
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 44604/Δ6/
15.04.2022 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας 
και θρησκευμάτων «Σύσταση και συγκρότηση 
οργάνων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο 
για τη δοκιμασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχο-
λεία και την κλήρωση στα Πειραματικά Σχολεία 
(Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.)» (Β’ 1880).

2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’  αρ. 
75/4183/1-3-2022 απόφασης του Δημάρχου, περί 
καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και 
προς συμπλήρωση αυτού, για το προσωπικό του 
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας με 
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, έτους 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 140305/Δ6  (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία 44604/Δ6/

15.04.2022 απόφασης της Υφυπουργού Παιδεί-

ας και θρησκευμάτων «Σύσταση και συγκρότη-

ση οργάνων σε κεντρικό και περιφερειακό επί-

πεδο για τη δοκιμασία εισαγωγής στα Πρότυπα 

Σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά Σχο-

λεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.)» (Β’ 1880). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 13, 14 και 17 και ιδίως των παρ. 1 και 5 

του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχο-
λείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111),

β. της υπό στοιχεία 28270/Δ6/14-3-2022 απόφασης 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγω-

γή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα 
και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό 
έτος 2022-2023» (Β’ 1144),

γ. της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί-
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ-
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118),

δ. του άρθρου 3 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες» (Α’ 199),

ε. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’  98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

στ. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α’ 45),

ζ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και ιδίως της παρ. 1 
του άρθρου 1 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 4,

η. του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

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

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

ια. της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),

ιβ. της υπό στοιχεία 162971/Δ6/30.11.2020 απόφασης 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Λήξη θη-
τείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραμα-
τικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) - Ορισμός Διοικούσας Επιτρο-
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πής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1001),

ιγ. της υπό στοιχεία 23640/Δ6/02-03-2022 κοινής από-
φασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Επικρατείας «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα 
Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» (Β’ 983),

ιδ. της υπό στοιχεία 26500/Δ6/9.3.2022 απόφασης της 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Χαρακτηρι-
σμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολεί-
ων από το σχολικό έτος 2022-2023» (Β’ 1048),

ιε. Της υπό στοιχεία 44604/Δ6/15.04.2022 απόφασης 
της Υφυπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων «Σύσταση 
και συγκρότηση οργάνων σε κεντρικό και περιφερειακό 
επίπεδο για τη δοκιμασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχο-
λεία και την κλήρωση στα Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και 
ΠΕΙ.Σ.)» (Β’ 1880),

ιστ. της υπό στοιχεία 51614/Δ6/11.5.2021 απόφασης 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Χαρα-
κτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και 
Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2021-2022» 
(Β’ 1895) και

ιζ. της υπό στοιχεία 180661/Γ4/19.11.2019 απόφασης 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή 
παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των 
μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 981).

2. Το απόσπασμα της υπ’ αρ. 05/13-04-2022 πράξης 
της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών 
Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) «Σχέδιο υπουργικής απόφασης για 
τη συγκρότηση όλων των εμπλεκόμενων Επιτροπών στη 
διεξαγωγή των εξετάσεων εισαγωγής στα Πρότυπα Σχο-
λεία και των κληρώσεων εισαγωγής στα Πειραματικά 
Σχολεία».

3. Το απόσπασμα του υπ’ αρ. 20/14-04-2022 πρακτικού 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/608/138848/Β1/9.11.2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, διότι με αυτή 
καθορίζεται η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαί-
ων ατομικών και συλλογικών οργάνων σε κεντρικό και 
περιφερειακό επίπεδο για τη δοκιμασία εισαγωγής στα 
Πρότυπα Σχολεία και την κλήρωση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3 και 4 της υπό 
στοιχεία 44064/Δ6/15.04.2022 (Β’ 1880) υπουργικής από-
φασης και τη διόρθωση στο ορθό, σχετικά με το όργανο 
που ορίζει τα μέλη των επιτροπών σε κεντρικό επίπεδο 
για την προετοιμασία, την οργάνωση, τη διεξαγωγή, τον 
συντονισμό, την εποπτεία και την έκδοση των αποτελε-
σμάτων της διαδικασίας της κλήρωσης για την εισαγω-
γή στα Πειραματικά Σχολεία και της δοκιμασίας (τεστ) 
δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία 
και εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4692/2020 
(Α’ 111), και με το άρθρο 65 του ν. 4917/2020 (Α’ 67), με 

τις αντίστοιχες για καθένα αρμοδιότητες, τα οποία δια-
μορφώνονται ως ακολούθως:

«Άρθρο 1
Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων 
στα Πρότυπα Σχολεία και της Κλήρωσης στα 
Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.)

