
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 161385ΕΞ2021/
16.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπο-
δομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδι-
κασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής 
ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής 
συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από 
τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τον 
σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021» (Β’ 5950).

2 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαί-
ας εργασίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες εντός του α’ 
εξαμήνου 2022, σε μόνιμους και με σχέση εργασί-
ας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλή-
λους Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών 
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων 
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι συμμετέ-
χουν στις Επιτροπές επιλογής προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, στο πλαίσιο της Ενιαίας Πανελλαδικής 
Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2022.
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  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 24Α και 24Β του ν. 4797/2021 «Κρατική 

αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για 
τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός 
προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66).

2. Τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφά-
νεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α’ 184) 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
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Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

3. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 137).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

6. Τις διατάξεις του ν. δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90).

7. Τις διατάξεις της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις 
περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων 
συναφών θεμάτων» η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α’ 24), καθώς και 
το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25), όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261).

8. Τις διατάξεις της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 
(Α’  203), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα, ΕΕ L 119).

10. Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι 
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγορι-
ών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/
26-6-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και 50 αυτού.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 
25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασο-

κομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την 
εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 193/1-7-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 
9, 12, 13 και 30 αυτού.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής 
της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπο-
ρία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών 
με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EE L 369 της 24/12/2014 σελ. 37), και ιδίως τα 
άρθρα 7,9,12,13 και 44 αυτού.

14. Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το 
άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 
651/2014, του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και του Κα-
νονισμού 1388/2014 «Επιχείρηση θεωρείται κάθε 
οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που 
ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμ-
βάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και 
οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή 
άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή 
ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική 
δραστηριότητα».

15. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

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

17. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

18. 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).

19. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

20. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

21. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181).

22. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), σε συνδυασμό με 
το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123), καθώς και του π.δ. 
46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Yποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151)» 
(Α’ 119).

23. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

24. Τις διατάξεις του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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).

25. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).
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26. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

27. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

28. Την υπ’  αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

29. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

30. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλί-
ου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 απόφα-
ση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

31. Την υπό στοιχεία 161385ΕΞ2021/16.12.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας 
«Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής 
ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συν-
δρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό 
της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τον σεισμό της 3ης 
Μαρτίου 2021» (Β’ 5950).

32. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9028/Α325/17.05.2021 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών 
«Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, 
Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρει-
ας Στερεάς Ελλάδας και τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/6350/Α325/11-3-2021 (Β’  964, διόρθωση 
σφάλματος Β’1432) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών 
και Μεταφορών» (Β’ 2094).

33. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/Α325/
11.03.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών 
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συν-
δρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από 
τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές των Περι-
φερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας» (Β’ 964, διόρθωση σφάλματος Β’1432).

34. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/
27.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών 
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συν-
δρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Β’ 5293, διόρθωση 
σφάλματος Β’1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./8835/Α325/2021 (Β’ 2791) κοινή 
υπουργική απόφαση.

35. Την υπό στοιχεία 3981/25.2.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικο-
ποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστή-
ματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

36. Την υπ’ αρ. 13535/29.03.2021 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης «Διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποι-
ητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ: Ω1Α2Ω-41Τ).

37. Την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

38. Την από 31.03.2022 εισήγηση της Κυβερνητικής 
Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του ν. 4797/
2021.

39. Το 14.12.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτευ-
όμενων Φορέων του Υπουργείου Οικονομικών.

40. Την υπό στοιχεία 43452ΕΞ2022/01.04.2022 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

41. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για το τρέχον 
οικονομικό έτος σε βάρος της ΣΑΕ 051 (2021ΣΕ05100007) 
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί 
και εξαρτάται από πραγματικά δεδομένα, αποφασίζουμε:

Η παρ. 2 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 161385ΕΞ2021/
16.12.2021 (Β’ 5950) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών 
και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγη-
σης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη 
αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες 
που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 
2020 και από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021» (Β’ 5950) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 31η Ιανουαρί-
ου 2022. Οι αιτήσεις δύναται να τροποποιούνται ως την 
ημερομηνία αυτή. Οι αιτήσεις τροποποίησης εξετάζονται 
μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής του πρώ-
του εδαφίου. Κατ’ εξαίρεση αιτήσεις που έχουν υποβληθεί 
εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου δύνανται να 
τροποποιούνται από την 11η Απριλίου 2022 ως και την 
26η Απριλίου 2022. Σε περίπτωση τροποποίησης της 
αίτησης και εφόσον έχει ήδη καταβληθεί ενίσχυση που 
υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει μετά την τροποποίηση 
της αίτησης, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται ως αχρε-
ωστήτως καταβληθέν ποσό, βεβαιώνεται και εισπράττεται 
κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.».

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

  Αθήνα, 7 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

 Υφυπουργός  Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Υποδομών
και Μεταφορών Επικρατείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 150110 (2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-

ας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαί-

ας εργασίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες εντός του α’ 

εξαμήνου 2022, σε μόνιμους και με σχέση εργα-

σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλή-

λους Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών 

Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτή-

των και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουρ-

γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι συμ-

μετέχουν στις Επιτροπές επιλογής προσωπικού 

με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ-

νου Χρόνου, στο πλαίσιο της Ενιαίας Πανελλαδι-

κής Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2022.

  Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ TOY
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. Α1 και Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

β) Των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

γ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

δ) Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 

Α’ 176), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

στ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

ζ) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114).

η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121)

θ) Του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/
138665/11489/11278/4137/16- 3-2020 απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Υπη-
ρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού» (ΥΟΔΔ 198).

3. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ 
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 
”Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176 Α’)”

4. Την υπό στοιχεία Φ10042/οικ.13567/329/8-6-2018 
(ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) εγκύκλιο του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό 
των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων 
δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών».

5. Το υπ’ αρ. 150110/6-4-2022 έγγραφο της Γενικής Δι-
εύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το οποίο 
ζητείται η έκδοση απόφασης για την έγκριση υπερωρια-
κής εργασίας μέχρι εξήντα (60) ώρες εντός του α’ εξαμή-
νου 2022, σε μόνιμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους Περιφερειακών 
και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύ-
θυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι συμμε-
τέχουν στις Επιτροπές επιλογής προσωπικού, στο πλαίσιο 
της Ενιαίας Πανελλαδικής Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2022.

6. Την υπ’ αρ. 123284/22-3-2022 (ΑΔΑ 995Ψ4653Π4-
ΡΜΧ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα 
Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
για την κάλυψη της προκαλούμενης από την παρούσα 
απόφαση δαπάνης από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋ-
πολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17173Τεύχος B’ 1715/08.04.2022

οικονομικού έτους 2022 και ειδικότερα από τον ΑΛΕ 
2120201001 του Ειδικού Φορέα 1021/204, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, απογευματινή 
υπερωριακή εργασία, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, μέχρι εξήντα (60) ώρες εντός 
του α’ εξαμήνου 2022, σε έκαστο των τριακοσίων ενε-
νήντα οκτώ (398) μόνιμων και με σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων διαφόρων 
κλάδων και ειδικοτήτων, που υπηρετούν σε Περιφερει-
ακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής 
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και οι οποίοι 
συμμετέχουν στις Επιτροπές επιλογής προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου, στο πλαίσιο της Ενιαίας Πανελλαδικής Προκήρυξης 
ΣΟΧ 1/2022 του ΥΠ.ΠΟ.Α.

2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω εργασίας καθίστανται οι Προϊστάμενοι των 
υπαλλήλων.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
μέχρι 30-6-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Απριλίου 2022

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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