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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σύμφωνα με το
άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238).

2

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το
προσωπικό που στελεχώνει τα Γραφεία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, και του
Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού και δεν καλύπτει
οργανικές θέσεις καθώς και για προσωπικό της
Γ.Γ.Α. που υπηρετεί στο Γραφείο του Υπηρεσιακού
Γραμματέα ΥΠΠΟΑ, στο Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, στη Διεύθυνση
Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού,
στη Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού, στη
Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού, στη Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού, στη Διεύθυνση Άθλησης για
Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων,
στη Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και
Υποδομών καθώς και στα Αυτοτελή Τμήματα της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Αρ. Φύλλου 6324

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΓΠ.οικ. 81185
(1)
Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σύμφωνα με το
άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την
επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας»,
στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια» (Α΄ 238),
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και, ιδίως, της περ. 22 του άρθρου 119,
σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
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γ) του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και, ιδίως, της παρ. 1 του άρθρου
13 και της παρ. 10 του άρθρου 41,
δ) του ν. 3607/2007 Σύσταση και καταστατικό της
«Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης
Α.Ε.» (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις (Α΄ 245),
ε) των π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148), π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), π.δ. 81/2019 «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α΄ 119) και του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ζ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155),
η) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902),
θ) της υπ’ αρ. 4251/30.8.2021 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996),
ι) της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
2. Τις από 27.7.2021, 17.08.2021 και 19.10.2021 γνώμες
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.
3. Την υπό στοιχεία Β1α/78496/17.12.2021 βεβαίωση
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών, σύμφωνα με την οποία από το περιεχόμενο
της προωθούμενης διάταξης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, δεδομένου ότι ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής των
φυσικών προσώπων από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό,
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
4. Την ανάγκη να εξειδικευθεί η διαδικασία απαλλαγής
από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των φυσικών προσώπων, που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή
τους εντός της ελληνικής επικράτειας και έχουν γεννηθεί
έως και την 31.12.1961, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα εφαρμόζεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα
που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός
της ελληνικής επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την
31.12.1961, που υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό
κατά τους ορισμούς του άρθρου 24 του ν. 4865/2021
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(Α΄ 238), ως προς τα οποία συντρέχουν οι περιοριστικά
προβλεπόμενοι λόγοι εξαίρεσης από τον εμβολιασμό,
του άρθρου 2.
Άρθρο 2
Λόγοι απαλλαγής από τον εμβολιασμό
κατά του κορωνοϊού COVID-19
Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 1, τα οποία, σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238),
έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου, σύμφωνα με την υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 κοινή απόφαση
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
(Β’ 3794), όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 3
Αρμόδια όργανα για την απαλλαγή από τον
εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19
1. Αρμόδιες για τη λήψη της απόφασης απαλλαγής
από την υποχρεωτικότητα διενέργειας εμβολιασμού,
είναι τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια,
που συνιστώνται με απόφαση των διοικητών τους ή των
νομίμων αναπληρωτών τους, οι οποίες αποτελούνται
από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή/και πανεπιστημιακούς ιατρούς με τους αναπληρωτές που καλύπτουν τις ειδικότητες της παθολογίας, καρδιολογίας
και αλλεργιολογίας. Οι τριμελείς υγειονομικές επιτροπές
δύνανται, κατά την κρίση τους, να ζητούν και να λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη αρμόδιου κατά ειδικότητα
ιατρού, εφόσον δεν μετέχει ήδη στη σύνθεση της επιτροπής ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας, π.χ. αιματολογίας.
2. Προς τις επιτροπές αυτές διαβιβάζονται, σύμφωνα με την τοπική τους αρμοδιότητα ανά υγειονομική
περιφέρεια, αυθημερόν οι αιτήσεις εξαίρεσης από την
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού αποκλειστικά μέσω
του θεράποντος ιατρού σε ηλεκτρονική διεύθυνση που
θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα κάθε ΔΥΠε.
3. Η αίτηση περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος και του θεράποντος ιατρού, ήτοι: όνομα, επώνυμο, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης,
καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την
αποστολή της απόφασης της αρμόδιας υγειονομικής
επιτροπής. Στην ίδια αίτηση αναφέρονται επίσης η ημερομηνία της αίτησης απαλλαγής, ο λόγος εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και επισυνάπτονται η
ιατρική βεβαίωση απόδειξης της συνδρομής του λόγου
εξαίρεσης με όλα τα αναγκαία κατά τα ανωτέρω στοιχεία
της, καθώς και κάθε άλλο κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο
που πρέπει να τεθεί υπόψη της αρμόδιας επιτροπής.
