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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Eίσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

2 Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόλη-
ση για το B’ εξάμηνο οικονομικού έτους 2022 υπαλ-
λήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  - τμήμα 
συντήρησης  - κίνησης οχημάτων και μηχανημά-
των έργου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

3 Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου για έναν (1) υπάλ-
ληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που 
υπηρετεί σε οργανική θέση που έχει συσταθεί για 
τις ανάγκες Βοηθού Συνηγόρου στην Ανεξάρτητη 
Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

     Αριθμ. Α.1063 (1)
Eίσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες 

Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Tο άρθρο 98 του ν.  4270/2014 (Α’  143), όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 34 του 
ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας ΕΕ 2016/881 και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 110).

2) Το ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων» (Α’ 90).

3) Το π.δ. 16/1989 (Α’ 6). 
4) Το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).
5) Το άρθρο 14 του ν. 2892/2001 (Α’ 46).

6) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

7) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8) Την υπό στοιχεία. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020 από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 2743).

9) Το υπ’ αρ. 7109/14.07.2020 αίτημα της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).

10) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1) Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 
(Δ.Ο.Υ) την είσπραξη των εσόδων της Επιτροπής Εποπτεί-
ας και Ελέγχου Παιγνίων(Ε.Ε.Ε.Π.) με ΑΦΜ 997417246.

2) Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω 
παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης 
ποσοστό 20%, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής η 
ειδικής διάταξης.

3) Το ποσό που παρακρατείται θα αποδίδεται στον 
Α.Λ.Ε. 1440103001 του κρατικού προϋπολογισμού.

4) Η βεβαίωση εσόδων δεν πραγματοποιείται όταν το 
προς βεβαίωση ποσό είναι μικρότερο των (30€) τριάντα 
ευρώ.

5) Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, 
για οποιαδήποτε αιτία, ολόκληρο το εισπραχθέν ποσό, 
συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού παρακρά-
τησης ως δαπάνη του Δημοσίου για τη βεβαίωση και 
είσπραξη υπέρ του τρίτου, βαρύνει τον τρίτο και επι-
στρέφεται από αυτόν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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 Αριθμ. 195969 (2)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόλη-

ση για το B’ εξάμηνο οικονομικού έτους 2022 υπαλ-

λήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων - τμήμα 

συντήρησης - κίνησης οχημάτων και μηχανημά-

των έργου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 282, 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτε-

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

2. Τις παρ. 10 και 15 του άρθρου 12 και το δεύτερο εδά-
φιο της παρ. 18 του άρθρου 15 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

3. Τον ν. 3833/2010 (Α’ 40).
4. Την παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 «Συλ-

λογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση μονι-
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 180).

5. Το π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας» (Α’ 222).

6. 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).

7. Την υπ΄ αρ. 3179/35220/9-3-2016 (Β’ 754) απόφαση  
του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 
περί καθορισμού ωραρίου εργασίας σε εικοσιτετράωρη 
βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

8. Το άρθρο 122 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) περί αναδρο-
μικής ισχύος υπερωριακής απασχόλησης.

9. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του 
τμήματος συντήρησης - κίνησης οχημάτων και μηχανη-
μάτων έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περι-
φερειακής Ενότητας Λάρισας - Περιφέρεια Θεσσαλίας από 
χιονοπτώσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ., για την αντιμε-
τώπιση των οποίων θα απασχοληθεί το προσωπικό της 
ανωτέρω Διεύθυνσης πέραν του κανονικού ωραρίου εργα-
σίας τους. Ειδικά για τις περιπτώσεις αποκαταστάσεων από 
χιονοπτώσεις αλλά και από θεομηνίες, όπως πλημμύρες, 
καταπτώσεις κ.λπ. ο μηχανικός εξοπλισμός με ικανό αριθμό 
εκχιονιστικών, μηχανημάτων έργων με τους αντίστοιχους 
χειριστές εργάζεται πέραν του κανονικού ωραρίου.

10. Το υπ’ αρ. 8794/6-12-2019 έγγραφο του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη Γ.Γ.Π.Π. με ΑΔΑ ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04 
ΠΑΡ. 10.1.

