
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παραχώρηση χρήσης χωρίς αντάλλαγμα στον 
Δήμο Μαραθώνα του ακινήτου με Κωδικό Αριθμό 
Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 051015309025/ 
0/0, εμβαδού 128.976 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση 
«Μάτι» Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνα, 
μετά των επί αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων και 
εν γένει συστατικών των Παιδικών Εξοχών Οίκου 
Ναύτου (Π.Ε.Ο.Ν.), δυνάμει του άρθρου 93 του
ν. 4864/2021 (Α’ 237).

2 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαί-
ας εργασίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες για χρονικό 
διάστημα τριών (3) μηνών, για δημοσιογράφους 
που υπηρετούν στο Αυτοτελές Τμήμα Τύπου, Επι-
κοινωνίας και Προβολής του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού.

3 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομα-
διαίας εργασίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες για χρο-
νικό διάστημα τριών (3) μηνών, για μονίμους και 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδι-
κοτήτων που υπηρετούν στο Γραφείο Υπηρεσια-
κού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

4 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαί-
ας εργασίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες για χρονικό 
διάστημα τριών (3) μηνών, για τρεις (3) υπαλλή-
λους που υπηρετούν με διάθεση στο Γραφείο 
Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και δεν 
καλύπτουν οργανικές θέσεις.

5 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαί-
ας εργασίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες για χρονικό 
διάστημα τριών (3) μηνών, για υπαλλήλους που 
υπηρετούν με διάθεση στο Γραφείο Γενικού Γραμ-
ματέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις.  

6 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαί-
ας εργασίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες για χρονικό 
διάστημα τριών (3) μηνών, για υπαλλήλους που 
υπηρετούν με διάθεση στο Γραφείο Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού αρμοδίου για θέματα 
Σύγχρονου Πολιτισμού και δεν καλύπτουν οργα-
νικές θέσεις.

7 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαί-
ας εργασίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες για χρονικό 
διάστημα τριών (3) μηνών, για υπαλλήλους που 
υπηρετούν με διάθεση στο Γραφείο Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και δεν καλύπτουν 
οργανικές θέσεις.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1829 (1)
Παραχώρηση χρήσης χωρίς αντάλλαγμα στον 

Δήμο Μαραθώνα του ακινήτου με Κωδικό Αριθμό 

Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 051015309025/ 

0/0, εμβαδού 128.976 τ.μ. που βρίσκεται στη 

θέση «Μάτι» Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώ-

να, μετά των επί αυτού κτιριακών εγκαταστάσε-

ων και εν γένει συστατικών των Παιδικών Εξοχών 

Οίκου Ναύτου (Π.Ε.Ο.Ν.), δυνάμει του άρθρου 93 

του ν. 4864/2021 (Α’ 237).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4864/2021 «Στρα-

τηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περι-
βάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιω-
τικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου 
για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για την ανάπτυξη» (Α’ 237).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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63/2005, Α’ 176) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)»(Α’ 160).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Την υπό στοιχεία Β1/ΕΦΚΑ/45148/2655/2.10.2017 
(Β’ 4743) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία περιήλθε από 
το ΝΑΤ στον ΕΦΚΑ, νυν e- ΕΦΚΑ συνολική έκταση εκα-
τόν τριάντα επτά στρεμμάτων και εξακοσίων δέκα οκτώ 
τετραγωνικών μέτρων η οποία αποκτήθηκε βάσει του 
ν. 1753/1951 «περί παιδικών εξοχών διά τα τέκνα των 
Ναυτικών» από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό Κινδύνων 
Πολέμου (Α.Ο.Κ.Π.) για λογαριασμό του Ν.Α.Τ. και βρί-
σκεται στην περιοχή «Μάτι» Αγίου Ανδρέου περιφέρειας 
Νέας Μάκρης με 11 κτίρια θαλάμων κατασκηνωτών και 
ενός κτιρίου μαγειρείου - εστιατορίου.

