
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Προσθήκη προσωνυμίας σχολικής μονάδας Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/
836/2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθο-
ρισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την 
εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστη-
ριοτήτων “Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδο-
μών”» (Β’ 436), ως προς τον Πίνακα Χωροθέτησης 
που αναφέρεται στα άρθρα 4 και 5.

3 Έγκριση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για 
το Β’ εξάμηνο του έτους 2022, υπαλλήλων που 
υπηρετούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στη Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Διεύ-
θυνση Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικη-
τικών Υπηρεσιών και στην Υπηρεσία Συντονισμού 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ10/Ε.Σ/126464/Δ1 (1)
Προσθήκη προσωνυμίας σχολικής μονάδας Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του κεφ. Β’ του ν. 2817/2000 

«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).

2. Την παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 «Θε-
σμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).

3. Το άρθρο 1 «Επωνυμία σχολείων» του π.δ. 79/2017 
(Α’ 109).

4. 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).

5. Το άρθρο 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 (Α’ 133).

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

7. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

8. Τo υπ’ αρ. 119998/3-10-2022 έγγραφο της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

9. Την υπό στοιχεία Ν.1.1/2217/27/09/2022 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας.

10. Το υπό στοιχεία Ν2.2/240/26/09/2022 έγγραφο του 
1ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας.

11. Την υπ’ αρ. 189/2022 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δελφών.

12. Την υπ’ αρ. 1/15-3-2022 πράξη του Σχολικού Συμ-
βουλίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας, με το 
οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο-
λογισμού του ΥΠΑΙΘ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ1//Γ/543/122782/B1/6-10-2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την προσθήκη προσωνυμίας από το σχολικό έτος 
2022-2023 και εφεξής της σχολικής μονάδας Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας προστίθεται η 

προσωνυμία «Μαρκίδειο».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 14 Οκτωβρίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/105202/7060 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/

836/2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα-

θορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για 

την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και 

δραστηριοτήτων “Συστημάτων Περιβαλλοντι-

κών Υποδομών”» (Β’ 436), ως προς τον Πίνα-

κα Χωροθέτησης που αναφέρεται στα άρθρα 

4 και 5. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1.Τον ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκη-

ση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 230), ειδικότερα του κεφαλαίου ΙΔ, που προστέθηκε 
με το άρθρο 78 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) και ιδίως τα 
άρθρα 78 και 81 αυτού.

2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε με 
το π.δ. 29/2022 (Α’ 77).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 47/2021 
(Α’ 121).

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως τροποποιήθηκε 
με το π.δ. 47/2021 (Α’ 121).

5. 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).

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

7. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 18).

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

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

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Το π.δ. 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρή-
σεων γης» (Α’ 114).

12. Την υπό στοιχεία Y70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

13. Την υπ’ αρ. 2/2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και 
δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία 
έργων και δραστηριοτήτων “Συστημάτων Περιβαλλο-
ντικών Υποδομών”» (Β’ 436), όπως τροποποιήθηκε από 

την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/2020 (Β’ 2316) 
κοινή υπουργική απόφαση.

15. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/
24.02.2022 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 
(Β’ 2471) υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδι-
κοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατά-
ταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 
1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)”, όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β’ 841).

16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/61675/1367/
24.6.2022 εισήγηση της Προϊστάμενης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, από την οποία προκύπτει ότι 
από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λούνται επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού 
και δεν επηρεάζεται το ισχύον Μ.Π.Δ.Σ.

17. Την υπ’ αρ. 64410/23.6.2022 εισήγηση της Προϊστα-
μένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από την 
οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/
836/2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός δι-
αδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και 
τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων “Συστημάτων 
Περιβαλλοντικών Υποδομών”» (Β’ 436), ως εξής:

Τροποποιείται ο Πίνακας χωροθέτησης που συνοδεύει 
την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (Β’ 436) κοι-
νή υπουργική απόφαση και αναφέρεται στα άρθρα 4 και 
5 αυτής, όπως ισχύει τροποποιημένος με την υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/2020 (Β’ 2316) κοινή υπουργική 
απόφαση, ως προς τη στήλη «(Α) Συμβατότητα με θεσμοθε-
τημένες χρήσεις (Βεβαίωση χρήσης γης)****», της γραμμής 
με α/α 4 «Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρω-
σης (επικινδύνων και μη) αποβλήτων (εργασίες R1, D10)», 
ως εξής: «Σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και 
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ), σε περιοχές 
των άρθρων 11, 12** και 13** του π.δ. 59/2018, καθώς και 
του άρθρου 6 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ’ 166)».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Ανάπτυξης και
Υπουργός Οικονομικών Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ   
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 Αριθμ. 320536 (3)
Έγκριση απογευματινής υπερωριακής εργασί-

ας, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρί-

ου, για το Β’ εξάμηνο του έτους 2022, υπαλλή-

λων που υπηρετούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο 

στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, 

στη Διεύθυνση Διοίκησης της Γενικής Διεύθυν-

σης Διοικητικών Υπηρεσιών και στην Υπηρεσία 

Συντονισμού του Υπουργείου Υποδομών και Με-

ταφορών. 

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του άρθρου 20 Κεφαλαίου Β’ 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),

1.2 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 143),

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

1.4 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως 
της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης» (Α’ 126), 

1.5 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),

1.6 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Του-
ρισμού, σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208),

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

1.8 της υπ’ αρ. οικ.27954/14.05.2020 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός της 
Μιλένας - Ελένης Κόντου του Αλεξίου, σε θέση Υπηρε-
σιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 406).

2. Tην υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στη 
παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176).

3. Tην υπ’ αρ. 2/1757/0026/10.01.2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 

δικαιολογητικών πληρωμής αποζημίωσης για υπερω-
ριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασία» (Β’ 17).