Η Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων στα 
Πρότυπα Σχολεία και της Κλήρωσης στα Πειραματικά 
Σχολεία αποτελείται από τρία (3) μέλη, Διευθυντές ή εκ-
παιδευτικούς των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, 
ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος. Τα μέλη της 
επιτροπής ορίζονται με υπουργική απόφαση μετά από 
εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής των Προτύπων και 
Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).

Έργο της επιτροπής είναι η προετοιμασία της διαδικα-
σίας της κλήρωσης και της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων 
και η εκπόνηση σχετικών οδηγιών για την πληρέστερη 
διεξαγωγή τους και ολοκληρώνεται με την έκδοση και 
την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης 
για τα Πειραματικά Σχολεία και των εξετάσεων για τα 
Πρότυπα Σχολεία.

Με την ίδια απόφαση, ορίζονται μέχρι πέντε (5) Δη-
μόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου ή εκπαιδευτικοί για την υποβοήθη-
ση της επιτροπής στο έργο της, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της προετοιμασίας και διεξαγωγής της δοκιμασίας για 
τα Πρότυπα Σχολεία και των κληρώσεων για τα Πει-
ραματικά.

Άρθρο 2
Επιτροπή Κλήρωσης Πειραματικών Σχολείων

Η Επιτροπή Κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων 
αποτελείται από τρία (3) μέλη και τους αναπληρωτές 
τους ως ακολούθως:

1) Τον Πρόεδρο, μέλος της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
2) μέλος, εκπρόσωπο του Ι.Ε.Π.
3) μέλος, εκπρόσωπο του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με υπουργική από-

φαση μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής 
Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, των Διοικητικών 
Συμβουλίων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκ-
δόσεων - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», αντίστοιχα.

Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζεται ο/η γραμματέας 
της Επιτροπής, ο/η συμβολαιογράφος ή δικηγόρος, ο/η 
οποίος/α παρίσταται στη κλήρωση καθώς και μέχρι δύο 
(2) εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, δημόσιοι 
υπάλληλοι ή υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου για την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας της 
κλήρωσης, εφόσον συντρέχει περίπτωση ανάγκης.

Άρθρο 3
Κεντρική Επιτροπή Διεξαγωγής Εξετάσεων στα 
Πρότυπα Σχολεία

Η Κεντρική Επιτροπή Διεξαγωγής Εξετάσεων στα 
Πρότυπα Σχολεία συγκροτείται ως ακολούθως: Μέλη 
της επιτροπής ορίζονται μέχρι δέκα (10), ως ακολούθως:
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1) Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων 
και Πειραματικών Σχολείων ή το μέλος της Διοικούσας 
Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων που 
είναι μέλος Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), ως 
Πρόεδρος.

2) Μέχρι έξι (6) μέλη συντονιστές εκπαιδευτικού έργου 
(ΣΕΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
εκπαιδευτικοί των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ει-
σηγητές θεμάτων ειδικότητας σχετικής με τα γνωστικά 
πεδία τα οποία ελέγχονται με τη δοκιμασία (τεστ) δεξι-
οτήτων, οι οποίοι εισηγούνται στην ολομέλεια της επι-
τροπής τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους.

Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με υπουργική απόφα-
ση μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Με την ίδια απόφα-
ση ορίζεται και ο/η γραμματέας της Επιτροπής, ο οποίος 
είναι εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζονται μέχρι δύο (2) 
εκπαιδευτικοί, ως χειριστές του συστήματος για την με-
τάδοση των θεμάτων.

Έργο της επιτροπής είναι η γενική εποπτεία και ο συ-
ντονισμός διενέργειας της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων 
για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, η τελική δια-
μόρφωση των ερωτήσεων της δοκιμασίας, η αποστολή 
τους με τον ασφαλέστερο τρόπο στις σχολικές μονά-
δες που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα, η επίλυση 
οποιουδήποτε θέματος προκύψει στα εξεταστικά και για 
το οποίο δεν προβλέπεται λύση από τις κείμενες διατά-
ξεις, η παράταση του χρόνου της εξέτασης σε ορισμένα 
ή σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, εφόσον κατά την κρίση 
της, συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν την παράταση 
αυτή και γενικά η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την 
ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών 
της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων καθώς και η παροχή 
των αναγκαίων, κατά την κρίση της, διευκρινίσεων και 
οδηγιών.

Η επιτροπή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την απρό-
σκοπτη διεξαγωγή της δοκιμασίας, δύναται να ζητά τη 
συνδρομή των αστυνομικών αρχών και άλλων δημόσιων 
υπηρεσιών και Οργανισμών του Δημοσίου.

Δεν μπορεί να συμμετέχει στην επιτροπή όποιος έχει 
συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου 
βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο.

