
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/311198/

30.6.2022 (Β’  3717) απόφασης του Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τον τρόπο 
ορισμού των εκπροσώπων των εν ενεργεία αθλη-
τών/αθλητριών και των εν ενεργεία προπονητών/
προπονητριών και των αναπληρωτών τους στα 
Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ.  8 του άρθρου 22 του 
ν. 2725/1999 (Α’ 121).

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής 
εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής καθώς και 
εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής των υπαλλήλων του Ε.Ο.Δ.Υ. Αορί-
στου Χρόνου και Ορισμένου Χρόνου για το έτος 
2023.

3 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-
κού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Απο-
χέτευσης Ναυπακτίας έτους 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 639018 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/311198/
30.6.2022 (Β’ 3717) απόφασης του Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τον τρό-
πο ορισμού των εκπροσώπων των εν ενεργεία 
αθλητών/αθλητριών και των εν ενεργεία προ-
πονητών/προπονητριών και των αναπληρωτών 
τους στα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδι-
ών κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 22 
του ν. 2725/1999 (Α’ 121).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και 

επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 45 του 
ν. 4908/2021 (Α’ 52).

2. Τα άρθρα 3, 12 και 21 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνι-
κός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 121).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

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

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) και ιδίως το Κεφάλαιο ΙΑ’ 
αυτού (ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

7. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (Α’ 7).

8. 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).

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

10. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, 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 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

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

12. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/2019 
κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυ-
γενάκη» (Β’ 3099).

13. Την ανάγκη ρύθμισης του τρόπου ορισμού των 
εκπροσώπων των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και 
των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών και των 
αναπληρωτών τους στα Διοικητικά Συμβούλια των Ομο-
σπονδιών στις περιπτώσεις που: α) η ομοσπονδία καλλι-
εργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλη-
σης και β) υπάρχουν περισσότερα του ενός σωματεία 
αθλητών/αθλητριών και προπονητών/προπονητριών 
για το άθλημα ή τον κλάδο άθλησης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε τις εξής τροποποιήσεις: α) στο 
άρθρο 4 τροποποιείται η παρ. 2 και προστίθενται παρ. 6 
και 7 και β) στο άρθρο 5 τροποποιούνται οι παρ. 3 και 
4 και κατόπιν των τροποποιήσεων αυτών η απόφαση 
διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1 
Αντικείμενο - Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθμιση, κατ’ εξουσιοδό-
τηση της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), 
του τρόπου ορισμού των εκπροσώπων των εν ενεργεία 
αθλητών/αθλητριών και των εν ενεργεία προπονητών/
προπονητριών και των αναπληρωτών τους στα διοικη-
τικά συμβούλια των αθλητικών ομοσπονδιών στις περι-
πτώσεις που: α) η ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα 
του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης και β) υπάρχουν 
περισσότερα του ενός σωματεία αθλητών/αθλητριών και 
προπονητών/προπονητριών για το άθλημα ή τον κλάδο 
άθλησης.

Άρθρο 2 
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

1. Αντιπροσωπευτικότερο σωματείο αθλητών/αθλη-
τριών: Αν κατά τον κρίσιμο χρόνο δύο ή περισσότερα 
σωματεία έχουν ως μέλη τους αθλητές/αθλήτριες του 
ίδιου αθλήματος ή του ίδιου κλάδου άθλησης, αντιπρο-
σωπευτικότερο είναι αυτό που αριθμεί ως μέλη του τους/
τις περισσότερους/περισσότερες εν ενεργεία αθλητές/
αθλήτριες. Αν κατά τον κρίσιμο χρόνο δύο ή περισσό-
τερα σωματεία έχουν ως μέλη τους αθλητές/αθλήτριες 
διαφορετικών αθλημάτων ή κλάδων άθλησης που καλλι-
εργούνται από την ίδια αθλητική ομοσπονδία, αντιπρο-
σωπευτικότερο είναι αυτό που αριθμεί ως μέλη του τους/
τις περισσότερους/περισσότερες εν ενεργεία αθλητές/
αθλήτριες. Μεταξύ σωματείου που έχει ως μέλη του εν 
ενεργεία αθλητές/αθλήτριες του ίδιου αθλήματος ή του 
ίδιου κλάδου άθλησης και σωματείου που έχει ως μέλη 
του εν ενεργεία αθλητές/αθλήτριες διαφορετικών αθλη-
μάτων ή κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται από την 
ίδια αθλητική ομοσπονδία, αντιπροσωπευτικότερο είναι 
το δεύτερο εφόσον, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ο αριθμός 
των μελών του - εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών - εί-
ναι είτε μεγαλύτερος από είτε ίσος με τον αριθμό των 
μελών - εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών - του πρώτου, 
ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση αντιπροσωπευτικότερο 
είναι το πρώτο.