17. Το υπ’ αρ. 537749/24.12.2021 έγγραφο του Ηλε-
κτρονικού εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-ΕΦΚΑ), με το οποίο διαβιβάστηκε η υπό στοιχεία 644/
συν.47/23.12.2021 απόφαση του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ με τα 
συνημμένα σε αυτό έγγραφα και στοιχεία.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την χωρίς αντάλλαγμα κατά χρήση παραχώρηση στον 
Δήμο Μαραθώνα, του ακινήτου με Κωδικό Αριθμό Εθνι-
κού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 051015309025/0/0, εμβαδού 
128.976 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Μάτι» Αγίου Αν-
δρέα του Δήμου Μαραθώνα, όπως αυτό εμφαίνεται στο 
Κτηματολογικό Φύλλο του Κτηματολογικού Γραφείου Ατ-
τικής, μετά των επί αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων και 
εν γένει συστατικών των Παιδικών Εξοχών Οίκου Ναύτου 
(Π.Ε.Ο.Ν.).Η διάρκεια της παραχώρησης θα είναι για σα-
ράντα πέντε (45) έτη αρχόμενης από την υπογραφή της 
σύμβασης. Αποκλειστικός σκοπός της παραχώρησης εί-
ναι η αποκατάσταση και αναβάθμιση του φυσικού περι-
βάλλοντος και η δημιουργία και λειτουργία εντός του ως 
άνω ακινήτου, κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής 
για τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες της, 
το αργότερο μέχρι τις 30.11.2022.

Η παραχώρηση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 93 του ν. 4864/2021, (Α’ 237), 
σύμφωνα με το οποίο:

1. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, με ευθύνη και 
δαπάνες του, να συντηρεί και να βελτιώνει τη δασική 
βλάστηση του ακινήτου, να διαχειρίζεται και να φυλάσ-
σει την έκταση αυτή, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία.

2. Η παραβίαση του σκοπού της παραχώρησης, η χρή-
ση του ακινήτου για σκοπό άλλον από τον προβλεπόμε-
νο στην παρούσα απόφαση, καθώς και η μεταβολή του 

δασικού του χαρακτήρα με οποιονδήποτε τρόπο, συ-
μπεριλαμβανομένης και της χρήσης του για διημέρευση 
ή διαμονή προσώπων στον χώρο υπαίθριας αναψυχής, 
επάγεται την ανάκληση της παραχώρησης.

3. Η ανάκληση της παραχώρησης θα γίνει με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από 
σχετική εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής.

4. Από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής από-
φασης για την ανάκληση της παραχώρησης, ο παραχω-
ρησιούχος υποχρεούται να αποδώσει το ακίνητο στον 
e-ΕΦΚΑ σε κατάσταση που να εξυπηρετεί τη φύση και 
τον προορισμό του, αποκαθιστώντας κάθε ζημία που 
έχει προκληθεί σε αυτό συνεπεία της μετατροπής της 
χρήσης του ή της αλλοίωσης της φύσης του.

5. Στον υπό οργάνωση χώρο υπαίθριας δασικής ανα-
ψυχής επιτρέπεται από τον παραχωρησιούχο η εκτέλε-
ση των έργων και κατασκευών της παρ. Δ’ της υπ’ αρ. 
66102/970/1995 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας 
(Β’ 170) με εξαίρεση τις περ. 8, 15 και 16 και με βάση τις αρ-
χές της αρχιτεκτονικής του τοπίου, τον βαθμό αντοχής του 
φυσικού περιβάλλοντος για δραστηριότητες υπαίθριας 
αναψυχής και την προστασία και βελτίωση των συνθηκών 
διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος. Δεδομένης της 
γειτνίασης του ακινήτου με τον αστικό ιστό, επιτρέπεται 
κατ’ εξαίρεση για λόγους ασφαλείας η περίφραξη αυτού, 
καθώς και η εγκατάσταση φωτισμού. Επιτρέπεται η εγκα-
τάσταση μικρών ξύλινων λυόμενων οικημάτων για χρήση 
ως αναψυκτηρίων, επιτρεπόμενης της λειτουργίας τους 
και μετά τη δύση του ηλίου, υπό την επίβλεψη του παρα-
χωρησιούχου. Τα έσοδα από τη δραστηριότητα αυτήν 
αποτελούν έσοδα του παραχωρησιούχου και διατίθενται 
για τις ανάγκες φύλαξης και συντήρησης της έκτασης και 
των έργων και κατασκευών της.