11. Το υπ’ αρ. 8898/12-12-2019 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη Γ.Γ.Π.Π. με ΑΔΑ 6ΨΔ046ΜΤΛΒ-
ΡΤΘ ΠΑΡ. 2.3.

12. Το υπ’ αρ. 8797/6-12-2019 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη Γ.Γ.Π.Π. με ΑΔΑ 6ΨΔ046ΜΤΛΒ-
ΡΤΘ ΠΑΡ. 6.6.

13. Το υπ’ αρ. 10010/9-11-2021 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας Γ.Γ.Π.Π. 

με θέμα ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟ.

14. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο-
γισμό οικονομικού έτους 2022.

15. Το υπ’ αρ. 189076/16-05-2022 έγγραφο περί βε-
βαίωσης ύπαρξης πιστώσεων υπερωριακής εργασίας 
Β΄ εξαμήνου 2022 της διεύθυνσης οικονομικού τμήμα 
οικονομικής διαχείρισης - δημοσιονομικού ελέγχου της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

16. Το γεγονός ότι κατά το Β’ εξάμηνο του 2022 το προ-
σωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
τμήμα συντήρησης - κίνησης οχημάτων και μηχανη-
μάτων έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) υπάλληλοι και 
απαιτείται να εργάζονται υπερωριακά για κάλυψη επει-
γουσών υπηρεσιακών αναγκών ως εξής:

- κωδικός 0511 (υπερωριακή απασχόληση κατά τις 
απογευματινές εργάσιμες ημέρες και ώρες από, 15.00 - 
22.00): συνολικό ποσό: 13.000,00€.

Το ανωτέρω ποσό αφορά την πληρωμή της δαπάνης 
υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευματινές ερ-
γάσιμες ημέρες και για τις ώρες 15.00 - 22.00 για κάλυψη 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, πέντε (5) ημέρες την 
εβδομάδα, ήτοι κατά μήνα μέχρι είκοσι (20) ώρες ο κα-
θένας και μέχρι (εκατόν είκοσι 120 ώρες ανά εξάμηνο η 
μέχρι 2.880 ώρες συνολικά για όλους τους υπαλλήλους).

- κωδικός 0512 (υπερωριακή απασχόληση κατά τις νυ-
χτερινές εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 22.00 - 06.00): 
συνολικό ποσό: 16.000,00€.

Τα ανωτέρω ποσά αφορούν την πληρωμή της δαπά-
νης υπερωριακής απασχόλησης για κάλυψη επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες την 
εβδομάδα από τις 22.00 μέχρι την 06.00 πρωινή και για κά-
λυψη επειγουσών ήτοι κατά μήνα μέχρι δέκα έξι (16) ώρες 
ο καθένας και μέχρι (ενενήντα έξι 96 ώρες ανά εξάμηνο η 
μέχρι 2.304 ώρες συνολικά για όλους τους υπαλλήλους).

- κωδικός 0512 (υπερωριακή απασχόληση κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες όλο το εικοσιτετράωρο): συ-
νολικό ποσό: 16.000,00 €.

Τα ανωτέρω ποσά αφορούν την πληρωμή της δαπά-
νης υπερωριακής απασχόλησης για κάλυψη επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες όλο 
το εικοσιτετράωρο, ήτοι κατά μήνα μέχρι δέκα έξι (16) 
ώρες ο καθένας και μέχρι (ενενήντα έξι 96 ώρες ανά 
εξάμηνο η μέχρι 2.304 ώρες συνολικά για όλους τους 
υπαλλήλους), αποφασίζουμε:

Ότι αφού διαπιστώσαμε την ανάγκη για υπερωρια-
κή απασχόληση είκοσι τεσσάρων (24) υπαλλήλων του 
τμήματος συντήρησης - κίνησης οχημάτων και μηχα-
νημάτων έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το Β’ εξάμηνο 
οικονομικού έτους 2022, λόγω κάλυψης των αυξημένων 
υπηρεσιακών αναγκών.

