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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Αυγούστου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/2014
απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» (Β΄ 179).

2

2η τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 195/
2021 απόφασης Δημάρχου Μυτιλήνης, η οποία
δημοσιεύτηκε στο (Β΄ 436) τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 1034/2021 απόφαση
Δημαρχούντος Αντιδημάρχου, η οποία δημοσιεύτηκε στο (Β΄ 2202) σχετικά με την υπερωριακή
απασχόληση των υπαλλήλων του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2021.

3

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης
Πολιτιστικών Πόρων για το Β΄ εξάμηνο του έτους
2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1177
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/2014
απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» (Β΄ 179).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του
ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170),
β) του Κεφαλαίου Α’ του μέρους Πρώτου του ν. 4389/
2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94),
γ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/7-1-2014 απόφασης
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση
πληροφοριών» (Β΄ 179),
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δ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
2. Την υπ΄ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016, τις αποφάσεις υπό στοιχεία 39/3/
30-11-2017 του Συμβουλίου Διοίκησης της Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΥΟΔΔ 689) και
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογούμενων ως
προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης ορθής υποβολής
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση
πληροφοριών χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνσή τους.
4. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών
στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» (Β΄179), ως
ακολούθως:
1. Η παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τα ημερολογιακά έτη 2015, 2016 και 2017, θεωρείται ως μία δήλωση η υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, που αφορούν
το ίδιο ημερολογιακό έτος, ανεξαρτήτως του πλήθους
αυτών.
Για τα ημερολογιακά έτη 2015 και επόμενα, θεωρείται
ως μία δήλωση η υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών καταστάσεων που αφορούν το ίδιο ημερολογιακό
έτος, ανεξαρτήτως του πλήθους των υποβληθεισών καταστάσεων, καθώς και του πλήθους των τροποποιούμενων στοιχείων σε κάθε μια από τις καταστάσεις αυτές».
2. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 4 προστίθεται παρ. 5
ως εξής:
«Πράξεις επιβολής προστίμου που τυχόν έχουν εκδοθεί από 1-1-2020 και έως τη δημοσίευση της παρούσας
και αφορούν στην υποβολή των αρχικών ή τροποποιητικών καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για τα
ημερολογιακά έτη 2015 και επόμενα, εφόσον έρχονται
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σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην παρ. 4 ακυρώνονται
οίκοθεν από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε
την προαναφερόμενη πράξη ή σε περιπτώσεις κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας της εν λόγω Δ.Ο.Υ., από τον
Προϊστάμενο της υπηρεσίας υποδοχής, κατ' εφαρμογή
των οριζομένων στο άρθρο 63Β του ν. 4174/2013. Τυχόν
καταβληθέντα ποσά προστίμων επιστρέφονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 του ν. 4174/2013 και 83
του ν.δ. 356/1974.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2021
Ο Διοικητής κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ
I