6. Για την ταχύτατη αποκατάσταση και αναβάθμιση του 
φυσικού περιβάλλοντος του ακινήτου και για την εντεύθεν 
απόδοσή του στο κοινό για τη χρήση για την οποία αυτό 
προορίζεται, ο παραχωρησιούχος έχει την ιδιότητα του 
αναδόχου αποκατάστασης της παρ. 3 του άρθρου 42 του 
ν. 998/1979, χωρίς να χρειάζεται η έκδοση της προβλεπό-
μενης πράξης ορισμού. Ο ανάδοχος παραχωρησιούχος, με 
δικές του δαπάνες: α) εκπονεί τη μελέτη αποκατάστασης 
και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος της έκτασης, 
β) εκπονεί τη μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας εντός του 
ακινήτου χώρου υπαίθριας δασικής αναψυχής, σύμφωνα 
με την παρ. 3 και τις αναφερόμενες σε αυτή περιπτώσεις 
της παρ. Δ’ της υπ’ αρ. 66102/970/1995 απόφασης του 
Υπουργού Γεωργίας, γ) υλοποιεί όσα έργα προβλέπονται 
από τη σχετική μελέτη για την τεχνητή αποκατάσταση 
και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και δ) υλοποιεί όσα 
έργα και κατασκευές προβλέπονται από τη σχετική μελέ-
τη για την οργάνωση και λειτουργία του χώρου δασικής 
αναψυχής.

7. Η υλοποίηση των έργων αποκατάστασης και αναβάθ-
μισης του περιβάλλοντος λαμβάνει χώρα με ευθύνη του 
αναδόχου - παραχωρησιούχου, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 
6 του άρθρου 93 του ν. 4864/2021 (Α’237).
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8. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε αλλοίω-
σης στο φυσικό περιβάλλον με υπαιτιότητα του αναδόχου 
ή του φορέα εκτέλεσης των έργων, θα εφαρμόζονται οι 
κυρώσεις που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία.

Oι όροι παραχώρησης θα αποτυπωθούν αναλυτικά 
στη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του e-ΕΦΚΑ και του 
Δήμου Μαραθώνα.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

  Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Εργασίας και Περιβάλλοντος και
Κοινωνικών Υποθέσεων Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  ΣΚΡΕΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. 9401 (2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδο-

μαδιαίας εργασίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες για 

χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, για δημοσι-

ογράφους που υπηρετούν στο Αυτοτελές Τμήμα 

Τύπου, Επικοινωνίας και Προβολής του Υπουρ-

γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

  Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. A1, Α2 του άρθρου 20 και της παρ. 2 του 

άρθρου 22 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(Α΄ 176).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 
176), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

δ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

ε) Των άρθρων 37 και 40 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

στ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).

ζ) Του άρθρου 1 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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114).

η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

θ) Του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/ 
138665/11489/11278/4137/16-3-2020 απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Υπη-
ρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 198).

3. Tην υπό στοιχεία 1177/22-4-2019 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογράφων 
που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής 
της παρ. 1 του άρθρου 7 κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του 
άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’ 176)» (B’ 1447).

4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ ΩΛ-
9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων 
του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (A’ 176)».

5. Το υπ’ αρ. 578571/3-1-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα 
Πολιτισμού, σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα 
απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 1.140,00 ευρώ, η 
οποία βαραίνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογι-
σμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού οικο-
νομικού έτους 2022 και ειδικότερα τον ΑΛΕ 2120201001 
του Ειδικού Φορέα 1021/101.

6. Την υπ ’αρ. 238/3-1-2022 (ΑΔΑ 9ΕΞ74653Π4-8ΝΙ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Προ-
ϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτι-
σμού του ΥΠΠΟΑ, που αφορά στην κάλυψη της ανωτέρω 
δαπάνης.

7. Το γεγονός ότι η απογευματινή υπερωριακή εργασία 
των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση κρίνεται 
απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Αυτοτε-
λούς Τμήματος Τύπου, Επικοινωνίας και Προβολής του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων την 

παρ. Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, απογευματινή 
υπερωριακή εργασία, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες για χρο-
νικό διάστημα τριών (3) μηνών, σε καθέναν από τους δύο 
(2) δημοσιογράφους που υπηρετούν με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου, κατά πλήρες ωράριο εργασίας, στο 
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Αυτοτελές Τμήμα Τύπου, Επικοινωνίας και Προβολής του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Αρμόδιος για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω εργασίας καθίσταται ο Διευθυντής του Γρα-
φείου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή 
της και μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2022

 Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 9411 (3)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομα-

διαίας εργασίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες για χρο-

νικό διάστημα τριών (3) μηνών, για μονίμους και 

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ει-

δικοτήτων που υπηρετούν στο Γραφείο Υπηρε-

σιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού.

  Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. Α1 και Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 
176) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

γ) Των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

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

ε) Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

στ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

ζ) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αι-
γαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114).