2. Αντιπροσωπευτικότερο σωματείο προπονητών/
προπονητριών: Αν κατά τον κρίσιμο χρόνο, δύο ή πε-
ρισσότερα σωματεία έχουν ως μέλη τους προπονητές/
προπονήτριες του ίδιου αθλήματος ή του ίδιου κλάδου 
άθλησης, αντιπροσωπευτικότερο είναι αυτό που αριθμεί 
ως μέλη του τους/τις περισσότερους/περισσότερες εν 
ενεργεία προπονητές/προπονήτριες. Αν κατά τον κρίσι-
μο χρόνο δύο ή περισσότερα σωματεία έχουν ως μέλη 
τους προπονητές/προπονήτριες διαφορετικών αθλη-
μάτων ή κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται από την 
ίδια αθλητική ομοσπονδία, αντιπροσωπευτικότερο είναι 
αυτό που αριθμεί ως μέλη του τους/τις περισσότερους/
περισσότερες εν ενεργεία προπονητές/προπονήτριες. 
Μεταξύ σωματείου που έχει ως μέλη του εν ενεργεία 
προπονητές/προπονήτριες του ίδιου αθλήματος ή το 
ίδιου κλάδου άθλησης και σωματείου που έχει ως μέλη 
του εν ενεργεία προπονητές/προπονήτριες διαφορετι-
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κών αθλημάτων ή κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται 
από την ίδια αθλητική ομοσπονδία, αντιπροσωπευτικό-
τερο είναι το δεύτερο εφόσον, κατά τον κρίσιμο χρόνο, 
ο αριθμός των μελών του - εν ενεργεία προπονητών/
προπονητριών - είναι είτε μεγαλύτερος από είτε ίσος με 
τον αριθμό των μελών - εν ενεργεία προπονητών/προ-
πονητριών- του πρώτου, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση 
αντιπροσωπευτικότερο είναι το πρώτο.

3. Αρχαιότερο σωματείο: Το σωματείο αθλητών/αθλη-
τριών ή προπονητών/προπονητριών που προηγείται 
χρονικά ως προς την καταχώριση του αρχικού καταστα-
τικού του στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

4. Εν ενεργεία αθλητής/αθλήτρια: Ο αθλητής ή η 
αθλήτρια που: α) διαθέτει δελτίο αθλητικής ιδιότητας 
σε ισχύ και κάρτα υγείας αθλητή/αθλήτριας και β) είναι 
εγγεγραμμένος στο μητρώο αθλητών/αθλητριών που 
τηρείται από την οικεία ομοσπονδία.

5. Εν ενεργεία προπονητής/προπονήτρια: Ο/η επαγ-
γελματίας που: α) έχει αναγγελθεί προς τη Γενική Γραμ-
ματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), β) είναι καταχωρι-
σμένος/η στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών που 
τηρείται στη Γ.Γ.Α. έχοντας λάβει ατομικό αριθμό μητρώ-
ου και η άδειά του είναι σε ισχύ και γ) δεν έχει καταθέσει 
στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την άδεια άσκησης 
του επαγγέλματος, έχοντας παρέλθει χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από την κατάθεση.

6. Κρίσιμος χρόνος: Ως κρίσιμος χρόνος θεωρείται 
η 31η Αυγούστου του έτους των αρχαιρεσιών για την 
ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου της αθλητικής 
ομοσπονδίας, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 22 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).

Άρθρο 3 
Ορισμός εκπροσώπων όταν η ομοσπονδία 
καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα 
ή κλάδους άθλησης και όταν υπάρχουν 
περισσότερα του ενός σωματεία αθλητών/
αθλητριών και προπονητών/προπονητριών

1. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας 
συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ένας (1) εκπρόσω-
πος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και ένας (1) 
εκπρόσωπος των εν ενεργεία προπονητών/προπονη-
τριών, ακόμη και αν η αθλητική ομοσπονδία καλλιεργεί 
περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης 
(παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999).