Αριθμ. απόφ. 1868
(2)
2η τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 195/
2021 Απόφασης Δημάρχου Μυτιλήνης, η οποία
δημοσιεύτηκε στο (Β΄ 436) τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 1034/2021 απόφαση
Δημαρχούντος Αντιδημάρχου, η οποία δημοσιεύτηκε στο (Β΄ 2202) σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2021.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
1. Τις διατάξεις:
• του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α΄ 143),
• του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87),
• του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), με τις οποίες καθορίζονται η διαδικασία
και οι προϋποθέσεις έγκρισης της καθιέρωσης εργασίας
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των ΟΤΑ α’ βαθμού καθώς και το ύψος αμοιβής
αυτής κατά περίπτωση,
• των άρθρων 154 έως 157 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 43),
• των άρθρων 1 έως 18 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και
άλλα επείγοντα ζητήματα».
2. Την υπ’ αρ. 53979 απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Οριστικός
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Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου
Μυτιλήνης» (Β΄ 5311).
3. Την υπ’ αρ. 3253/04-12-2020 (Γ΄ 2173) απόφαση του
Δημάρχου Μυτιλήνης περί κατάταξης του μόνιμου και
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) προσωπικού του Δήμου Μυτιλήνης στις
θέσεις που προβλέπονται στον Οριστικό Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Μυτιλήνης
(υπ’ αρ. απόφ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
58303/17-12-2020).
4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών περί «Παροχής οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».
5. Την υπ’ αρ. οικ. 2/1757/0026/10-1-2017 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί «καθορισμού δικαιολογητικών για τη καταβολή αποζημίωσης
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών εργασίας» (Β΄ 17).
6. Την υπ’ αρ.195/2021 απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης
για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2021, η οποία δημοσιεύτηκε στο (Β΄ 436).
7. Την υπ’ αρ.1034/2021 απόφαση Δημαρχούντος
Αντιδημάρχου Μυτιλήνης, Τροποποίηση - συμπλήρωση
της υπ’ αρ.195/2021 απόφασης Δημάρχου Μυτιλήνης, η
οποία δημοσιεύτηκε στο (Β΄ 2202).
8. Την υπ’ αρ. 1045/14-5-2021 απόφαση του Δημάρχου
Μυτιλήνης (ΑΔΑ:ΩΜΦΦ46ΜΓΘΓ-2ΟΕ) η οποία δημοσιεύτηκε στο (Γ΄ 1226) με την οποία μετατάχθηκε ο υπάλληλος του Δήμου μας, Μυλοπτέρης Ιωάννης του Αποστόλου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου, βαθμού Α΄, από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα
της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, ήτοι από την ειδικότητα ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων σε ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με μεταφορά της θέσης του.
9. Την υπ’ αρ. 1035/12-5-2021 απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης (ΑΔΑ: 6ΕΕ846ΜΓΘΓ-Φ3Ψ) η οποία δημοσιεύτηκε στο (Γ΄ 1226) με την οποία μετατάχθηκε ο
υπάλληλος του Δήμου μας, Παρλιάρος Ευστράτιος του
Ηρακλή , με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου, βαθμού Α΄, από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα
της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, ήτοι από την ειδικότητα ΔΕ Τεχνιτών σε ΔΕ Τεχνιτών (Ηλεκτρολόγων), με
μεταφορά της θέσης του.
10. Την υπό στοιχεία ΔΔΥ/9571/31-03-2021 (ΑΔΑ:
Ω27146ΜΓΘΓ-5ΓΣ) κοινή απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης και του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία δημοσιεύτηκε
στο (Γ΄ 1273) με την οποία μετατάχθηκε ο υπάλληλος
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κωστάκης Κωνσταντίνος του Ευριπίδη, Διοικητικός
υπάλληλος της ΔΕ κατηγορίας ,στο Δήμο Μυτιλήνης με
μεταφορά της θέσης του και με την ίδια σχέση εργασίας
σε αντίστοιχη ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
11. Το υπ’ αρ. 18873/16-5-2021 έγγραφο της Δνσης
Πολιτισμού, Τουρισμού και Κοιν. Πρόνοιας.
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12. Το γεγονός ότι προκειμένου να καλυφτούν οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου οι οποίες δεν
μπορούν να αντιμετωπισθούν εντός ωραρίου θα πρέπει
να εργαστούν υπάλληλοι του Δήμου πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου.
13. Την υπ’ αρ. 3328/2020 απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης που αφορά στη μεταβίβαση του δικαιώματος της
υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μυτιλήνης.
14. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/18903/2-8-2021 βεβαίωση
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
όπου βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης κάλυψης της
δαπάνης και της καταβολής της σχετικής αποζημίωσης που θα προκύψει από τις ανωτέρω εργασίες στους
ανάλογους ΚΑΕ 10.6012.0000 πίστωση 37.000,00, ΚΑΕ
10.6022.0001 πίστωση 8.000,00 ΚΑΕ 15.6022.0001 πίστωση 5.000,00, ΚΑΕ 30.6012 πίστωση 28.000,00, ΚΑΕ
30.6022.0001 πίστωση 12.000,00 και ΚΑΕ 35.6012.0001
πίστωση 8.000,00, ΚΑΕ 50.6012 500 και ΚΑΕ 70.6012
10.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε την υπ’ αρ. 195/2021
απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, η οποία δημοσιεύτηκε στο (Β΄ 4360) η οποία τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 1034/2021 απόφαση Δημαρχούντος
Αντιδημάρχου, η οποία δημοσιεύτηκε στο (Β΄ 2202) και
εγκρίνουμε συμπληρωματικά για τις κάτωθι υπηρεσίες
του Δήμου υπερωριακή, απογευματινή, απασχόληση
με αμοιβή έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως, ήτοι συνολικά
120 ώρες κατά το χρονικό διάστημα έως και 31-12-2021
(Β΄ Εξάμηνο 2021) με την προβλεπόμενη από το Νόμο
αποζημίωση, για το κάτωθι προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης ως εξής:
Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα,
ως εξής:
Γ.3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1