4. Από τη δημοσίευση της παρούσας χορηγείται αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών
για την υποβολή των αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους προς τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Οι αιτήσεις απαντώνται
εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών
ημερών από την αποστολή τους. Η απόφαση, στην οποία
αναφέρονται μόνο τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα,
κοινοποιείται αμελλητί, με ηλεκτρονικό τρόπο, τόσο στον
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αιτούντα όσο και στον θεράποντα ιατρό. Κατά το χρονικό
διάστημα της προθεσμίας υποβολής αίτησης απαλλαγής,
καθώς και της προθεσμίας απάντησης από την αρμόδια
υγειονομική επιτροπή, αναστέλλεται η διαδικασία υπαγωγής των αιτούντων στον υποχρεωτικό εμβολιασμό,
εφόσον εν τω μεταξύ επέλθει το χρονικό σημείο έναρξης του μέτρου, και δεν επιβάλλονται κυρώσεις λόγω μη
διενέργειάς του. Όλες οι αιτήσεις που δεν αναφέρονται
σε λόγους εξαίρεσης του άρθρου 2 ή δεν συνοδεύονται
από τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα, απορρίπτονται
παραχρήμα ως απαράδεκτες και η απόφαση απόρριψης
κοινοποιείται αμελλητί στον αιτούντα και στον θεράποντα
ιατρό διά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Από το χρονικό
σημείο κοινοποίησης της απόφασης απόρριψης, ο αιτών
υπόκειται στην πρόβλεψη περί υποχρεωτικότητας εμβολιασμού. Οι θετικές αποφάσεις απαλλαγής γνωστοποιούνται
με ηλεκτρονικό τρόπο και με τήρηση των κατάλληλων και
αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας
και στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ», ώστε να
προσδιοριστούν οι ΑΜΚΑ αυτών που έχουν πάρει απαλλαγή και να τους δίνεται η δυνατότητα δωρεάν διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
δημόσιες δομές και έκδοσης σχετικής βεβαίωσης μέσω της
ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).
Άρθρο 4
Ζητήματα προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα
1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία
τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως
απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις
της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας, επί τη βάσει
της οποίας εκδίδεται, και αφορούν στα πρόσωπα, που
υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 1, στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.
2. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία υποβάλλονται
σε επεξεργασία, είναι τα ακόλουθα: α) ονοματεπώνυμο,
β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) Αριθμός Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης, ε) ημερομηνία διενέργειας πρώτης
και δεύτερης δόσης εμβολιασμού και στ) λόγος εξαίρεσης
από τον εμβολιασμό κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.
3. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων
εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238).
4. Ο θεράπων ιατρός της παρ. 2 του άρθρου 2 τηρεί
σε ειδικό αρχείο τις απαντήσεις των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών, στο οποίο έχει πρόσβαση και ο αιτών
υπόχρεος. Το αρχείο αυτό καταστρέφεται επί αποδείξει,
αμέσως μετά την άρση της πανδημίας, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως
το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2022, και αντίγραφό της
κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Υγείας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Επικρατείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 624011
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το
προσωπικό που στελεχώνει τα Γραφεία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, και του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού και δεν καλύπτει
οργανικές θέσεις καθώς και για προσωπικό της
Γ.Γ.Α. που υπηρετεί στο Γραφείο του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΠΟΑ, στο Γραφείο της Γενικής
Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, στη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού, στη Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού,
στη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού, στη Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού, στη Διεύθυνση Άθλησης
για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού,
Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων, στη Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων
και Υποδομών καθώς και στα Αυτοτελή Τμήματα
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
β) Του άρθρου 9 του ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες
διατάξεις» (Α΄49).
γ) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων».
δ) Του άρθρου 9 «Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη
των υπαλλήλων» του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
ε) Του π.δ. 70/2015 (Α΄114) περί ανασύστασης του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
στ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).
ζ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/
138665/11489/11278/4137/16-03-2020 απόφαση της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί διορισμού
Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού. (Υ.Ο.Δ.Δ. 198).