2. Στην περίπτωση της παρ. 1, κατά την οποία η αθλη-
τική ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλή-
ματα ή κλάδους άθλησης, αν υπάρχουν ταυτόχρονα δύο 
ή περισσότερα σωματεία αθλητών/αθλητριών είτε του 
ίδιου αθλήματος ή κλάδου άθλησης είτε των διαφορετι-
κών αθλημάτων ή κλάδων άθλησης που καλλιεργούνται 
από την ομοσπονδία, ο/η εκπρόσωπος των εν ενεργεία 
αθλητών/αθλητριών και ο αναπληρωτής του/η αναπλη-
ρώτριά της ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του αντιπρο-
σωπευτικότερου κατά τον κρίσιμο χρόνο σωματείου των 
αθλητών/αθλητριών.

3. Στην περίπτωση της παρ. 1, κατά την οποία η αθλη-
τική ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλή-

ματα ή κλάδους άθλησης, αν υπάρχουν ταυτόχρονα δύο 
ή περισσότερα σωματεία προπονητών/προπονητριών 
είτε του ίδιου αθλήματος ή κλάδου άθλησης, είτε των 
διαφορετικών αθλημάτων ή κλάδων άθλησης που καλλι-
εργούνται από την ομοσπονδία, ο/η εκπρόσωπος των εν 
ενεργεία προπονητών/προπονητριών και ο αναπληρω-
τής του/η αναπληρώτριά της ορίζονται με απόφαση του 
Δ.Σ. του του αντιπροσωπευτικότερου κατά τον κρίσιμο 
χρόνο σωματείου των προπονητών/προπονητριών.

Άρθρο 4 
Λοιπές ρυθμίσεις

1. Στις περιπτώσεις του άρθρου 3 οι οριζόμενοι εκ-
πρόσωποι των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και των 
εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών, καθώς και οι 
αναπληρωτές τους/αναπληρώτριές τους, είναι υποχρε-
ωτικά εν ενεργεία αθλητές/αθλήτριες και εν ενεργεία 
προπονητές/προπονήτριες αντίστοιχα.

2. Οι εκπρόσωποι των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών 
και των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών με τους 
αναπληρωτές τους/τις αναπληρώτριές τους, ορίζονται με 
τη διαδικασία της παρούσας το αργότερο εντός τριάντα 
(30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης προς 
την οικεία Ομοσπονδία και για το σύνολο της θητείας του 
Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας, ανεξάρτητα από οποια-
δήποτε μεταγενέστερη του ορισμού τους μεταβολή είτε 
στον αριθμό των εν ενεργεία αθλητών ανά άθλημα, είτε 
στον αριθμό των μελών των σωματείων αθλητών/αθλη-
τριών ή προπονητών/προπονητριών.

3. Οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να παρέχουν 
αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος σε κάθε ενδιαφερόμενο και στις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού όλα τα 
ζητηθέντα στοιχεία για την εφαρμογή του άρθρου 3 της 
παρούσας, ιδίως τον αριθμό των εν ενεργεία αθλητών/
αθλητριών, που διαθέτουν, ανά καλλιεργούμενο άθλημα 
ή κλάδο άθλησης, σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία τους, 
καθώς και κάθε απαιτούμενο στοιχείο προκειμένου να 
διαπιστωθεί, εάν παραστεί ανάγκη, το αντιπροσωπευ-
τικότερο κατά τον κρίσιμο χρόνο σωματείο αθλητών/
αθλητριών και προπονητών/προπονητριών.

4. Αν από τη σύγκριση δύο ή περισσότερων σωματείων 
αθλητών/αθλητριών ή/και προπονητών/προπονητριών 
δεν είναι εφικτό, σύμφωνα με την παρούσα, λόγω ίδιου 
αριθμού μελών να προκύψει το αντιπροσωπευτικότερο 
σωματείο, ο/η εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/
αθλητριών ή/και των εν ενεργεία προπονητών/προ-
πονητριών αντιστοίχως, καθώς και ο/η αναπληρωτής/
αναπληρώτρια, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του αρ-
χαιότερου σωματείου.

