
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. οικ. 93067/1083/ 
20.11.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και 
Μεταφορών «Καθορισμός τεχνικών προδιαγρα-
φών, αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋποθέ-
σεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων με 
εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφο-
διασμού) πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε 
τροχοφόρα οχήματα, όπως, 1. πρατήρια αμιγώς 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή 2.  μικτά 
πρατήρια α.  υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) 
και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγρα-
ερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου 
(CNG) ή γ. υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυ-
σικού αερίου (CNG)» (Β΄ 5661).

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης στο προ-
σωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κα-
θώς και του τακτικού προσωπικού, του Πολιτιστι-
κού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 12597 (1)
   Τροποποίηση της υπ’  αρ. οικ. 93067/1083/ 

20.11.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Με-

ταφορών «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, 

αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋποθέσεων ίδρυ-

σης και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση 

διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) πεπι-

εσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχή-

ματα, όπως, 1. πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου φυ-

σικού αερίου (CNG) ή 2. μικτά πρατήρια α. υγρών 

καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσι-

κού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) και πεπιε-

σμένου φυσικού αερίου (CNG) ή γ. υγρών καυσίμων 

και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)» (Β΄ 5661) .

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 7(γ) του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

γ) του άρθρου 3 του ν. 2364/1995 «Σύσταση του Σώ-
ματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, 
μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 252),

δ) της παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 «Έλεγ-
χος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),

ε) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208),

στ) του π.δ 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

ζ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

η) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160),

θ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),

ι) της υπ’ αρ. 2/7-1-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄ 45),

ια) της υπ’ αρ. 317/22-9-2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β΄ 4383),

ιβ) της υπ’ αρ. οικ. 93067/1083/20-11-2018 κοινής από-
φασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός τεχνικών προ-
διαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋποθέσε-
ων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση 
διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) πεπιεσμένου 
φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα, όπως, 
1. πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή 
2. μικτά πρατήρια α. υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) 
και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή γ. υγρών καυ-
σίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)» (Β΄ 5661),

ιγ) της υπ’ αρ. 13935/930/12-3-2014 απόφασης του 
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κα-
θορισμός των αρμοδίων οργάνων και των όρων και προ-
ϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων 
υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυ-
σικού αερίου (CNG), ή υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου 
φυσικού αερίου (CNG), ή υγρών καυσίμων και πεπιεσμέ-
νου φυσικού αερίου (CNG) απόφασης του Υφυπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Β’ 674),

ιδ) της υπ’  αρ. 5063/184/22-1-2000 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Όροι και προϋπο-
θέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)» (Β’ 155).

2. Την ανάγκη τροποποίησης του επανακαθορισμού 
των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας 
των πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου 
(CNG), όπως τα πρατήρια, 1 αμιγώς πεπιεσμένου φυσι-
κού αερίου (CNG) ή 2. μικτών πρατηρίων φυσικού αερίου 
α. υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου 
φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) και πεπιε-
σμένου φυσικού αερίου (CNG) ή γ. υγρών καυσίμων και 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

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

1. Μετά την υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 2 του άρ-
θρου 5 του Κεφαλαίου Α΄, προστίθεται η περ. α1) ως εξής:

«Οι ελάχιστες εσωτερικές αποστάσεις ασφαλείας των 
«χαρακτηριστικών στοιχείων» του αμιγούς πρατηρίου 
CNG που καθορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος άρ-
θρου και η μείωση αυτών με τη χρήση του πυράντοχου 
τοίχου, όπως αναφέρεται στην παραπάνω παρ. , εφαρμό-
ζονται και στην περίπτωση μικτού πρατηρίου παροχής 
καυσίμων και ενέργειας για τα «χαρακτηριστικά στοι-
χεία» του πρατηρίου CNG».

2. Η περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κεφαλαίου 
Β’, αντικαθίσταται ως εξής:

«Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης που χορηγείται από 
ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 
του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)».

3. Μετά την περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 14, προστί-
θεται η περ. ι) ως εξής:

«Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης που χορηγείται από 
ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 
του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)».

