
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Προσδιορισμός ληξιπρόθεσμων οφειλών: (α) της 
Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευ-
ούσης Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ) προς το Ελληνικό Δημόσιο 
λόγω προμήθειας ακατέργαστου ύδατος σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παρ.  2 του άρθρου 
2 του ν. 2744/1999 και την από 09.12.1999 Σύμ-
βαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΥΔΑΠ 
και (β) του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΕΥΔΑΠ 
για το χρονικό διάστημα από 12.10.2013 έως την 
31.12.2020.

2 Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Ε.Π., 
ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονί-
κη, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

3 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του προ-
σωπικού της Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ινστι-
τούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
(ΙΤΥΕ) - «Διόφαντος».

4 Απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
υπαλλήλων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυ-
ξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για το έτος 
2022.

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολι-
κής Μακεδονίας Θράκης, για το έτος 2022.

6 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
της Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτι-
κών Ερευνών, για το Α’ εξάμηνο 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 352462 (1)
Προσδιορισμός ληξιπρόθεσμων οφειλών: (α) της 

Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρω-

τευούσης Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ) προς το Ελληνικό Δη-

μόσιο λόγω προμήθειας ακατέργαστου ύδατος 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρ-

θρου 2 του ν. 2744/1999 και την από 09.12.1999 

Σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΥ-

ΔΑΠ και (β) του Ελληνικού Δημοσίου προς την 

ΕΥΔΑΠ για το χρονικό διάστημα από 12.10.2013 

έως την 31.12.2020.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο εκατοστό δέκατο τέταρτο του ν. 4812/2021 

«Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 
3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I 
[Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 
τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης Παράρτημα 
5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης 
της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύμα-
τος "Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελ-
ληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των 
υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημά-
των της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 110).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν 
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

4. Τον ν. 1068/1980 «Περί συστάσεως ενιαίου φορέως 
Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως Πρωτευούσης» (Α΄ 190).

5. Τον ν. 2744/1999 «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρίας 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) 
και άλλες διατάξεις», (Α΄ 222).

6. Τον ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των 
υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 280).

7. Τον ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για 
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, 
αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 175) και ιδίως του άρθρου 45 
αυτού.

8. Τον ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές 
μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών με-
ταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 216) και ειδικότερα 
του άρθρου 131 αυτού.

9. Το π.δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασι-
ών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των 
υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου» (Α΄ 54).

10. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151), και ειδικότερα το 
άρθρο 11 αυτού, σύμφωνα με το οποίο, το Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών είναι το εποπτεύον Υπουρ-
γείο των φορέων Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

11. 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).

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

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

14. Την από 09.12.1999 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνι-
κού Δημοσίου και της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχε-
τεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ) σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2744/1999, όπως 
τροποποιήθηκε με τις από 24.10.2019 και 22.04.2020 
συμφωνίες παραταθείσα έως την 31.12.2020.

15. Την κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικο-
νομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπό στοιχεία 
Δ6/2027 (Β΄ 3188) «Αναπροσαρμογή των Τιμολογίων 
υπηρεσιών Ύδρευσης - Αποχέτευσης της εταιρείας ΕΥ-
ΔΑΠ Α.Ε.».

16. Την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 
135275/22.5.2017 «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολό-
γησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και 
διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών 

ύδατος στις διάφορες χρήσεις του» (Β΄ 1751) με την οποία 
εγκρίθηκαν οι γενικοί κανόνες κοστολόγησης και τιμολό-
γησης των υπηρεσιών ύδατος για διάφορες χρήσεις και τα 
μέτρα βελτίωσης των υπηρεσιών αυτών και καθορίστη-
καν οι διαδικασίες και μέθοδοι ανάκτησης του κόστους 
των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένου του πε-
ριβαλλοντικού κόστους και το κόστος υδατικού πόρου.

17. Την υπό στοιχεία Δ6/3019/21.12.2010 απόφαση 
της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων του Υπουρ-
γείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία 
εγκρίθηκε η μελέτη «Κοστολόγηση Αδιύλιστου Νερού 
για την Ύδρευση της Αθήνας» που εκπονήθηκε από τη 
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου.