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

θ) Του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/
138665/11489/11278/4137/16-3-2020 απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Υπη-
ρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 198).

3. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ 
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176)».

4. Την υπό στοιχεία Φ10042/οικ.13567/329/8-6-2018 
(ΑΔΑ 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) εγκύκλιο του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό 
των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων 
δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών».

5. Το υπ’ αρ. 578571/3-1-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα 
Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη συνολικού ύψους 2.040,00 ευρώ, η 
οποία βαραίνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογι-
σμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού οικο-
νομικού έτους 2022 και ειδικότερα τον ΑΛΕ 2120201001 
του Ειδικού Φορέα 1021/101

6. Την υπ’ αρ. 238/3-1-2022 (ΑΔΑ 9ΕΞ74653Π4-8ΝΙ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Προ-
ϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολι-
τισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για 
την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.

7. Το γεγονός ότι η απογευματινή υπερωριακή εργασία 
των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση υπαλλή-
λων κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία 
του Γραφείου Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 

παρ. Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, απογευμα-
τινή υπερωριακή εργασία, καθ’ υπέρβαση της υποχρε-
ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες 
για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, σε καθέναν από 
τους τέσσερις (4) μόνιμους και με σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους διαφόρων 
κλάδων και ειδικοτήτων, που υπηρετούν στο Γραφείο 
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Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.

2. Αρμόδιος για τη διαπίστωση πραγματικής παρο-
χής της ανωτέρω εργασίας καθίσταται ο Υπηρεσιακός 
Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
και μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2022

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 9414 (4)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδο-

μαδιαίας εργασίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες για 

χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, για τρεις (3) 

υπαλλήλους που υπηρετούν με διάθεση στο Γρα-

φείο Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις.

  Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. Α1 και Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176)΄.

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, 
Α’ 176) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

γ) Των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

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

ε) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

στ) Του άρθρου 1 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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114).

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

η) Του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

θ) Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

ι) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/
138665/11489/11278/4137/16-3-2020 απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Υπη-
ρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 198).

3. Την υπ’ αρ. 45044/3-2-2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
«Διορισμός Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού 
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 84).

4. Το υπ’ αρ. 578571/3-1-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα 
Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,, 
σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη συνολικού ύψους 1.650,00 ευρώ, η 
οποία βαραίνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογι-
σμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού οικο-
νομικού έτους 2022 και ειδικότερα τον ΑΛΕ 2120201001 
του Ειδικού Φορέα 1021/101.

5. Την υπ’ αρ. 238/3-1-2022 (ΑΔΑ 9ΕΞ74653Π4-8ΝΙ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Προ-
ϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτι-
σμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που 
αφορά στην κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.

6. Το γεγονός ότι η απογευματινή υπερωριακή εργασία 
των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση υπαλλή-
λων κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία 
του Γραφείου Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτι-
σμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, απο-
φασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, απογευμα-
τινή υπερωριακή εργασία, καθ’ υπέρβαση της υποχρε-
ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες 
για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, σε καθέναν από 
τους τρεις (3) μονίμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, που υπηρετούν με διάθεση 
στο Γραφείο Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και δεν κα-
λύπτουν οργανικές θέσεις.

2. Αρμόδια για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της υπερωριακής εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων κα-
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θίσταται η Διευθύντρια του Γραφείου Γενικής Γραμματέ-
ως Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή 
της μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2022

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 8864 (5)
      Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομα-

διαίας εργασίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες για χρο-

νικό διάστημα τριών (3) μηνών, για υπαλλήλους 

που υπηρετούν με διάθεση στο Γραφείο Γενικού 

Γραμματέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού και δεν καλύπτουν οργα-

νικές θέσεις.

  Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. Α1 και Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 
176) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

γ) Των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

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

ε) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

στ) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αι-
γαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114).

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

η) Του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

θ) Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

2. Tην υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/ 
22-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουρ-
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός μετακλητού 
Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 485).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/
138665/11489/11278/4137/16- 3-2020 απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Υπη-
ρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 198).

4. Το υπ’ αρ. 578571/3-1-2022 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Το-
μέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού , σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα απόφαση 
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 6.300,00 ευρώ, η 
οποία βαραίνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογι-
σμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού οικο-
νομικού έτους 2022 και ειδικότερα τον ΑΛΕ 2120201001 
του Ειδικού Φορέα 1021/101.