Α) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, 
από 15.00 - 22.00, για το Β’ εξάμηνο 2022, συνολικά εί-
κοσι τεσσάρων (24) υπαλλήλων του τμήματος συντή-
ρησης - κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου της 
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Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. Οι ώρες της υπερωριακής εργασίας δεν θα 
υπερβαίνουν τις 20 ανά υπάλληλο το μήνα και μέχρι (εκα-
τόν είκοσι 120 ώρες ανά εξάμηνο ή μέχρι 2.880 ώρες 
συνολικά για όλους τους υπαλλήλους).

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις νυκτερινές ώρες των εργασίμων ημερών από 22.00 - 
06.00 για το Β’ εξάμηνο 2022, συνολικά είκοσι τεσσάρων 
(24) υπαλλήλων του τμήματος συντήρησης - κίνησης 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
Οι ώρες της υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν 
τις 16 ανά υπάλληλο το μήνα και μέχρι (ενενήντα έξι 96 
ώρες ανά εξάμηνο ή μέχρι 2.304 ώρες συνολικά για 
όλους τους υπαλλήλους).

Γ) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, όλο το εικοσιτετράωρο, για 
το Α’ εξάμηνο 2022, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) υπαλ-
λήλων του τμήματος συντήρησης - κίνησης οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι ώρες της υπερωρι-
ακής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις 16 ανά υπάλληλο 
το μήνα και μέχρι (ενενήντα έξι 96 ώρες ανά εξάμηνο ή 
μέχρι 2.304 ώρες συνολικά για όλους τους υπαλλήλους).

Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους υπαλ-
λήλους θα γίνει με απόφαση ανάλογα με τις εκάστοτε 
παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των εγγεγραμ-
μένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 
Β΄ εξαμήνου του έτους 2022.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορί-
ζεται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ο Περιφερειάρ-
χης Θεσσαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 19 Μαΐου 2022

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   

Ι

 Αριθμ. Φ 93/27396/2022 (3)
Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβα-

ση του υποχρεωτικού ωραρίου για έναν (1) υπάλ-

ληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που 

υπηρετεί σε οργανική θέση που έχει συσταθεί για 

τις ανάγκες Βοηθού Συνηγόρου στην Ανεξάρτη-

τη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» για το έτος 2022. 

 Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. α) Του ν. 2477/1997 «Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα 

Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 59),
β) του άρθρου 8 του ν. 2623/1998 «Ανασύνταξη των 

εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλο-

γικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός 
της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»(Α’ 139),

γ) του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες 
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συνα-
φείς ρυθμίσεις» (Α’ 220) και ιδίως το άρθρο 3,

δ) του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 10),

ε) του π.δ. 273/1999 «Κανονισμός λειτουργίας του Συ-
νηγόρου του Πολίτη»(Α’ 229).

Β. α) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(Α’ 143),

β) του ν.  4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσε-
ων» (Α’ 176), και των παρ. Α 1,2,3 του άρθρου 20 του 
Κεφαλαίου Β’ αυτού, από το οποίο προκύπτει, μεταξύ 
άλλων, ότι οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να 
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) 
εξαμήνων μέσα στο έτος και συγκεκριμένα για απογευ-
ματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) 
ανά υπάλληλο, καθώς και ότι η ωριαία αποζημίωση υπε-
ρωριακής εργασίας απογευματινών ωρών και μέχρι την 
22α ώρα ορίζεται ίση με το ωρομίσθιο,

γ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες»(Α’ 145).

2. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-01-2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δι-
καιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπε-
ρωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασία»(Β’ 17).

3. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: 
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176)».

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.ΣτΠ/οικ.19875/22-07-2016 
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Aνασυγκρό-
τησης «Διορισμός στη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη 
ο Ανδρέας Ποττάκης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 403 - ΑΔΑ: ΩΙΒΕ465ΦΘΕ- 
ΕΧ7) απόφαση από 27-07-2016 Πρωτόκολλο Διαβεβαί-
ωσης και την από 27-07-2016 Βεβαίωση Ανάληψης Κα-
θηκόντων.

