
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 29.7.2022 
Σ.Σ.Ε «Προσθήκη στο άρθρο 5 της από 24.5.2021 
Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους 
όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των 
πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών κα-
ταστημάτων όλης της χώρας 2021-2023».

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το 
τακτικό προσωπικό που υπηρετεί στη Ρυθμιστι-
κή Αρχή Σιδηροδρόμων για το διάστημα από 
01/09/2022 και μέχρι 31/12/2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 73375 (1)
Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 29.7.2022 

Σ.Σ.Ε «Προσθήκη στο άρθρο 5 της από 24.5.2021 

Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για 

τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπι-

κού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισι-

τιστικών καταστημάτων όλης της χώρας 2021-

2023». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του 

ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4635/2019 «Επεν-
δύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

3. Tο π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

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

9. Το π.δ. 6/2022 «Σύστασης και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

10. Την υπ’ αρ. 6640/1.8.2022 αίτηση της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιστισμό - Τουρι-
σμό για επέκταση της από 29.7.2022 Σ.Σ.Ε «Προσθήκη 
στο άρθρο 5 της από 24.5.2021 Κλαδικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργα-
σίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών 
και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας 2021-
2023», με Π.Κ. 18/29.7.2022.

11. Την υπό στοιχεία ΕΞ-262770-2022/10001 βεβαίωση 
πλήρωσης της αριθμητικής προϋπόθεσης της παρ. 2.2/β’ 
του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 (Α’ 27), από την αρμόδια 
υπηρεσία.

12. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του την 1η.8.2022.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 29.7.2022 
Σ.Σ.Ε «Προσθήκη στο άρθρο 5 της από 24.5.2021 Κλα-
δικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους 
αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύ-
σεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης 
της χώρας 2021-2023», με Π.Κ. 18/29.7.2022, για όλους 
τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου, που αυτή 
αφορά.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2022

  Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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    Αριθμ. 2130 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το 

τακτικό προσωπικό που υπηρετεί στη Ρυθμιστι-

κή Αρχή Σιδηροδρόμων για το διάστημα από 

01/09/2022 και μέχρι 31/12/2022. 

 H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

3. Την υπ’ αρ. 12/30-6-2017 (Υ.ΟΔ.Δ. 324) Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Προέ-
δρου, Αντιπροέδρου και μελών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

4. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχεί-
ρισης της ΡΑΣ (Δ4δ/οικ.89995/15.11.2018 - Β’ 5781).

5. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/12.01.2017 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών 
για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτε-
ρινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία» (Β’ 17).

6. Την υποστελέχωση της ΡΑΣ και το γεγονός ότι παρί-
σταται ανάγκη παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό 
ωράριο για δέκα οκτώ (18) τακτικούς υπαλλήλους της 

ΡΑΣ προκειμένου να αντιμετωπισθούν έγκαιρα υπηρε-
σιακές ανάγκες και ειδικότερα μεταξύ άλλων: για την 
οικονομικοδιοικητική υποστήριξη της Αρχής, καθώς και 
την άσκηση των εποπτικών δραστηριοτήτων της Αρχής 
με τη διεξαγωγή ελέγχων στο Διαχειριστή Υποδομής, 
στις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις και στους Φορείς Εκ-
μετάλλευσης Εγκαταστάσεων Παροχής Υπηρεσιών.

7. Την ύπαρξη διαθέσιμου χρηματικού υπολοίπου 
στον Π/Υ της ΡΑΣ και ειδικότερα στον ΑΛΕ 2120201001 
«Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου 
μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)», 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το διάστημα από 01/09/2022 και μέχρι 
31/12/2022 την υπερωριακή απογευματινή απασχόλη-
ση πέραν του ωραρίου εργασίας τις καθημερινές, μέχρι 
20 ώρες μηνιαίως ανά εργαζόμενο, για δέκα οκτώ (18) 
τακτικούς υπαλλήλους της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηρο-
δρόμων. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο 
και την βεβαίωση της πραγματικής παροχής της υπερω-
ριακής εργασίας είναι: ο Προϊστάμενος κάθε Μονάδας 
για τους υφισταμένους του, ο Γενικός Διευθυντής για 
τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και η Πρόεδρος 
για τον Γενικό Διευθυντή και τον Εσωτερικό Ελεγκτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Αυγούστου 2022

Η Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ   

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