18. Την υπ’ αρ. 30/13.07.2020 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ" 
(ΕΠΕΥΔΑΠ), με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη «Επικαιρο-
ποίηση του χρηματοοικονομικού κόστους αδιύλιστου 
νερού για την ύδρευση της Αθήνας» που εκπονήθηκε 
από τον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με βάση την οποία 
υπολογίστηκε το χρηματοοικονομικό κόστος του ακα-
τέργαστου νερού.

19. Το έγγραφο της ΕΥΔΑΠ υπ’ αρ. 52/01.06.2021, σύμ-
φωνα με το οποίο:

(α) Το σύνολο των λειτουργικών δαπανών της ΕΥ-
ΔΑΠ για την διαχείριση, συντήρηση και επίβλεψη κα-
λής λειτουργίας του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστή-
ματος (ΕΥΣ) κυριότητας της ΕΠΕΥΔΑΠ για τη χρονική 
περίοδο από 012.10.2013 έως 31.12.2020 ανέρχονται 
στο συνολικό ποσό των €188.394.838,06, αναλυόμενες 
στο ποσό των €95.180.141,47 για τη χρονική περίοδο 
από 01.10.2013 έως και 31.05.2017 και στο ποσό των 
€93.214.696,59 για τη χρονική περίοδο από 01.06.2017 
έως και 31.12.2020.

(β) Το σύνολο των ποσοτήτων του ακατέργαστου ύδα-
τος το οποίο παρέλαβε η ΕΥΔΑΠ προς πώληση κατά τη 
χρονική περίοδο από 12.10.2013 έως 31.12.2020 ανέρ-
χεται συνολικά σε 2.947.510.487 κυβικά μέτρα, αναλυό-
μενο ως εξής: (i) 1.513.918.348 κυβικά μέτρα για τη χρο-
νική περίοδο από 12.10.2013 έως και 31.05.2017, και (ii) 
1.433.592.139 κυβικά μέτρα για τη χρονική περίοδο από 
01.06.2017 έως και 31.12.2020,

(γ) Το σύνολο των δαπανών εκτέλεσης έργων από την 
ΕΥΔΑΠ για το ΕΥΣ (περιοχή Κοκκίνι) σε εκτέλεση ειδι-
κής εντολής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
κατά τα έτη 2019 και 2020, ανέρχονται στο ποσό των 
€1.121.856,70 άνευ προσαυξήσεων.

20. Το γεγονός ότι:
(α) Το Ελληνικό Δημόσιο έχει αναλάβει τη συμβατι-

κή υποχρέωση για παροχή, έναντι αντιτίμου από την 
25.10.2004 και μετά, ακατέργαστου ύδατος στις εισό-
δους των διυλιστηρίων, προκειμένου η ΕΥΔΑΠ να είναι 
σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις παροχής 
υπηρεσιών που έχει αναλάβει, με χρήση των έργων 
υποδομής (παγίων περιουσιακών στοιχείων) τα οποία 
έχουν μεταβιβασθεί στην ΕΠΕΥΔΑΠ.

(β) Σύμφωνα με την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων 135275/22.5.2017 (Β΄ 1751) και ειδικότερα το 
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άρθρο 9 αυτής, ο προσδιορισμός των τιμολογίων από 
τους Παρόχους γίνεται κατά τρόπο ώστε τα συνολικά 
έσοδα να καλύπτουν το συνολικό κόστος των υπηρεσιών 
ύδατος του συγκεκριμένου παρόχου και σε περίπτωση 
που ο πάροχος δεν ανακτά το συνολικό κόστος, τα έσοδα 
πρέπει να διασφαλίζουν κάθε χρόνο τη βελτίωση της 
ανάκτησης του κόστους, με εξαίρεση έτη στα οποία προ-
ηγήθηκαν περίοδοι καταστάσεων έκτακτων αναγκών, 
με τελικό στόχο την κάλυψη του συνόλου του κόστους 
σύμφωνα με την παράγραφο 1.

(γ) Το τίμημα του ακατέργαστου νερού αποδίδεται 
στην ΕΠΕΥΔΑΠ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 
του ν. 2744/1999 και το άρθρο εκατοστό δέκατο τέταρτο 
παρ. 3 του ν. 4812/2021 (Α΄ 110).

