
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου.

2 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δη-
λώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του 
ν. 27/1975.

3 Έγκριση αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου, για τις ανάγκες 
των καλοκαιρινών εκδηλώσεων 2022 «Καλοκαιρι-
νά Ραντεβού στον Δήμο Χερσονήσου της ΚΟΙΝΩ-
ΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ».

4 Έγκριση υπερωριών Β’ εξαμήνου 2022 της Διαδη-
μοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΤΑ) με δ.τ. ΔΕΔΙΣΑ 
Α.Ε. (ΟΤΑ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 92555/Ν1 (1)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις υποπερ. α και β της περ. 1 και τις περ. 3 και 4 της υπο-

παρ. Θ4 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222).

2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

3. Την υπό στοιχεία Φ.2.Α/184382/Δ5/03-12-2013 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου στην εται-
ρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 
ΜΑΙΡΗΣ ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε.» (Β΄ 664/18-3-2014).

4. Την υπό στοιχεία ΔΑ/10491/12-07-2022 απόφαση 
Αρνητικής Διατύπωσης Γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

ως προς τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσε-
ων του ν. 4093/2012.

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την υπό στοιχεία Φ.2.Α/184382/Δ5/
03-12-2013 (Β΄ 664/2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου της εταιρείας 
«ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙ-
ΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ Α.Ε.», το οποίο λειτουργεί επί της οδού 
Καρδίτσης 21 στη Λάρισα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 25 Ιουλίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

Ι

 Αριθμ. Α. 1101 (2)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δη-

λώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του 

ν. 27/1975. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α’ 34), 

με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουρ-
γό Οικονομικών να παρατείνει, με απόφασή του, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις 
προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογι-
κές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις,

β) του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α’ 114), με τις 
οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οι-
κονομικών να παρατείνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, τις προθεσμίες καταβολής χρεών 
προς το Δημόσιο και τρίτους που εισπράττονται από 
τα δημόσια ταμεία,

γ) των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), 
δ) του άρθρου 14 του ν. 27/1975 (Α’ 77),
ε) του άρθρου 122 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) και
στ) του άρθρου 146 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) για την 

αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς 
πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, καθώς και 
εισφοράς του ν. 29/1975.

2. Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41 αυτού.

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

4. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

5. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

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

7. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλί-
ου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/17.1.2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργα-
νισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

9. Την παρ. 1 του άρθρου 1 (Σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 
στο Υπουργείο Οικονομικών) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Τις υπό στοιχεία Α. 1026/22.02.2022 (Β’ 813), 41855 
ΕΞ2022/29.03.2022 (Β’ 1514) και Α. 1069/2022 (Β’ 2675) 
αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση 
της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων 
πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975».

11. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υπο-
βολή της ετήσιας δήλωσης φόρου πλοίων πρώτης κα-
τηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77) με τη χρήση ηλεκτρονι-
κής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου 
TAXISnet, καθώς και των υπόχρεων σε υποβολή χειρό-

γραφων δηλώσεων στις περιπτώσεις μίσθωσης γυμνών 
πλοίων και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίων της ίδιας 
κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77).

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοί-
ων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77), καθώς και 
η προθεσμία καταβολής της πρώτης και δεύτερης δόσης 
του φόρου αυτού, ειδικά για το φορολογικό έτος 2022 οι 
οποίες με την υπό στοιχεία Α. 1069/2022 (Β’ 2675) είχαν 
παραταθεί μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022, με την παρούσα 
παρατείνονται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022.

2. Οι προθεσμίες υποβολής, για το ίδιο φορολογικό 
έτος, των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγο-
ρίας του ν. 27/1975 (Α’ 77) λόγω μεταβίβασης πλοίου 
που παραμένει στην ελληνική σημαία είτε ύψωσης της 
ελληνικής σημαίας για πρώτη φορά ή ανάθεσης της δια-
χείρισης πλοίου με ξένη σημαία για πρώτη φορά από 
την Ελλάδα, μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους 2022, 
που λήγουν μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2022, με την 
παρούσα παρατείνονται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Ιουλίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 26/28.6.2022 (3)
Έγκριση αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβα-