Άρθρο 4
Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου

Για την βαθμολόγηση των απαντήσεων των υποψηφί-
ων συγκροτείται βαθμολογικό κέντρο, το οποίο λειτουρ-
γεί στους χώρους του Ι.Ε.Π. και στο οποίο συστήνεται η 
επιτροπή βαθμολογικού κέντρου, η οποία ορίζεται με 
υπουργική απόφαση μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
και αποτελείται από:

1) Έναν συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, μέλος 
ΕΠ.Ε.Σ. Π.Σ. ή ένα διευθυντή Π.Σ. ή εκπαιδευτικό μέλος 
Δ.Ε.Π.Π.Σ., ως πρόεδρο.

2) Εκπαιδευτικούς των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., των οποίων ο αριθ-
μός δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερεις (4), ως μέλη.

Με την ίδια απόφαση, ορίζεται και ο/η γραμματέας του 
βαθμολογικού κέντρου, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός 
δημόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικός υπάλληλος, καθώς 
και μέχρι δυο (2) χειριστές μηχανημάτων ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης (Optical Mark Reader), οι οποίοι είναι εκ-
παιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης ή δημόσιοι υπάλλη-
λοι ή τεχνικό προσωπικό του δημοσίου.».

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν, τα 
άρθρα της υπό στοιχεία 44064/Δ6/15.04.2022 (Β’ 1880) 
απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Νοεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 657 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 75/

4183/1-3-2022 απόφασης του Δημάρχου, περί 

καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, 

καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και 

προς συμπλήρωση αυτού, για το προσωπικό του 

Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας με 

σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και Ιδιωτικού 

Δικαίου Αορίστου Χρόνου, έτους 2022. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

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

2) Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, 
Α’ 143).

3) Την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3731/2008 «Αναδι-
οργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοι-
πών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 
(Α’ 263) και το άρθρο 19 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), περί 
επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας.

4) Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176).

5) Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

6) Την υπ’ αρ. 264/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 103976/37863/
19-01-2017 (Β’ 281) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί καθιέρω-
σης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του 
Δήμου.

7) Την υπ’ αρ. 109/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 48367/17235/
11-10-2017 (Β΄ 3829) απόφαση του Συντονιστή της Απο-
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κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί τροποποίησης της 
υπ’ αρ. 103976/37863/19-1-2017 απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα, ως προς τον καθορισμό του ωραρίου λει-
τουργίας του Τμήματος Κοιμητηρίου.

8) Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής απογευματι-
νής εργασίας για τους υπαλλήλους, οι οποίοι εκτός από 
τα καθήκοντα της θέσης τους και πέραν του υποχρεωτι-
κού ωραρίου εργασίας τους εκτελούν την υπηρεσία των 
Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς επίσης και 
για τους υπαλλήλους, οι οποίοι τηρούν και συντάσσουν 
τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβου-
λίου, των Τοπικών Συμβουλίων των Δημοτικών Ενοτήτων 
και διαφόρων επιτροπών του Δήμου.

9) Την υπ’ αρ. 3117/15-02-2022 βεβαίωση του Τμή-
ματος Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολο-
γικών Υποθέσεων του Δήμου, περί ύπαρξης Κ.Α. και 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2022.

10) Την υπ’ αρ. 75/4183/01-03-2022 (Β΄ 1277, ΑΔΑ: 
Ω8ΟΠ46ΜΩ0Ι-Θ4Α) απόφαση του Δημάρχου, περί κα-
θιέρωσης υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου και προς συμπλήρωση 
αυτού, για το προσωπικό του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-
Νέας Χαλκηδόνας με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 
και ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, 
για έτος 2022.

11) Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
που δημιουργούνται κατά μήνα, που για την αντιμετώ-
πισή τους επιβάλλεται η απασχόληση του προσωπικού 
των υπηρεσιών: α) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 
β) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, γ) Αυτοτελές 
Τμήμα Πληροφορικής και δ) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρ-
χου, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

12) Το γεγονός ότι η προκύπτουσα δαπάνη θα αντι-
μετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α.: 02.10.6012.001, 
02.10.6012.002, 02.10.6022.001 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την ως άνω ανα-
φερόμενη βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’  αρ. 
75/4183/01-03-2022 (Β΄ 1277, ΑΔΑ: Ω8ΟΠ46ΜΩ0Ι-Θ4Α) 
απόφαση του Δημάρχου, περί καθιέρωσης υπερωριακής 
εργασίας με αμοιβή, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου για το προσωπικό με σχέση εργασίας Δημο-
σίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
των υπηρεσιών: α) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 
β) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, γ) Αυτοτελές 
Τμήμα Πληροφορικής και δ) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρ-
χου, για το β’ εξάμηνο έτους 2022, ως εξής:

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

45 5400

Η ονομαστική κατανομή των ωρών θα γίνει με νεότε-
ρες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Νέα Φιλαδέλφεια, 10 Νοεμβρίου 2022

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02058091511220004*
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