21. Το γεγονός ότι η ΕΥΔΑΠ υφίσταται σημαντικό 
ύψος απωλειών ύδατος στο εσωτερικό υδροδοτικό σύ-
στημα της μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης, οι οποίες 
ανέρχονται σε ποσοστό που υπερβαίνει το 25% επί του 
ακατέργαστου ύδατος που παραλαμβάνει και οι οποίες 
έχουν αρνητική οικονομική επίπτωση στα αποτελέσματά 
της ενώ, παράλληλα, οδηγούν σε σπατάλη του φυσικού 
πόρου.

22. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον 
κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Τον προσδιορισμό του οφειλόμενου από την ΕΥΔΑΠ 
τιμήματος για τις ποσότητες ακατέργαστου ύδατος που 
της παρείχε το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη χρονική πε-
ρίοδο από 12.10.2013 έως και 31.12.2020 στο συνολικό 
ποσό των €346.707.891,90, αναλυόμενο σε:

(α) ποσό €171.451.252,91 για τη χρονική περίοδο από 
01.10.2013 έως 31.05.2017, αναλυόμενο περαιτέρω ανά 
χρήση ως εξής:

- 10.970.623,76 για τη χρονική περίοδο 01.10.2013 έως 
31.12.2013,

- 47.146.570,81 για τη χρονική περίοδο 01.01.2014 έως 
31.12.2014,

- 47.466.738,30 για τη χρονική περίοδο 01.01.2015 έως 
31.12.2015,

- 47.749.561,03 για τη χρονική περίοδο 01.01.2016 έως 
31.12.2016,

- 18.117.759,01 για τη χρονική περίοδο 01.01.2017 έως 
31.05.2017 και

(β) ποσό €175.256.638,99 για τη χρονική περίοδο από 
01.06.2017 έως 31.12.2020, αναλυόμενο περαιτέρω ανά 
χρήση ως εξής:

- 29.736.670,08 για τη χρονική περίοδο 01.06.2017 έως 
31.12.2017

- 47.738.502,26 για τη χρονική περίοδο 01.01.2018 έως 
31.12.2018

- 48.447.475,00 για τη χρονική περίοδο 01.01.2019 έως 
31.12.2019

- 49.333.991,66 για τη χρονική περίοδο 01.01.2020 έως 
31.12.2020

2. Τον προσδιορισμό των οφειλών του Ελληνικού 
Δημοσίου προς την ΕΥΔΑΠ για το χρονικό διάστη-
μα από 12.10.2013 έως και 31.12.2020 στο ποσό των 
€189.516.694,76 προερχόμενο από τις εξής αιτίες:

(α) απαίτηση ποσού €1.121.856,70 λόγω εκτέλεσης 
από την ΕΥΔΑΠ έργων για το ΕΥΣ με ειδική εντολή του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τα έτη 2019 
και 2020, αναλυόμενο περαιτέρω ανά χρήση ως εξής:

- 754.133,75 για τη χρονική περίοδο 01.01.2019 έως 
31.12.2019

- 367.722,95 για τη χρονική περίοδο 01.01.2020 έως 
31.12.2020 και

(β) απαίτηση ποσού €188.394.838,06 το οποίο αντι-
στοιχεί στις λειτουργικές δαπάνες της ΕΥΔΑΠ για την 
διαχείριση, συντήρηση και επίβλεψη καλής λειτουργί-
ας του ΕΥΣ κατά την περίοδο από 01.10.2013 και έως 
31.12.2020, αναλυόμενο περαιτέρω ανά χρήση ως εξής:

- 6.961.921,99 για τη χρονική περίοδο 01.10.2013 έως 
31.12.2013

- 25.119.480,51 για τη χρονική περίοδο 01.01.2014 έως 
31.12.2014

- 26.447.681,28 για τη χρονική περίοδο 01.01.2015 έως 
31.12.2015

- 25.668.129,21 για τη χρονική περίοδο 01.01.2016 έως 
31.12.2016

- 26.548.138,39 για τη χρονική περίοδο 01.01.2017 έως 
31.12.2017

- 24.102.881,07 για τη χρονική περίοδο 01.01.2018 έως 
31.12.2018

- 26.404.337,23 για τη χρονική περίοδο 01.01.2019 έως 
31.12.2019

- 27.142.268,38 για τη χρονική περίοδο 01.01.2020 έως 
31.12.2020

3. Τον καθορισμό, για τις ανάγκες εξισορρόπησης των 
απωλειών του εσωτερικού υδροδοτικού συστήματος, 
Συντελεστή Μερικής Ανάκτησης Κόστους ακατέργαστου 
ύδατος για τις προαναφερθείσες περιόδους σε ποσοστό 
75% του συνολικού τιμήματος ακατέργαστου ύδατος με 
υποχρέωση άμεσης λήψης των απαραίτητων μέτρων 
σύμφωνα με την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδά-
των υπ’ αρ. 135275/22.5.2017 (B΄ 1751), με τελικό στόχο 
την κάλυψη του συνόλου του κόστους.

4. Το συμψηφισμό των ως άνω εκατέρωθεν απαιτή-
σεων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΥΔΑΠ και την 
καταβολή από την ΕΥΔΑΠ του υπολοίπου, μετά το συμ-
ψηφισμό, ποσού των €157.191.197,14 προς την ΕΠΕΥ-
ΔΑΠ εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της 
παρούσας. Στα συμψηφιζόμενα ποσά δεν έχει υπολογι-
στεί ο οιοσδήποτε τυχόν φόρος βαρύνει τις επιμέρους 
συμψηφιζόμενες απαιτήσεις.

5. Το καταβλητέο ποσό της ανωτέρω παραγράφου 4 
θα εισπραχθεί και θα διατεθεί από την ΕΠΕΥΔΑΠ κατά 
προτεραιότητα για νέα έργα καθώς και τη συντήρηση 
και λειτουργία των υποδομών του Εξωτερικού Υδρο-
δοτικού Συστήματος στον υψηλό βαθμό αξιοπιστίας, 
η οποία απαιτείται για την υδροδότηση της Μείζονος 
Περιοχής Πρωτευούσης, κατ’ επιταγή της Ευρωπαϊκής 
Νομοθεσίας (Οδηγία 60/2000 ΕΚ, όπως ενσωματώθη-
κε στην ελληνική έννομη τάξη με τον ν. 3199/2003). Το 
καταβλητέο κατά τα ανωτέρω ποσό θα εξοφληθεί με 
μόνο δικαιολογητικό στοιχείο πληρωμής την παρούσα 
απόφαση και με την ταυτόχρονη παραίτηση της ΕΥΔΑΠ 
από κάθε ένδικο μέσο και κάθε άλλη αξίωση κατά του 
Δημοσίου και της ΕΠΕΥΔΑΠ.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ74572 Τεύχος B’ 5830/14.12.2021

6. Η ΕΥΔΑΠ δύναται να ανακτήσει το καταβλητέο ποσό 
της ανωτέρω παραγράφου 4 εντός της περιόδου ισχύος 
της συμβάσεως του εδαφίου 2 του άρθρου εκατοστού 
δέκατου τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α΄ 110) ως λειτουρ-
γικό κόστος που αποτελεί τμήμα του χρηματοοικονομι-
κού της κόστους σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 
4 και 9 της κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομι-
κών 135275/22.5.2017 (Β΄ 1751).

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Περιβάλλοντος Υποδομών και
και Ενέργειας Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

I

    Αριθμ. 32146 (2)
Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Ε.Π., 

ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονί-

κη, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) τα άρθρα 29 και 79 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως 

τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του
ν. 4386/2016 (Α΄ 83),

β) την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) το έγγραφο υπ’ αρ. 29241/29-11-2021 του Τμήματος 
Λοιπού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών στο οποίο περιλαμβάνεται σχετική εισήγηση 
του Πρύτανη του Α.Π.Θ., με το συνημμένο έγγραφο υπ’ 
αρ. 28315/24-11-2021 του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και

δ) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Ε.Π., 
ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη της Σχολής 
Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ., 
από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύ-

ματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξη του 
Αλέξανδρου Μαλκογεώργου του Γεωργίου, μέλους Ε.Ε.Π. 
σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας αυτής, λόγω από-
κτησης συναφούς διδακτορικού διπλώματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 8 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

I

    Αριθμ. Π- 843 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του προ-

σωπικού της Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ινστι-

τούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 

(ΙΤΥΕ) - «Διόφαντος».