1

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ηλεκτρολόγων)

Γ.7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Γ.6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
(ηλεκτρολόγων)

2

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

2

• Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα απασχοληθούν καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, τηρώντας τα
ανώτατα όρια ανά εξάμηνο, όπως αυτά ορίζονται με το
άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
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• Η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων θα βεβαιώνεται από το Γενικό Γραμματέα στο τέλος κάθε μήνα.
Οι προϊστάμενοι των τμημάτων και των διευθύνσεων θα
παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία πραγματοποίησης της
υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων.
• Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους ανωτέρω αναφερόμενους Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2021.
• Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ.195/2021 απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, η οποία δημοσιεύτηκε στο
(Β΄ 436) όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε με την
υπ’ αρ. 1034/2021 απόφαση Δημαρχούντος Αντιδημάρχου, η οποία δημοσιεύτηκε στο (Β΄ 2202).
• Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 11 Αυγούστου 2021
Ο Δήμαρχος

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ
I

Αριθμ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΣ/9297
(3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων για το Β΄ εξάμηνο του
έτους 2021.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).
β) Τον ν. 4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης
Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 248).
γ) Το ν.δ. 496/1974"Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, (Α’ 204)".
δ) Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
ε) Το π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες” (Α’ 145).
στ) Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 Εγκύκλιο
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Πα-
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ροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄176) (ΑΔΑ ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).
ζ) Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-1-2017 υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης
για υπερωριακή εργασία, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασία» (Β΄ 17).
2. Tην υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/104100/8752/8602/404/25-2-2020 απόφαση (ΥΟΔΔ
144) «Τροποποίηση απόφασης διορισμού μελών Δ.Σ.
του ΤΑΠ».
3. Την απόφαση Δ.Σ. του ΟΔΑΠ που λήφθηκε στην
υπ’ αρ. 26/28-7-2021 συνεδρίαση του και με την οποία
εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση για το προσωπικό
του ΟΔΑΠ για το Β’ εξάμηνο του έτους 2021 (θέμα 2ο).
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους ενενήντα χιλιάδων (90.000,00)
Eυρώ η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΟΔΑΠ (ΚΑΕ 026151),
για το οικονομικό έτος 2021 σύμφωνα με την Απόφαση
Δ.Σ. του ΟΔΑΠ που λήφθηκε στην υπ’ αρ. 26/28-7-2021
(θέμα 2ο) συνεδρίαση του και την υπό στοιχεία ΟΔΑΠ/
ΓΔ/ΔΟΠ/ΤΕΠΠΕΜ/4699 (ΑΔΑ: 6ΘΕΦ469ΗΔΞ- ΨΚΝ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
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5. Την ανάγκη για κάλυψη εποχικών, έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το
Β΄ εξάμηνο του έτους 2021 για εκατό τριάντα έξι (136)
μονίμους και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους του ΟΔΑΠ, μία (1) Αποσπασμένη μόνιμη υπάλληλο, κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων και τέσσερις
(4) μετακλητούς υπαλλήλους οι οποίοι απασχολούνται
στην Κεντρική Υπηρεσία, στα Εργαστήρια του ΟΔΑΠ στο
Ρέντη, στο γραφείο επιχειρησιακής υποστήριξης του
ηλεκτρονικού εισιτηρίου επί της οδού Ροβέρτου Γκάλι
και στα πωλητήρια του ΟΔΑΠ.
2. Η υπερωριακή εργασία των παραπάνω υπαλλήλων
θα παρέχεται μετά το πέρας του ωραρίου τους και δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι ώρες (120) ανά
υπάλληλο.
3. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι τις
31-12-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2021
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ
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