5. Η επιλογή του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου 
γίνεται με βάση τα μητρώα των αθλητών, που τηρούνται 
από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και το μητρώο των 
προπονητών ανά άθλημα ή κλάδο άθληση, που τηρείται 
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και είναι 
προσβάσιμο στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Α.

6. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών του, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικότερο σωματείο, 
αν στο καταστατικό του έχουν περιληφθεί τοπικοί περι-
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ορισμοί ως προς την εγγραφή μελών ή/και την εκλογή 
τους στα καταστατικά του όργανα.

7. Το κώλυμα των περ. β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 
12 του ν. 2725/1999 ισχύει και για τους εκπροσώπους 
των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και των εν ενερ-
γεία προπονητών/προπονητριών και τους αναπληρω-
τές τους/τις αναπληρώτριές τους, που ορίζονται με την 
παρούσα.

Άρθρο 5 
Μεταβατικές διατάξεις

1) Για τα ΔΣ των ομοσπονδιών, που αναδείχθηκαν από 
τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του διοικη-
τικού συμβουλίου της αθλητικής ομοσπονδίας κατά το 
έτος 2021 και δεν έχουν οριστεί εκπρόσωποι αθλητών 
ή προπονητών με τους αναπληρωτές τους, ο ορισμός 
τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

2) Για τα ΔΣ των ομοσπονδιών, που αναδείχθηκαν από 
τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του διοι-
κητικού συμβουλίου της αθλητικής ομοσπονδίας κατά 
το έτος 2021 και έχουν οριστεί οι εκπρόσωποι αθλητών 
ή προπονητών με τους αναπληρωτές τους κατά τρό-
πο αντίθετο με τις διατάξεις της παρούσας, ο ορισμός 
τους γίνεται κατόπιν ανασυγκρότησης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας.

3) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 κρίσιμος χρόνος 
θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2021.

4) Εάν μέχρι την 31η.12.2021 δεν είχε συσταθεί σωμα-
τείο αθλητών ή προπονητών, κρίσιμος χρόνος θεωρείται 
η 14η.7.2022.

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΚΠ 25150/2022/22-12-2022 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής 
εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής καθώς 
και εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδι-
αίας υποχρεωτικής των υπαλλήλων του Ε.Ο.Δ.Υ. 
Αορίστου Χρόνου και Ορισμένου Χρόνου για το 
έτος 2023.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4633/2019 (Α’ 161) με τις οποίες συστάθηκε 

το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικός Οργα-
νισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ. 
Υ1/οικ.5028/2001 (Β’ 831).

3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), σύμφωνα με τις οποίες: «... 
Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφα-
ση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το 
εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο... Στις αποφάσεις 
αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρο-
νικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής 
τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογι-
σμού τους... Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη 
δημοσίευση τους».

4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου οικονομικών «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν.  4354/2015» (Α’ 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του 
ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

5. Το άρθρο 11 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).
6. Το γεγονός ότι, κατά την 30.11.2022, το προσωπικό 

ΙΔΑΧ/ΙΔΟΧ, που απασχολείται στον Εθνικό Οργανισμό 
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) εκτιμάται σε 2.064 άτομα.

7. Το γεγονός ότι απαιτείται υπερωριακή απασχόληση 
προσωπικού απογευματινή καθ’ υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου για την κάλυψη των τακτικών αναγκών 
των διαφόρων υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Δη-
μόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), που δραστηριοποιούνται είτε 
σε 12ωρη ή/και σε 24ωρη βάση και σε κάθε περίπτωση 
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου σε τομείς όπως είναι 
το Κέντρο επιχειρήσεων (ΚΕ.ΠΙ.Χ), ο Συμβουλευτικός 
Σταθμός, η λειτουργία πολλαπλών δικτύων κ.λπ., και την 
κάλυψη εκτάκτων αναγκών με παρεμβάσεις (υγειονομι-
κές και ψυχοκοινωνικές), την υγειονομική επιτήρηση των 
μεταναστών με κινητές μονάδες κ.α.

8. Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΠΔΕ με τίτλο 
Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων 
βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα 
κρούσματα κορωνοϊού κατ’ οίκον (ΟΠΣ 5061257).

9. Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΠΔΕ με τίτλο 
Ολοκληρωμένη Επείγουσα Παρέμβαση Υγείας για την 
προσφυγική κρίση (ΟΠΣ 5045725).