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ INΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΙΤΥΕ 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

  Έχοντας υπόψη:
1. Τoν ν. 3966/2011 του Υπουργείου Παιδείας, Διά 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Θεσμικό πλαίσιο 
των Πρότυπων Πειρ/κών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ’’ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’’ 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).

2. Tην υπό στοιχεία 30446/Γ4/16.03.2021 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολο-
γίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.) 
και ορισμός των μελών του» (Υ.Ο.Δ.Δ. 204).

3. Την υπ’ αρ. 1/2021/22.03.2021 απόφαση του ΔΣ του 
ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» περί «Παροχής εξουσιοδοτήσεων 
από το ΔΣ».

4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 
(Α’  112).

5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
6. Την υπ’ αρ. 16η/2021 - 23-11-2021 απόφαση του ΔΣ 

θέμα 11.1. περί «Απογευματινής υπερωριακής απασχό-
λησης της Διεύθυνσης Εκδόσεων».

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους τριάντα χι-
λιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι 
λεπτά (30.499,20 €), σε βάρος του προϋπολογισμού του 
ΙΤΥΕ έτους 2022.

8. Την υπό στοιχεία ΑΥ-012000 (#1307) απόφαση 
«Έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης», συνολικού ύψους 
τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και 
είκοσι λεπτά (30.499,20 €), αποφασίζεται:

Ι. Η έγκριση με αμοιβή απογευματινής υπερωριακής 
απασχόλησης, εκατόν είκοσι (120) ωρών ανά εξάμηνο, 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για δεκα-
οχτώ (18) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εκδόσεων του 
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Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
(ΙΤΥΕ) - «Διόφαντος», για την αντιμετώπιση έκτακτων 
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης 
Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, για το έτος 2022.

ΙΙ. Η παραπάνω απασχόληση του προσωπικού σε όλη 
τη διάρκεια του έτους 2022, κρίνεται αναγκαία για την 
κάλυψη έκτακτων και αυξημένων αναγκών της διαδικα-
σίας παραγωγής και διάθεσης διδακτικών βιβλίων στην 
εκπαιδευτική κοινότητα.

ΙΙΙ. Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης δε μπορούν να 
υπερβαίνουν κατ’ ανώτατο όριο τις εκατόν είκοσι (120) 
ώρες για κάθε υπάλληλο ανά εξάμηνο για το έτος 2022.

ΙV. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνερ-
γείων και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών 
που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Δι-
ευθυντή Εκδόσεων του ΙΤΥΕ.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έως 31.12.2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρίο, 3 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΠΑΝΟΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. 3560 (4)
Απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 

υπαλλήλων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυ-

ξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για το έτος 

2022.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 53-56 του ν. 2218/1994 «Ίδρυση Νομαρ-

χιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την 
πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 90).

2. Την υπ’ αρ. 4683/1998 (Β΄ 140) απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης περί Κανονισμού Προσωπικού των ΠΤΑ.

3. Την υπ’ αρ. 2141/1998 (Β΄ 78) απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης περί Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Δια-
χείρισης των ΠΤΑ.

4. Τα άρθρα 190-193 του ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχι-
τεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176).

6. Τον Προϋπολογισμό έτους 2022 του Π.Τ.Α.-Α.Μ.Θ., 
αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης ύψους 19.000,00€ 

που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 4/23-24/11/2021 της 4ης 
Συνεδρίασης 24/11/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Π.Τ.Α. -A.M.Θ. (ΑΔΑ: 6ΝΖ7ΟΡΡΨ-Ο2Π) και με το υπ’ 
αρ. 298950-06/12/2021 απόφαση νομιμότητας της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

7. Η υπ’  αρ. 4/24-24/11/2021(ΑΔΑ:6ΝΓΝΟΡΡΨ-
5ΑΖ) απόφαση, αποσπάσματος πρακτικών της 4ης 
24/11/2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Π.Τ.Α. - A.M.Θ.

8. Τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των τμημάτων 
του Π.Τ.Α. και τα αυξημένα καθήκοντα των υπαλλήλων 
που προκύπτουν λόγω έλλειψης υπάρχοντος προσωπι-
κού, (ενημέρωση ΠΣΥΠΠΟΔΕ, λειτουργία ηλεκτρονικών 
πληρωμών, επίτευξη απορροφητικότητας των έργων 
του Π.Δ.Ε. της Π.Α.Μ.Θ.), σύνταξη μετάφραση, οικονο-
μική διαχείριση, κατάρτιση διακηρύξεων και συμβά-
σεων, διοργάνωση εκδηλώσεων, σύνταξη αναφορών 
προόδου εν γένει συντονισμό των δραστηριοτήτων των 
Προγραμμάτων/Έργων σε ότι αφορά την υλοποίηση των 
παραπάνω, ανάληψη νέων προγραμμάτων, κ.λπ.) και δεν 
καλύπτονται εντός του νόμιμου υποχρεωτικού ωραρίου, 
αποφασίζει:

την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά 
τις απογευματινές ώρες 14 (δεκατεσσάρων) υπαλλήλων 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες υπηρεσιακές 
ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατο-
λικής Μακεδονίας Θράκης.

Η υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβεί 
τις 120 ώρες ανά εξάμηνο του 2022 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ανά υπάλληλο. Η συγκρότηση συνεργείου 
υπερωριακής εργασίας από τους υπαλλήλους του Π.Τ.Α.-
Α.Μ.Θ.και έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗ-

ΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
2022

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
2022

Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 120 120

Π.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 1 120 120

Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 120 120

Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 120 120

Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 120 120

Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 120 120

Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΔΗΓΩΝ/ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1 120 120

Δ.Ε. ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4 120 120

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 8 Δεκεμβρίου 2021

O Πρόεδρος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ
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    Αριθμ. οικ. 3560 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολι-

κής Μακεδονίας Θράκης, για το έτος 2022. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 53-56 του ν. 2218/1994  «Ίδρυση Νομαρ-

χιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την 
πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 90).

2. Την υπ’ αρ. 4683/1998 (Β΄ 140) απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης περί Κανονισμού Προσωπικού των ΠΤΑ.

3. Την υπ’ αρ. 2141/1998 (Β΄ 78) απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης περί κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Δια-
χείρισης των ΠΤΑ.

4. Τα άρθρα 190-193 του ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχι-
τεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176).

6. Τον προϋπολογισμό έτους 2022 του Π.Τ.Α.-Α.Μ.Θ., 
αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης ύψους 19.000,00€ 
που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 4/23-24/11/2021 της 4ης 
Συνεδρίασης 24/11/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Π.Τ.Α. -A.M.Θ. (ΑΔΑ: 6ΝΖ7ΟΡΡΨ-Ο2Π) και με το υπ’ 
αρ. 298950-06/12/2021 απόφαση Νομιμότητας της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

7. Την υπ’  αρ. 4/24-24/11/2021(ΑΔΑ: 6ΝΓΝΟΡΡΨ-
5ΑΖ) απόφαση, Αποσπάσματος Πρακτικών της 4ης 
24/11/2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Π.Τ.Α. - A.M.Θ.

8. Τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των τμημάτων 
του Π.Τ.Α. και τα αυξημένα καθήκοντα των υπαλλήλων 
που προκύπτουν λόγω έλλειψης υπάρχοντος προσωπι-
κού, (ενημέρωση ΠΣΥΠΠΟΔΕ, λειτουργία ηλεκτρονικών 
πληρωμών, επίτευξη απορροφητικότητας των έργων 
του Π.Δ.Ε. της Π.Α.Μ.Θ.), σύνταξη μετάφραση, οικονο-
μική διαχείριση, κατάρτιση διακηρύξεων και συμβά-
σεων, διοργάνωση εκδηλώσεων, σύνταξη αναφορών 
προόδου εν γένει συντονισμό των δραστηριοτήτων των 
Προγραμμάτων/Έργων σε ότι αφορά την υλοποίηση των 
παραπάνω, ανάληψη νέων προγραμμάτων, κ.λπ.) και δεν 
καλύπτονται εντός του νόμιμου υποχρεωτικού ωραρίου, 
αποφασίζει:

την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά 
τις απογευματινές ώρες 14 (δεκατεσσάρων) υπαλλήλων 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες υπηρεσιακές 
ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατο-
λικής Μακεδονίας Θράκης.