4. Στις περ. β), ε), στ), ζ) και η) της παρ. 1 του άρθρου 
12, η φράση «τέσσερα (4) αντίγραφα» αντικαθίσταται 
από την φράση «ένα (1) αντίγραφο»

5. Στην παρ. 2 των άρθρων 12, 13 και 14 του Κεφα-
λαίου Β’ και στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 13 του Κεφα-
λαίου Β’ διαγράφεται η φράση «και η αδειοδοτούσα 
Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο 
Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας 
της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων 
Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχη-
μάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Παπάγου, 17 Ιανουαρίου 2022

Οι Υφυπουργοί

Περιβάλλοντος και Υποδομών και 
Ενέργειας Μεταφορών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   
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 Αρθμ. 153 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης στο προ-

σωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κα-

θώς και του τακτικού προσωπικού, του Πολιτιστι-

κού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αγίας 

Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) για το έτος 2022. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4258/2014 «Δι-

αδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98).
Kύρωση της από 31.12.2012 πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρ-
μοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της 
Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες 
διατάξεις.

5. Τις διατάξεις της παρ.  4 του άρθρου 79 και του 
άρθρου 284 του Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 
(ν. 3463/2006, Α΄114).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 176 του Κώδι-
κα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
(ν. 3584/2007, Α΄ 143).

7. Την υπ’ αρ.  2/37190/0026/2001 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής αποζημίωσης 
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασία» (Β΄ 915).

8. Την υπ’ αρ. 60/2021 απόφαση Διοικητικού Συμβου-
λίου «Επέκταση ωραρίου λειτουργίας των αθλητικών και 
πολιτιστικών εγκαταστάσεων του ΠΑΟΔΑΠ».

9. Την υπ’ αρ. 11248/15-9-2021 απόφαση του Συντονι-
στή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά 
την «Καθιέρωση δεκαοκτάωρης (18ωρης) λειτουργίας 
του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του 
Δήμου Αγίας Παρασκευής όλες τις ημέρες της εβδομά-
δας, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέ-
σιμες ημέρες» (Β΄ 4651).

10. Τον ΟΕΥ του ΠΑΟΔΑΠ (Β΄ 1526/2014).
11. Τις προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό Οικο-

νομικού Έτους 2022 του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π πιστώσεις με Κ.Α. 
10.6022.01 και 15.6022.01 περί «Αποζημίωσης για υπερω-
ριακή εργασία προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου», τις αντίστοιχες πιστώσεις 
με Κ.Α 15.6012.01 περί «Αποζημίωσης για υπερωριακή 
εργασία τακτικών υπαλλήλων», τις αντίστοιχες πιστώσεις 
με Κ.Α 10.6042.02 περί «Αμοιβής προσαύξησης νυχτερι-
νής εργασίας προς συμπλήρωση ωραρίου», καθώς και τις 
αντίστοιχες πιστώσεις με 10.6022.02 περί «Αποζημίωσης 
Πρακτικογράφου Υπαλλήλου Αορίστου Χρόνου».

12. Το γεγονός ότι ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργα-
νισμός λειτουργεί με εξαιρετικά ολιγάριθμο προσωπικό 
χωρίς να διαθέτει άλλο επιπλέον προσωπικό αντίστοιχων 
ειδικοτήτων που να επιτρέπει τη δυνατότητα κάλυψης των 
κατωτέρω αναγκών με αλλαγή βάρδιας, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το έτος 2022 υπερωριακή απασχό-
ληση απογευματινή, νυχτερινή Κυριακών και εξαιρέσι-
μων για το προσωπικό των υπηρεσιών του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π, 
που αναφέρονται στις αποφάσεις υπ’  αρ. 16282/ 
12.5.1997 και 1972/30-01-2007 του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας, οι οποίες λειτουργούν όλες τις ημέρες 
του μήνα σε 12ωρη ή 24ωρη βάση.

Καθορίζουμε τον αριθμό των υπαλλήλων και τις ώρες 
(ανά έτος) που μπορεί να εργάζονται υπερωριακά απο-
γεύματα ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Συγκεκριμένα:
α) Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι και ο Γραφίστας, πέραν 

των καθηκόντων τους, απασχολούνται στην οργάνωση 
και διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων με εκφώ-
νηση και διανομή προγραμμάτων, διαμόρφωση χώρων, 
σχεδιασμό σχετικών εντύπων αθλητικών και πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων κ.α.. Επίσης, ο ένας εκ των διοικητικών 
υπαλλήλων τελεί χρέη πρακτικογράφου και ως εκ τούτου 
υποχρεούται να ασκεί τα καθήκοντά του όλες τις ώρες 
και ημέρες που συνεδριάζει του Διοικητικό Συμβούλιο 
του Οργανισμού.