ση του υποχρεωτικού ωραρίου, για τις ανάγκες 

των καλοκαιρινών εκδηλώσεων 2022 «Καλοκαι-

ρινά Ραντεβού στον Δήμο Χερσονήσου της ΚΟΙ-

ΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗ-

ΣΟΥ». 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 ‘Εχοντας υπόψη:
- Την εισήγηση του Προέδρου,
- το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176),
- την αντιμετώπιση των αναγκών (εποχικές) των καλο-

καιρινών εκδηλώσεων 2022 με τίτλο «Καλοκαιρινά ρα-
ντεβού στον Δήμο Χερσονήσου» της Κ.Ε.Δ.Χ., το γεγονός 
ότι το συνολικό κόστος της αποζημίωσης υπερωριακής 
εργασίας θα βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς του Προ-
ϋπολογισμού 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Χερσονήσου ως εξής:

- Κ.Α. 10-6021.001: Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 
Ι.Δ.Α.Χ.

- Κ.Α. 10-6052.001: Εργοδοτικές εισφορές Ι.Δ.Α.Χ.
- Κ.Α. 10-6043.003: Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 

Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΑΕΔ Ν.Θ.Ε.
- Κ.Α. 10-6054.001: Εργοδοτικές εισφορές Ι.Δ.Ο.Χ. απο-

φασίζει ομόφωνα:
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1. Εγκρίνει την αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για τις ανάγκες των καλο-
καιρινών εκδηλώσεων 2022 με τίτλο «Καλοκαιρινά Pαντεβού στον Δήμο Χερσονήσου» της Κ.Ε.Δ.Χ. σύμφωνα με το 
άρθρο 20 του ν. 4354/2015 για δύο (2) υπαλλήλους για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο (β’ εξάμηνο) 
σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αναλυτικά ως εξής:

Αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για τις ανάγκες των καλοκαιρινών εκδηλώσεων 
2022 με τίτλο «Καλοκαιρινά Ραντεβού στον Δήμο Χερσονήσου» της Κ.Ε.Δ.Χ.

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ*(περιλαμβάνει 
κρατήσεις Ε.Φ.Κ.Α.)

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1. Καλαϊτζάκης Μάρκος 
Ηλεκτρολόγος (ΔΕ) 
Ι.Δ.Α.Χ.

4,10* Από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο έως 120 ώρες, 
περιλαμβάνει τις περιπτώσεις της παρ. 3 του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2016.

2. Χατζάκης Εμμανουήλ 
Υπάλληλος Καθαριότητας 
(ΔΕ) Ι.Δ.Ο.Χ.

3,84* Από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο έως 120 ώρες, 
περιλαμβάνει περιπτώσεις της παρ. 3 του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2016.

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Μηλάκη Ιωάννη για όλες τις περαιτέρω ενέργειες που θα απαιτηθούν για 
την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Χερσόνησος, 26 Ιουλίου 2022

 Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΛΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 132 (4)
Έγκριση υπερωριών Β’ εξαμήνου 2022 της Διαδη-

μοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Απο-

βλήτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΤΑ) με δ.τ. ΔΕΔΙΣΑ 

Α.Ε. (ΟΤΑ). 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ 

 ‘Εχοντας υπόψη:
1. Την περ. 12 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του 

ν.  4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012» (Α’ 222), στο πε-
δίο εφαρμογής των άρθρων του δεύτερου κεφαλαίου 
του ν. 4024/2011 εντάσσονται οι εργαζόμενοι Ι.Δ.Α.Χ. των 
Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν σε Ο.Τ.Α., όπως η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

2. Το άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
3. Τα άρθρα 4, 11 «Οργανωτική Διάρθρωση των Υπη-

ρεσιών της Εταιρείας» του «Εσωτερικού Κανονισμού 
Υπηρεσιών» της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, διαπιστώνεται η 
ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης 
κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά 
τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων Κυριακών και εξαιρέ-
σιμων ημερών, εκατόν είκοσι (120) εργαζομένων Ι.Δ.Α.Χ. 
της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) για το B’ εξάμηνο 2022, λόγω αυξη-
μένων εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών και υποχρεώσεων της επιχείρησης που οφεί-
λονται, στην ιδιαιτερότητα και φύση του αντικειμένου 
της, στην 24ωρη λειτουργία της, στον αυξημένο όγκο 