3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/193559/
5905/1443/1093/30-04-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙ4653Π4-ΑΤ1)
(Β΄ 1792) «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος
υπογραφής, κατ’ παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019,
στην Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης
Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
3α. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/395849/19-08-2021
(ΑΔΑ: 6ΤΡ24653Π4-ΖΚ9) απόφαση με θέμα: «Ορισμός
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του ΥΠΠΟΑ».
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 Αυτοδιοίκησης (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 ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».
5. Τα υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/559348/18-11-2021, ΥΠΠΟΑ/559354/18-11-2021, ΥΠΠΟΑ/559351/18-11-2021
και ΥΠΠΟΑ/559357/18-11-2021 Υ.Σ του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού.
6. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/579672/30-11-2021 Υ.Σ.
του Γραφείου Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
7. Το από 22-11-2021 Υ.Σ. του Υπηρεσιακού Γραμματέα
ΥΠΠΟΑ.
8. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/563584/22-11-2021 Υ.Σ. του
Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.
9. Τα Εισηγητικά Σημειώματα της Γενικής Διεύθυνσης
Οργάνωσης Αθλητισμού, των Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
10. Την από 05/12/2021 Εισήγηση προς την Ιεραρχία
της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού.
11. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/620880/22-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού
του ΥΠΠΟΑ «Προϋπολογισμός και βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για υπερωριακή εργασία στα γραφεία του
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Γενικού
Γραμματέα Αθλητισμού», στο οποίο αναφέρονται τα
κάτωθι: «Η ετήσια δαπάνη που θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2022, για το προσωπικό
που στελεχώνει το γραφείο του Υφυπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού και του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού
έως και σήμερα, (ήτοι μετακλητοί, αποσπασμένοι, ειδικοί συνεργάτες, ειδικοί σύμβουλοι, αστυνομικοί), για
την υπερωριακή απασχόληση, ανέρχεται στο ποσό των
65.000,00 € περίπου (συμπεριλαμβανομένων και εργοδοτικών εισφορών και αφορά τον φορέα 1021-101, ΑΛΕ
2120201001, 2120202001)».
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12. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/620881/22-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού
του ΥΠΠΟΑ με θέμα: «Προϋπολογισμός και βεβαίωση
δέσμευσης πίστωσης για υπερωριακή εργασία στα Γραφεία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, του
Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΠΟΑ, του Γενικού Γραμματέα
Αθλητισμού, και λοιπών Διευθύνσεων, στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι: «Η ετήσια δαπάνη, που θα βαρύνει
τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2022 για το προσωπικό που στελεχώνει τα γραφεία του Υφυπουργού,
του Υπηρεσιακού Γραμματέα, ι του Γενικού Γραμματέα
Αθλητισμού και λοιπών Διευθύνσεων για τους διακόσιους ογδόντα δύο (282) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την υπερωριακή απασχόληση,
ανέρχεται στο ποσό των 315.000,00 € περίπου (συμπεριλαμβανομένων και εργοδοτικών εισφορών και αφορά
τους Φορείς 1021-203 και 1021-501)», αποφασίζουμε:
Διαπιστώνεται, η όλως εξαιρετική και άμεση ανάγκη
για προσφορά εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου,
του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που απασχολείται στα Ιδιαίτερα Γραφεία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπηρεσιακού Γραμματέα
ΥΠΠΟΑ, του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, στην Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού, στη
Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού, στο Γραφείο της
Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, στη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού, στη Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού,
στη Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης
Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών
Σχέσεων στη Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και
Υποδομών, καθώς και στα Αυτοτελή Τμήματα Τύπου και
Δημοσίων Σχέσεων, Νομοθετικής Επεξεργασίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Γραμματείας Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση, για το έτος 2022, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου, μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ή εκατόν είκοσι
(120) ώρες ανά εξάμηνο, σε καθένα από τους συνολικά
διακόσιους ογδόντα δύο (282) υπαλλήλους, κλάδων ΠΕ,
ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι υπηρετούν στα Ιδιαίτερα Γραφεία του Υφυπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού, του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΠΟΑ,
του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού και δεν καλύπτουν
οργανικές θέσεις καθώς και στις ανωτέρω Διευθύνσεις
και Αυτοτελή Τμήματα και καλύπτουν οργανικές θέσεις.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 31-12-2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υπηρεσιακός
Γραμματέας

O Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης
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