευθύνεται:
α) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και
β) σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, 

όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 
(Α’ 101) και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώ-
του και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομι-
κή δραστηριότητα σε περιοχές των Περιφερειών Αττικής 
και Κεντρικής Μακεδονίας.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αρ. 40927/04-05-2022 
(Β’ 2778) κοινή υπουργική απόφαση.
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Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης Υπουργός Εργασίας 
και Επενδύσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι   

 Αριθμ. απόφ. 532 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για ερ-

γασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υπο-

χρεωτικής για έξι υπαλλήλους του Τμήματος Φύ-

λαξης Δημοτικών Υποδομών του Δήμου Βύρωνα 

για το έτος 2022. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και το άρθρο 176 του 
ν. 3584/2007 (Α’ 143).

3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), καθώς και την 
υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους.

4. Την υπ’ αρ. 131882/53/2021 (Β’ 5283) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
με την οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα.

5. Τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δή-
μου Βύρωνα (Β’ 5283/2021).

6. Την υπ’ αρ. 729/21695/30-11-2021 απόφαση του 
Δημάρχου Βύρωνα περί τοποθέτησης προσωπικού.

7. Την υπ’ αρ. οικ.2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Την υπ’ αρ. 20579/3-11-2020 εισήγηση προς το Δη-
μοτικό Συμβούλιο της Διευθύντριας Πρασίνου Χρυσού-
λας Θεοδώρου περί έγκρισης για υπερωριακή εργασία 
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής των 
υπαλλήλων του Τμήματος Φύλαξης Δημοτικών Υποδο-
μών.

9. Την υπ’ αρ. 145/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Βύρωνα περί έγκρισης λειτουργίας 
του Τμήματος Φύλαξης Δημοτικών Υποδομών σε 24ωρη 
βάση, όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

10. Την υπ’ αρ. 15366/9-2-2021 εγκριτική απόφαση της 
Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την 
καθιέρωση λειτουργίας σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέ-
ρες της εβδομάδας, του Τμήματος Φύλαξης Δημοτικών 
Υποδομών.

11. Το Β’ 681/2021 ΦΕΚ δημοσίευσης της καθιέρωσης 
λειτουργίας σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες της εβδο-
μάδας του Τμήματος Φύλαξης Δημοτικών Υποδομών.

12. Την υπ’  αρ. 6082/6-4-2022 εισήγηση προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο για συμπλήρωση της υπ’  αρ. 
145/11.11.2020 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Βύρωνα, 
για καθιέρωση λειτουργίας του Τμήματος Φύλαξης Δη-
μοτικών Υποδομών του Δήμου Βύρωνα σε 24ωρη βάση, 
κατά το μέρος αυτής που αφορά τον αριθμό των απασχο-
λούμενων υπαλλήλων του Τμήματος, κατόπιν σχετικών 
αποφάσεων Δημάρχου, με τις οποίες τοποθετήθηκαν έξι 
(6) επιπλέον υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

13. Την υπ’ αρ. 6115/6-4-2022 Βεβαίωση της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης σχετικής πί-
στωσης στον προϋπολογισμό στους Κ.Α. 35.6042.0001 
ύψους 16.200,00 ευρώ και Κ.Α. 35.6022.0001 ύψους 
2.000,00 ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης που θα 
προκύψει.

14. Την υπ’ αρ. 94337/2-8-2022 εγκριτική απόφαση της 
Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την 
συμπλήρωση της υπ’ αρ. 145/11.11.2020 απόφασης του 
Δ.Σ. του Δήμου Βύρωνα, για τον αριθμό των απασχολού-
μενων υπαλλήλων του Τμήματος Φύλαξης Δημοτικών.

15. Το Β’ 4517/2021 για την συμπλήρωση της υπ’ αρ. 
145/11.11.2020 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Βύρωνα, 
για τον αριθμό των απασχολούμενων υπαλλήλων του 
Τμήματος Φύλαξης Δημοτικών.

16. Την ανάγκη για υπερωριακή εργασία προς συμπλή-
ρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής των υπαλλήλων 
του Τμήματος Φύλαξης των Δημοτικών Υποδομών, η 
οποία είναι τελείως απαραίτητη και επιβεβλημένη για 
τους παρακάτω λόγους:

Το Τμήμα Φύλαξης Δημοτικών Υποδομών έχει την από-
λυτη ευθύνη της ορθής λειτουργίας των κοινοχρήστων 
χώρων του Δήμου (φύλαξη αλσών, πάρκων, παιδικών 
χαρών, φύλαξη σχολείων, φύλαξη εγκαταστάσεων του 
Δήμου, φύλαξη πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων).

Ειδικότερα:
- Το Λύκειο Καρέα, το σχολικό συγκρότημα Μυρακτής, 

το σχολικό συγκρότημα Εργάνης, οι αθλητικές και πολιτι-
στικές εγκαταστάσεις Εργάνης, τα άλση Αγ. Τριάδας και 
Ανάληψης καθώς και ο χώρος του Θεάτρου Βράχων και 
στάθμευσης της Δημοτικής Συγκοινωνίας φυλάσσονται 
καθ’ όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας κα-
θώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες διότι κατ’ επανάληψη 
είναι στόχος επιθέσεων και βανδαλισμών.

- Κατά την περίοδο του θέρους το Τμήμα φύλαξης ερ-
γάζεται για τις ανάγκες πυροπροστασίας λόγω της άμε-
σης γειτνίασης του Δήμου μας με το Δάσος του Υμηττού.

- Επίσης, εξυπηρετεί τις ανάγκες φύλαξης των κοινο-
χρήστων και κοινωφελών χώρων που πραγματοποιού-
νται οι παντός είδους εκδηλώσεις του Δήμου (πολιτιστι-
κές, αθλητικές, χωριό παραγωγών κ.ά.).

- Εξυπηρετεί τις ανάγκες φύλαξης του Δημοτικού Κο-
λυμβητηρίου και της εισόδου του Δημοτικού Κοιμητη-
ρίου.

Επιπλέον:
Ο αριθμός των υπαλλήλων κατά ειδικότητα, το σύνο-

λο των ωρών για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, τις 
Κυριακές, τις εξαιρέσιμες κατά ανώτατο όριο εντός του 
έτους 2022 και η προκαλούμενη δαπάνη έχουν προβλε-
φθεί ως πιο κάτω:
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Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ 
(ΩΡΕΣ)

ΚΥΡΙΑΚΕΣ 
(ΩΡΕΣ)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 
(ΩΡΕΣ)

1. ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 24 104 200

2. ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 5 120 520 2.000
Αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής των υπαλλήλων του 

Τμήματος Φύλαξης Δημοτικών Υποδομών μέχρι και τις 31/12/2022, στα όρια της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 
35.6022.0001 και Κ.Α. 35.6042.0001 του προϋπολογισμού έτους 2022, με ποσά ύψους 2.000,00 ευρώ και 16.200,00 
ευρώ αντίστοιχα, για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών του Δήμου.

Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μηνιαίως από το καθ’ όλα αρμόδιο όργανο του Τμήματος.
Επίσης, επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των πρόσθετων 

αποδοχών για καθ’ έναν ξεχωριστά δεν θα υπερβαίνει το 25 % των μηνιαίων αποδοχών τους, σύμφωνα με το άρθρο 
7 του ν. 3833/2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Βύρωνας, 7 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Δήμαρχος

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02048641509220004*
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