των απορριμμάτων κατά τη διάρκεια του B’ εξαμήνου 
κάθε έτους ένεκα των πραγματοποιούμενων εκδηλώ-
σεων - εθνικών και θρησκευτικών εορτών, των θερινών 
αποψιλώσεων, αλλά και σε ακραία καιρικά φαινόμενα, 
ατυχήματα, όπως επίσης στον αυξημένο φόρτο διοικητι-
κών εργασιών που προκύπτουν από τις δραστηριότητες 
της υπερωριακής εργασίας και από την υλοποίηση δρά-
σεων που προωθεί η επιχείρηση για τον εκσυγχρονισμό 
της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων.

Η προκαλούμενη δαπάνη η οποία προϋπολογίζεται 
στο ποσό των 16. 900 ευρώ για την πληρωμή των υπερω-
ριών των ανωτέρω εργαζομένων, έχει εγγραφεί και βα-
ρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2022 
της επιχείρησης, και ειδικότερα τους Κ. Α. 60. 01. 03 με 
τίτλο «Αμοιβές Υπερωριακής Απασχόλησης Εμμίσθου 
Προσωπικού» το ποσό των 13.300 ευρώ , και Κ. Α. 60. 02. 
00 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) Εμμίσθου 
Προσωπικού» το ποσό των 3. 600 ευρώ.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η έγκριση  - καθιέρωση 
υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες εκατό είκοσι (120) εργαζομένων 
της επιχείρησης, οι οποίες κατά περίπτωση και ανά εργα-
ζόμενο για το χρονικό διάστημα του B’ εξαμήνου έτους 
2022, ανέρχονται: i) μέχρι τις εκατόν είκοσι (120) ώρες για 
απογευματινή υπερωριακή εργασία εργάσιμων ημερών, 
ii) μέχρι τις ενενήντα έξι (96) ώρες για νυχτερινή υπερω-
ριακή εργασία και iii) μέχρι τις ενενήντα έξι (96) ώρες για 
εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες. 
Οι ανωτέρω ώρες αποτελούν ανώτατο όριο εξαμήνου 
(πλαφόν). Οι πραγματικές ώρες Υπερωριών και η κατα-
νομή αυτών ανά απασχολούμενο θα εξαρτηθούν από 
τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες υπηρεσιακές ανάγκες, 
θα πιστοποιούνται ανά μήνα με βεβαιώσεις των Προ-
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ϊσταμένων των Τμημάτων και θα εγκρίνονται από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). Σε περίπτωση 
υπέρβασης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης λόγω των 
αναγκών αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού 
covid-19, θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, 
αποφάσισε ομόφωνα:

Την έγκριση - καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
εκατό είκοσι (120) εργαζομένων της επιχείρησης, οι 
οποίες κατά περίπτωση και ανά εργαζόμενο για το χρο-
νικό διάστημα του B’ εξαμήνου έτους 2022, ανέρχονται: 
i) μέχρι τις εκατό ν είκοσι (120) ώρες για απογευματι-
νή υπερωριακή εργασία εργάσιμων ημερών, ii) μέχρι 
τις ενενήντα έξι (96) ώρες για νυχτερινή υπερωριακή 
εργασία και iii) μέχρι τις ενενήντα έξι (96) ώρες για 
εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες. 
Οι ανωτέρω ώρες αποτελούν ανώτατο όριο εξαμήνου 
(πλαφόν). Οι πραγματικές ώρες Υπερωριών και η κα-

τανομή αυτών ανά απασχολούμενο θα εξαρτηθούν 
από τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες υπηρεσιακές ανά-
γκες, θα πιστοποιούνται ανά μήνα με βεβαιώσεις των 
Προϊσταμένων των Τμημάτων και θα εγκρίνονται από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). Σε περί-
πτωση υπέρβασης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης 
λόγω των αναγκών αντιμετώπισης της διασποράς του 
κορωνοϊού covid-19, θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες 
διαδικασίες.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την πληρωμή των υπε-
ρωριών βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 
της επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χανιά, 27 Ιουλίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ   

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