β) Οι Γυμναστές αξιοποιούνται σε αθλητικές ημερί-
δες και εκδηλώσεις που διοργανώνει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα o Οργανισμός δημιουργώντας αθλητικά 
προγράμματα για την εκάστοτε εκδήλωση αλλά και 
οργανώνοντας το χώρο, τοποθετώντας τα απαραίτη-
τα μηχανήματα ή όργανα σχετικά με την εκδήλωση και 
ανάλογα με τις ανάγκες.

γ) έκτακτη συμμετοχή του αρχιμουσικού και των 
μουσικών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (όπως επετείους, 
λιτανείες, παρελάσεις, συναυλίες) συμβάλλοντας στη 
διαμόρφωση του προγράμματός τους.

δ) Οι Υπάλληλοι Βοηθητικού Προσωπικού, το προσωπι-
κό καθαριότητας και Γενικών Καθηκόντων αξιοποιούνται 
στη φύλαξη των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστά-
σεων και στην καθαριότητά τους, πριν και μετά τη διορ-
γάνωση έκτακτων ή μη εκδηλώσεων που πραγματοποι-
ούνται από τον Οργανισμό, αλλά και με τη διάθεση των 
χώρων του οργανισμού σε διάφορους συλλόγους.

Α. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΕΣ

Για: 1 ΔΕ Γραφίστα 240

2 ΠΕ Γυμναστές 480

4 ΔΕ Διοικητικούς Υπαλλήλους 960

1 ΤΕ Αρχιμουσικό 240

4 ΤΕ Καθηγητές Μουσικής 960

4 ΥΕ Εργάτριες Γενικών Καθηκόντων 1.440

4 ΥΕ Εργάτριες Καθαριότητας 960

ΣΥΝΟΛΟ 5.280
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ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

Για: 1 ΔΕ Γραφίστα 192

2 ΠΕ Γυμναστές 384

4 ΔΕ Διοικητικούς Υπαλλήλους 768

1 ΤΕ Αρχιμουσικό 192

4 ΤΕ Καθηγητές Μουσικής 768

4 ΥΕ Εργάτριες Γενικών Καθηκόντων 1.152

4 ΥΕ Εργάτριες Καθαριότητας 768

ΣΥΝΟΛΟ 4.224

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΩΡΕΣ

Για: 4 ΥΕ Εργάτριες Γενικών Καθηκόντων 1.152

ΣΥΝΟΛΟ 1.152

Β. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΕΣ

Για: 2 ΠΕ Φυσικής Αγωγής 480

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 240

1  ΥΕ Κλητήρων/Φυλάκων νύχτας
και φυλάκων γενικών καθηκόντων

240

ΣΥΝΟΛΟ 960

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

Για: 2 ΠΕ Φυσικής Αγωγής 384

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 192

1 ΥΕ Κλητήρων/Φυλάκων νύχτας
και φυλάκων γενικών καθηκόντων

192

ΣΥΝΟΛΟ 768

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΩΡΕΣ

Για:  1 ΥΕ Κλητήρων/Φυλάκων νύχτας
και φυλάκων γενικών

192

ΣΥΝΟΛΟ 192

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για 
τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Αγί-
ας Παρασκευής για το έτος 2022 ως εξής:

Για τους υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου ύψους 12.000,00 € προβλεπόμενες πιστώσεις 
στον προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 του 
Π.Α.Ο.Δ.Α.Π με Κ.Α. 10.6022.01 και 4.000,00 € με Κ.Α 
15.6022.01 περί «Αποζημίωσης για υπερωριακή εργα-
σία προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου Αορίστου Χρόνου», για τους τακτικούς υπαλλήλους 
ύψους 1.000,00€ με Κ.Α 15.6012.01 περί «Αποζημίωσης 
για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων», ύψους 
3.000,00€ με Κ.Α 10.6042.02 περί «Αμοιβής προσαύξη-
σης νυχτερινής εργασίας προς συμπλήρωση ωραρί-
ου», καθώς και ύψους 1.100,00€ με Κ.Α 10.6022.02 περί 
«Αποζημίωσης πρακτικογράφου Υπαλλήλου Αορίστου 
Χρόνου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αγία Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος
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