5. α) Την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.ΣτΠ/οικ.3193/01-03-2022 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 158 - ΑΔΑ: 970646ΜΤΛ6-ΡΕ7) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Ιωάννης Μό-
σχος, Ειδικός Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη, 
Εγκληματολόγος, διορίστηκε σε θέση Βοηθού Συνηγό-
ρου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, για το υπόλοιπο 
της θητείας, καθώς και το από 6ης-04-2022 Πρωτόκολλο 
Διαβεβαίωσης και την από 6ης-04-2022 Έκθεση Ανάλη-
ψης Καθηκόντων.

β) Την υπό στοιχεία Φ 25.1/19238/08-04-2022 απόφαση 
του Συνηγόρου του Πολίτη, με την οποία ανατέθηκε στον 
Βοηθό Συνήγορο, Ιωάννη Μόσχο, η ευθύνη λειτουργίας 
του Κύκλου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Ανεξάρτητης 
Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», η εκτέλεση των αρμοδιο-
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τήτων του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης, που προβλέ-
πονται στο ν. 4228/2014, καθώς και η ευθύνη της αντίστοι-
χης ομάδας ειδικής αρμοδιότητας «Εθνικός Μηχανισμός 
Πρόληψης των Βασανιστηρίων και της Κακομεταχείρισης».

6. α) Το υπό στοιχεία Φ 100.2/24132/04-05-2022 υπηρε-
σιακό σημείωμα του Συνηγόρου του Πολίτη για την ανάγκη 
πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης ενός υπαλ-
λήλου της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», 
που υπηρετεί σύμφωνα με το άρθρου 8 του ν. 2623/1998 
(Α’ 139), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε οργανική 
θέση που έχει συσταθεί για τις ανάγκες Βοηθού Συνηγόρου.

β) Τη υπ΄αρ. 26717/16-05-2022 (ΑΔΑ:9ΨΠΗΙΜ0-Ρ56) 
απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη, με την οποία 
εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους πεντακοσίων 
ογδόντα ευρώ (580,00€) για την πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 
εξόδων της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πο-
λίτη», φορέα 1.007.802.00.000.00, ΑΛΕ 21.202.01.001 
«Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία», για την κάλυ-
ψη δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης έως 107 ωρών 
οικονομικού έτους 2022, για υπάλληλο της Αρχής και η 
οποία καταχωρίστηκε με α/α 41270 στο Βιβλίο Εγκρίσε-
ων και Εντολών Πληρωμής του Συνηγόρου του Πολίτη.

γ) Το γεγονός ότι το συνολικό ύψος της δαπάνης που 
θα προκληθεί από την υπερωριακή απασχόληση ενός 
(1) υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του 

Πολίτη», για το οικονομικό έτος 2022, όπως δεσμεύτηκε 
με την υπό στοιχείο 6.β) της παρούσας απόφαση ανέρ-
χεται σε πεντακόσια ογδόντα ευρώ (580,00€) και είναι 
εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης φορέα 
1.007.802.00.000.00, ΑΛΕ 21.202.01.001.

7. Την αναγκαιότητα προκειμένου να καλυφθούν οι 
αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν λόγω της οργάνω-
σης του αρχείου Βοηθού Συνηγόρου, μετά τον διορισμό 
του και της ανάθεσης στον ανωτέρω καθηκόντων κατά 
τα αναφερόμενα στο υπό στοιχείο 5.β) της παρούσας 
απόφασης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία για το έτος 2022 
ενός (1) υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος 
του Πολίτη», που υπηρετεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
ν. 2623/1998 (Α’ 139), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου, σε οργανική θέση που έχει συσταθεί για τις ανάγκες 
Βοηθού Συνηγόρου, μέχρι εκατόν επτά (107) ώρες, με 
την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση. Ο ανωτέ-
ρω υπάλληλος θα απασχολείται τις απογευματινές ώρες 
και μέχρι την 22α ώρα των εργασίμων ημερών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Μαΐου 2022

O Συνήγορος του Πολίτη 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ   

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