4. Την ανάγκη παροχής υπερωριακής απογευματινής 
εργασίας, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, 
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, με το ανώτατο 
επιτρεπόμενο αριθμό ωρών για κάθε υπάλληλο, μέχρι 
ενενήντα (90) υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, για το Β’ εξάμηνο του έτους 
2022, προκειμένου να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων: α) η 
κατάρτιση του προϋπολογισμού του Υπουργείου και 
των Εποπτευόμενων Φορέων έτους 2023, β) η έγκαιρη 
ολοκλήρωση των διαδικασιών για την άμεση καταβολή 
των προβλεπόμενων επιδομάτων σε πληγέντες πολίτες 
και επιχειρήσεις από τις πρόσφατες φυσικές καταστρο-
φές, γ) η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και πληρωμής 
των ενταλμάτων αποζημίωσης για πάσης φύσεως οικο-
νομικές υποχρεώσεις τόσο του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών όσο και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο-
πορίας, δ) η έγκαιρη καταβολή των επιχορηγήσεων και 
χρηματοδοτήσεων στους εποπτευόμενους Φορείς του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ε) ο έγκαιρος 
προγραμματισμός και απορρόφηση των πιστώσεων του 
Π.Δ.Ε., σύμφωνα με το υπ’ αρ. 317644/12.10.2022 έγ-
γραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

5. Την ανάγκη παροχής υπερωριακής απογευματινής 
εργασίας, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, 
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, με το ανώτατο 
επιτρεπόμενο αριθμό ωρών για κάθε υπάλληλο, μέχρι 
δεκαεπτά (17) υπαλλήλων, που υπηρετούν στη Διεύ-
θυνση Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
για το Β’ εξάμηνο του έτους 2022, προκειμένου να επιτευ-
χθεί, μεταξύ άλλων: α) η έγκαιρη ολοκλήρωση των (προ-
απαιτούμενων) ενεργειών για την πιλοτική εφαρμογή 
του Π.Σ. Ηλεκτρονική Εφαρμογή διαχείρισης αδειών και 
απουσιών των υπαλλήλων του Υπουργείου και η έκδοση 
Υπουργικής Απόφασης για τον Κανονισμό λειτουργίας 
του, β) η καταχώριση και επικαιροποίηση όλων των στοι-
χείων του προσωπικού Μητρώου των υπαλλήλων του 
Υπουργείου στην τηρούμενη βάση δεδομένων (Ο.Π.Σ. 
«Εφαρμογή προσωπικού»), γ) οι διαδικασίες πρόσλη-
ψης - ανανέωσης των συμβάσεων του προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Γενική Δ/νση 
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 
του Υπουργείου, δ) η καταχώριση στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέ-
σεων e-Peitharxika της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, των 
στοιχείων πειθαρχικής προδικασίας και των πειθαρχι-
κών υποθέσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου και ε) 
η άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης Π.Δ. για 
τον Οργανισμό εποπτευόμενου Φορέα του Υπουργείου, 
καθώς και η κατάρτιση/έκδοση προκήρυξης για πρόσλη-
ψη προσωπικού στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

6. Την ανάγκη παροχής υπερωριακής απογευματινής 
εργασίας, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, 
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, με το ανώτατο 
επιτρεπόμενο αριθμό ωρών για κάθε υπάλληλο, μέχρι 
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τεσσάρων (4) υπαλλήλων, που υπηρετούν στην Υπηρε-
σία Συντονισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών, για το Β’ εξάμηνο του έτους 2022, προκειμένου 
να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων: α) ανταπόκριση στις προ-
θεσμίες που τίθενται από την Προεδρία της Κυβέρνησης 
κατά τη διαδικασία αναθεώρησης του Ετήσιου Σχεδίου 
Δράσης 2022 και της διαμόρφωσης του Ετήσιου Σχε-
δίου Δράσης 2023 (ν. 4622/2019) και β) ανταπόκριση 
στα έκτακτα καθήκοντα που απορρέουν από τον ορισμό 
υπαλλήλων της Υπηρεσίας στους ρόλους του διαχειρι-
στή και των χρηστών της ηλεκτρονικής εφαρμογής του 
συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων», με σκοπό την 
ολοκλήρωση του έργου της καταχώρισης στην ηλεκτρο-
νική εφαρμογή www.stoxothesia.gov.gr των στοιχείων 
των αποφάσεων Στοχοθεσίας του συνόλου των Υπηρε-
σιών και των Ανεξάρτητων Αρχών του Υπουργείου.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, προκαλείται δαπάνη μέχρι ποσού εβδομή-
ντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €), η οποία θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ειδικός Φορέας 
1039-501-0000000 και Α.Λ.Ε. 2120201001 «Αποζημίωση 
για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μό-
νιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την παροχή απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας, για το Β’ εξάμηνο του έτους 2022, έως εκατόν 

είκοσι (120) ώρες, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου, για τους υπαλλήλους που υπηρετούν καθ’ 
οποιονδήποτε τρόπο στη Γενική Διεύθυνση Οικονομι-
κών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Διοίκησης της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και στην Υπηρεσία 
Συντονισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών, ως εξής:

α) Για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, 
έως ενενήντα (90) υπάλληλοι.

β) Για τη Διεύθυνση Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών, έως δεκαεπτά (17) υπάλληλοι.

γ) Για την Υπηρεσία Συντονισμού, έως τέσσερις (4) 
υπάλληλοι.

Η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής απογευ-
ματινής εργασίας, θα βεβαιώνεται στο τέλος κάθε μήνα 
με πράξη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Γενικής Διεύ-
θυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Υπηρεσίας Συ-
ντονισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 14 Οκτωβρίου 2022

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΜΙΛΕΝΑ ΚΟΝΤΟΥ   

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