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (1.600.000 €) σε βάρος της πιστώσεως του προϋ-
πολογισμού εξόδων του Ε.Ο.Δ.Υ. οικονομικού έτους 2023 
(ΛΟΓ. ΓΛΣ 60.00.02)

11. Το υπ’ αρ. 4541/19.12.2022 έγγραφο της Προϊστα-
μένης της Διεύθυνσης Οικονομικού κας Βασιλικής Προ-
φήτου, του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Διοικητικού 
Συντονισμού Τηλέμαχου Ζακυνθινού και του Προϊστά-
μενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικη-
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τικής Λειτουργίας Γεώργιου Αναστόπουλου «Έκδοση αποφάσεως καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής 
εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής καθώς και εργασίας προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής των υπαλλήλων του Ε.Ο.Δ.Υ. Αορίστου Χρόνου και Ορισμένου Χρό-
νου για το έτος 2023».

12. Την προφορική τοποθέτηση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουρ-
γίας Γ. Αναστόπουλου ενώπιον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται και εγκρίνει εν συνόλω το ως άνω υπ’ αρ. 4541/19.12.2022 έγγραφο και ειδικότερα εγκρίνει για όλο 
το 2023, όπως απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί, τα εξής:

α) την υπερωριακή εργασία, νυχτερινή εργασία, εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου, συνολικά χιλίων εννιακοσίων τριάντα τριών υπαλλήλων (1.933), διαφόρων κλάδων και 
ειδικοτήτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), (α/α 1-4),

β) την εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου υπαλλήλων, συνολικά χιλίων διακοσίων ογδόντα 
εννέα υπαλλήλων (1.289), διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), 
(α/α 5-6),

Α/Α Κατηγορία υπερωριακής απασχόλησης Αριθμός 
υπαλλήλων

 Ώρες/
υπάλληλο

Σύνολο 
ωρών

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2023

1 Απογευματινή υπερωριακή απασχόληση

1.933

180* 347.940

2 Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες (καθημερινές)

144* 278.3523 Υπερωριακή εργασία κατά την ημέρα Κυριακή

4 Υπερωριακή εργασία κατά την ημέρα Κυριακή (νύχτα)

5 Νυχτερινή εργασία κατά τις εργάσιμες ημέρες
1.289

96 123.744

6 Ημερήσια και νυχτερινή εργασία κατά την ημέρα Κυριακή και 
τις εξαιρέσιμες ημέρες 48 61.872

B’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2023

1 Απογευματινή υπερωριακή απασχόληση

1.933

60 115.980

2 Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες(καθημερινές)

48 92.7843 Υπερωριακή εργασία κατά την ημέρα Κυριακή

4 Υπερωριακή εργασία κατά την ημέρα Κυριακή (νύχτα)

5 Νυχτερινή εργασία κατά τις εργάσιμες ημέρες
1.289

96 123.744

6 Ημερήσια και νυχτερινή εργασία κατά την ημέρα Κυριακή και 
τις εξαιρέσιμες ημέρες 48 61.872

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023

1 Απογευματινή υπερωριακή απασχόληση

1.416

120 169.920

2 Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες(καθημερινές)

96 135.9363 Υπερωριακή εργασία κατά την ημέρα Κυριακή

4 Υπερωριακή εργασία κατά την ημέρα Κυριακή(νύχτα)

5 Νυχτερινή εργασία κατά τις εργάσιμες ημέρες
1.099

192 211.008

6 Ημερήσια και νυχτερινή εργασία κατά την ημέρα Κυριακή και 
τις εξαιρέσιμες ημέρες 96 105.504

2. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπη-
ρεσίας. Η πραγματοποίηση θα βεβαιώνεται από τον/την Υπεύθυνο/η της κάθε Υπηρεσίας και θα πιστοποιείται από 
τον υπεύθυνο του Τμήματος Προσωπικού του ΕΟΔΥ.