5. Την υπ’ αρ. 238/3-1-2022 (ΑΔΑ 9ΕΞ74653Π4-8ΝΙ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Προ-
ϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολι-
τισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που 
αφορά στην κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.

6. Το γεγονός ότι η απογευματινή υπερωριακή ερ-
γασία των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση 
υπαλλήλων κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λει-
τουργία του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 

παρ. Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, απογευμα-
τινή υπερωριακή εργασία, καθ’ υπέρβαση της υποχρε-
ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες 
για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, σε καθέναν από 
τους δεκαπέντε (15) μονίμους και με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που υπηρετούν 
με διάθεση στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και δεν κα-
λύπτουν οργανικές θέσεις.

2. Αρμόδια για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της υπερωριακής εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων κα-
θίσταται η Διευθύντρια του Γραφείου Γενικού Γραμματέα 
Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή 
της και μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2022 

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 8866 (6)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομα-

διαίας εργασίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες για χρο-

νικό διάστημα τριών (3) μηνών, για υπαλλήλους 

που υπηρετούν με διάθεση στο Γραφείο Υφυ-

πουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού αρμοδίου 

για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού και δεν καλύ-

πτουν οργανικές θέσεις.

  Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. Α1 και Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 176) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

γ) Των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’143).

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

ε) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

στ) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αι-
γαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114).

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

η) Του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

θ) Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

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

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/
138665/11489/11278/4137/16-3-2020 απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός 
Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 198).

3. Το υπ’ αρ. 578571/3-1-2022 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Το-
μέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα απόφαση 
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 1.800,00 ευρώ, η 
οποία βαραίνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογι-
σμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού οικο-
νομικού έτους 2022 και ειδικότερα τον ΑΛΕ 2120201001 
του Ειδικού Φορέα 1021/101.

4. Την υπ’ αρ. 238/3-1-2022 (ΑΔΑ 9ΕΞ74653Π4-8ΝΙ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Προ-
ϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολι-
τισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που 
αφορά στην κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.

5. Το γεγονός ότι η απογευματινή υπερωριακή εργα-
σία των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση υπαλ-
λήλων κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία 
του Γραφείου Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
αρμοδίου για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, 

αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 

παρ. Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, απογευμα-
τινή υπερωριακή εργασία, καθ’ υπέρβαση της υποχρε-
ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες 
για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, σε καθέναν από 
τους τρεις (3) μονίμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, που υπηρετούν με διάθεση 
στο Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
αρμοδίου για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού και δεν 
καλύπτουν οργανικές θέσεις.

2. Αρμόδια για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της υπερωριακής εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων 
καθίσταται η Διευθύντρια του Γραφείου Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού αρμοδίου για θέματα Σύγ-
χρονου Πολιτισμού.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή 
της και μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2022

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 8868 (7)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομα-

διαίας εργασίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες για χρο-

νικό διάστημα τριών (3) μηνών, για υπαλλήλους 

που υπηρετούν με διάθεση στο Γραφείο Υπουρ-

γού Πολιτισμού και Αθλητισμού και δεν καλύ-

πτουν οργανικές θέσεις.

  Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. Α1 και Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 176) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

γ) Των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

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

ε) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

στ) Του άρθρου 1 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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114).

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

η) Του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

θ) Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/
138665/11489/11278/4137/16-3-2020 απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Υπη-
ρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 198).

3. Το υπ’ αρ. 578571/3-1-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα 
Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη συνολικού ύψους 7.500,00 ευρώ, η 
οποία βαραίνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογι-
σμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού οικο-
νομικού έτους 2022 και ειδικότερα τον ΑΛΕ 2120201001 
του Ειδικού Φορέα 1021/101.

4. Την υπ’ αρ. 238/3-1-2022 (ΑΔΑ 9ΕΞ74653Π4-8ΝΙ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Προ-
ϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτι-
σμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που 
αφορά στην κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.

5. Το γεγονός ότι η απογευματινή υπερωριακή εργασία 
των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση υπαλλή-
λων κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία 
του Γραφείου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, απογευματινή 
υπερωριακή εργασία, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες για χρο-
νικό διάστημα τριών (3) μηνών, σε καθέναν από τους εί-
κοσι έναν (21) μονίμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, που υπηρετούν με διάθεση 
στο Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις.

2. Αρμόδιος για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της υπερωριακής εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων κα-
θίσταται ο Διευθυντής του Γραφείου Υπουργού Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή 
της και μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2022

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ   

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