Η υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβεί τις 
εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο του 2022 κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ανά υπάλληλο. Η συγκρότηση συ-
νεργείου υπερωριακής εργασίας από τους υπαλλήλους 
του του Π.Τ.Α.-Α.Μ.Θ. και έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/
ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗ-

ΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
2022

 Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
2022

Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 120 120
Π.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 1 120 120
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 120 120

Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 120 120
Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 120 120
Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 120 120

Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΔΗΓΩΝ/ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1 120 120

Δ.Ε. ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4 120 120

Οι υπηρεσίες του Ταμείου εντέλλονται για την υλοποί-
ηση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 8 Δεκεμβρίου 2021

O Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

I 

   Αριθμ. απόφ. 67/21/07-12-2021 (6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

της Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτι-

κών Ερευνών, για το Α’ εξάμηνο 2022. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ 

   Έχοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.,
- τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176),
- τις διατάξεις του μέρους Β’ του ν. 4602/2019 (Α΄ 45),
- την άποψη του Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Δι-

οίκησης,
- την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Δ.Σ., 

αποφασίζει:
Εγκρίνει κατά πλειοψηφία - απέχοντος του εκπροσώ-

που των εργαζομένων Γ. Βουγιουκαλάκη, δεδομένου ότι 
δήλωσε από την 1η Συνεδρίαση έτους 2019 του Δ.Σ. της 
ΕΑΓΜΕ ότι απέχει της ψηφοφορίας:

1. Την υπερωριακή απασχόληση για δύο οδηγούς για 
το α’ εξάμηνο 2022.

2. Την υπερωριακή απασχόληση για την Προϊσταμέ-
νη του γραφείου Γενικού Διευθυντή, την Προϊσταμένη 
του Γρ. αναπλ. Γενικού Διευθυντή Διοικητικών και Οικο-
νομικών και ένα υπηρεσιακό στέλεχος του Γρ. Γενικού 
Διευθυντή κατά το α’ εξάμηνο του 2022.
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3. Την υπερωριακή απασχόληση για τον γραμματέα 
του Δ.Σ. της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. κατά το α’ εξάμηνο 2022.

4. Την υπερωριακή απασχόληση ενός υπηρεσιακού 
στελέχους του γραφείου προμηθειών της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. κατά 
το α’ εξάμηνο 2022,

μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκατόν εί-
κοσι (120) ωρών ανά εξάμηνο.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα απόφα-
ση εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 5.700,00 € για 
τις περιπτώσεις 1, 2, 3 και θα βαρύνει τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και στο ποσό των 615,00 €
για την περίπτωση 4 που θα βαρύνει το Υποέργο 3 «Δρά-
σεις για την Αξιοποίηση Πρωτογενών και Δευτερογενών 
Ορυκτών Πόρων - ΔΥΟΠΥ» της Πράξης με τίτλο «Με-

λέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα της 
βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας - ΟΠΥΓΕΚ», με 
κωδικό ΟΠΣ 5003300 και ειδικότερα τα ακόλουθα Πα-
κέτα Εργασίας του παραπάνω Υποέργου: ΠΕ_1 «Έρευνα 
για Μεταλλικές ΟΠΥ». Ενέργεια Ε1_1, Ε1_2, Ε1_3 και στο 
ΠΕ_2 «Έρευνα για Μη Μεταλλικές ΟΠΥ». Ενέργεια Ε2_1, 
Ε2_2, Ε2_3, Ε2_4.

Οι ώρες υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης να 
πιστοποιούνται από την αρμόδια Υ.Μ. (Δ.Υ.Μ.- Δ.Ο.Δ.Υ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΤΑΣ   
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*02058301412210008*

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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