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και την Υπηρεσία για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος 

ΘΕΟΚΛΗΣ ΖΑΟΥΤΗΣ 
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   Αριθμ. απόφ. 207 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
Ναυπακτίας έτους 2023. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

  Αφού έλαβε υπόψη:
1) Την υπ’ αρ. 2/19-1-2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝ για τον καθορισμό 24ωρης και 7ήμερης λειτουργίας της 

επιχείρησης.
2) Την υπ’ αρ. 10779/1407/27-2-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-

σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (δημοσίευση στο τεύχος ΦΕΚ Β’ 407/2015).
3) Την περ. 12 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).
4) Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
5) Την υπ’ αρ. Οικ. 2/85127/0022/22-11-2012 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
6) Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΝ.
7) Τον ν. 1069/1980 (Α’ 191).
8) Την πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του έτους 2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 

(υπ’ αρ. 206/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.).
9) Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη, λόγω της ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, για πρόσθετη υπερωριακή απασχόληση απογευματινή, νυκτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, 
ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική, εύρυθμη, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών, των 
εγκαταστάσεων και των δικτύων Ύδρευσης - Αποχέτευσης, ώστε να εξασφαλιστεί η αντιμετώπιση των εκτάκτων 
και επειγουσών εργασιών της ΔΕΥΑΝ, πρότεινε, την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης πέρα από τις ώρες της 
υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΝ, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών, για το έτος 2023.

10) Την εισήγηση του Διευθυντή της επιχείρησης, αποφασίζει την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης πέρα 
απο τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτα-
κτών ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, για το έτος 2023, ως ακολούθως:

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Κατηγορία

Αριθμός 
προτεινόμενων 

υπαλλήλων 
κατά κλάδο

Ειδικότητα
Σύνολο ωρών 

απογευματινής
εργασίας

Σύνολο ωρών νυκτερινής 
εργασίας,  

Κυριακών και εξαιρέσιμων

ΠΕ 1 Μηχανολόγοι μηχανικοί 240 192
ΔΕ 1 Τεχνίτες Δομικών Έργων 240 192
ΔΕ 3 Τεχνίτες - Υδραυλικοί 720 576
ΔΕ 1 Ηλεκτροτεχνίτες 240 192
ΥΕ 1 Τεχνίτες - Υδραυλικοί 240 192

ΥΕ 3 Βοηθοί Εργάτες Γενικών 
Καθηκόντων 720 576

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

Κατηγορία

Αριθμός 
προτεινόμενων 

υπαλλήλων κατά 
κλάδο

Ειδικότητα
Σύνολο ωρών 

απογευματινής 
εργασίας

Σύνολο ωρών 
νυκτερινής, 

Κυριακών και 
εξαιρέσιμων

ΔΕ 3 Καταμετρητές - Υδρομετρητές 720
ΥΕ 1 Καταμετρητές - Υδρομετρητές 240

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλήλων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα που δύναται να 
πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλουν οι ανάγκες της ΔΕΥΑΝ.

Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλήλων θα βεβαιώνεται ανά μήνα από υπηρεσιακό σημείωμα των 
Προϊσταμένων των Υπηρεσιών με πλήρη και αναλυτική αιτιολόγηση, θεώρηση από το Γεν. Δ/ντή της ΔΕΥΑΝ και δεν 
θα υπερβαίνουν τις 20 ώρες απογευματινής εργασίας καθώς και τις 16 ώρες νυχτερινών ή Κυριακών - εξαιρέσιμων 
ανά υπάλληλο μηνιαίως.
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Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόληση του κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες αργίας θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ για την απασχόληση του 
προσωπικού κατά την ημέρα ανάπαυσης (το Σάββατο) δεν θα καταβάλλεται αμοιβή και θα χορηγείται ως ημέρα 
ανάπαυσης άλλη εργάσιμη ημέρα της προσεχούς εβδομάδας καθοριζόμενη από την υπηρεσία.

Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού.

Η δαπάνη των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΝ για το έτος 2023 
όπου είναι εγγεγραμμένες πιστώσεις Κ.Α. 60-00 «αμοιβές έμμισθου προσωπικού» όπου υπάρχει πίστωση ποσού 
490.000,00 € καθώς και στον κωδικό 60-03 «Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού» το 
ποσό των 121.400,00 € τα οποία επαρκούν για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την παρούσα από-
φαση. Για τα επόμενα έτη η σχετική δαπάνη θα προβλεφθεί σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. του προϋπολογισμού 
της ΔΕΥΑ Ναυπακτίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ναύπακτος, 23 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΟΧΤΟΥΛΑΣ    
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


