
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τεχνική προσαρμογή των ποσοστών δέσμευσης 
πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Κε-
ντρική Μακεδονία», «Στερεά Ελλάδα», «Κρήτη».

2 Τροποποίηση (4η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/ 
Γ.Π.80157/31-10-2018 κοινής υπουργικής απόφα-
σης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών 
Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (Β’ 4898).

3 Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας 
για το έτος 2022, για το προσωπικό που διατίθεται 
στα Ιδιαίτερα Γραφεία των Υφυπουργών Υποδο-
μών και Μεταφορών, στα Ιδιαίτερα Γραφεία Γενι-
κών Γραμματέων του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών και στο Γραφείο της Υπηρεσιακής 
Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών και δεν καλύπτει οργανικές θέσεις.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5692  (1)
   Τεχνική προσαρμογή των ποσοστών δέσμευσης 

πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Κε-

ντρική Μακεδονία», «Στερεά Ελλάδα», «Κρήτη». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 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).

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

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), και ειδικότερα την 
παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων 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. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ1046/2015 υπουρ-
γική απόφαση για την αναδιάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 15 και το άρθρο 42 του ν. 4314/2014 
(Β’ 2473) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

9. Την υπ’ αρ. 135200/2021 (Β’ 6026) υπουργική από-
φαση για την τεχνική προσαρμογή των ποσοστών δέ-
σμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση, «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», «Κεντρική 
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Μακεδονία» «Θεσσαλία», «Ήπειρος», «Δυτική Ελλάδα», 
«Δυτική Μακεδονία», «Στερεά Ελλάδα», «Πελοπόννη-
σος», «Ιόνια Νησιά», «Βόρειο Αιγαίο», «Κρήτη», «Αττική», 
«Νότιο Αιγαίο».

10. Τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
έγκριση της αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προ-
γραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τη συνακόλουθη 
τροποποίηση των Χρηματοδοτικών Πινάκων τους, και 
ειδικότερα, την υπό στοιχεία C(2021)9140-07/12/2021 
απόφαση για το Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία, την υπό 
στοιχεία C(2021)9155-07/12/2021 απόφαση για το 
Ε.Π. Στερεά Ελλάδα και την υπό στοιχεία C(2021)9145-
07/12/2021 απόφαση για το Ε.Π. Κρήτη.

11. Τα αιτήματα των ΕΥΔ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 
και ειδικότερα το υπ’ αρ. 192/14.01.2022 αίτημα της ΕΥΔ 
ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, το υπ’ αρ. 176/17.01.2022 αί-
τημα της ΕΥΔ ΕΠ Κρήτης και το υπ’ αρ. 110/19.01.2022 
αίτημα της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

12. Την αναγκαιότητα της απρόσκοπτης υλοποίησης 
των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με την εγκεκρι-
μένη στοχοθεσία τους, τηρουμένων των προϋποθέσεων 
των Κανονισμών της τρέχουσας προγραμματικής περι-
όδου για τις μεταβολές των π/υ των αξόνων των Ε.Π.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Tην έγκριση της τεχνικής προσαρμογής των ποσο-
στών δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προ-
γραμμάτων «Κεντρική Μακεδονία», «Στερεά Ελλάδα» 
και «Κρήτη», ώστε να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη συ-
νέχιση του προγραμματισμού της υλοποίησης των Ε.Π. 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχεί-
ρισης μετά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την έγκριση της αναθεώρησης των Ε.Π. (σημείο 10 
της παρούσης) και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
σημείο 11.

Η τεχνική προσαρμογή των ποσοστών δέσμευσης 
πόρων των Ε.Π. έχει ως ακολούθως:

Κεντρική Μακεδονία
Ποσοστό Υπερδέσμευσης
Άξονα Προτεραιότητας 05

216,99%

Στερεά Ελλάδα
Ποσοστό Υπερδέσμευσης
Άξονα Προτεραιότητας 04

143,21%

Κρήτη
Ποσοστό Υπερδέσμευσης
Άξονα Προτεραιότητας 4

132,20%

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π θα πρέπει να 
προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή 
μείωση της υπερδέσμευσης.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.68808/2021 (2)
 Τροποποίηση (4η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/ 

Γ.Π.80157/31-10-2018 κοινής υπουργικής από-

φασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας 

(ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπη-

ρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (Β’ 4898). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-

στημα υγείας και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 30 
(Α΄ 31).

2. Τον ν.  4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 38).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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).

4. Το π.δ.  121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 181).

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

7. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργη-
ση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α΄ 156).

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

9. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

10. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 
(Β’ 4898) κοινή υπουργική απόφαση, με περιεχόμενο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/ 
Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β’  2315) κοινής υπουργικής 
απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Πα-
ροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Πα-
ροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)», όπως τροποποι-
ήθηκε με τις υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.2918/07-03-2019 
(Β’ 889), ΕΑΛΕ/Γ.Π.20254/04-04-2019 (Β’ 1218) και ΕΑΛΕ/ 
Γ.Π.51391/24-12-2020 (Β’ 5821) όμοιες κοινές υπουργικές 
αποφάσεις.

11. Την υπ’ αρ. 750 απόφαση της 796ης/07-10-2021 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

12. Την υπό στοιχεία B2β/Γ.Π.οικ.70778/11-11-2021 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, από την οποία προκύπτει ότι με 
την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση η όποια οικο-
νομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
θα αντισταθμιστεί μέσω του μηχανισμού του clawback. 
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Υγείας, αποφασίζουμε:

1) Την τροποποίηση της παρ. 7γ του άρθρου 2 (εν-
νοιολογικοί προσδιορισμοί) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/
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Γ.Π. 80157/31-10-2018 (Β’ 4898) κοινής υπουργικής από-
φασης και την αντικατάστασή της ως εξής:

«γ. η χορήγηση των αναγκαίων θεραπευτικών μέσων, 
όπως συσκευές οξυγονοθεραπείας (συμπυκνωτής οξυ-
γόνου), σκευάσματα ειδικής διατροφής για θεραπευ-
τικούς σκοπούς χορηγούμενα εντερικά μέσω γαστρο-
στομίας ή νηστιδοστομίας ή παρεντερικά, με ιατρική 
γνωμάτευση που θα αναγράφει το κατάλληλο για την 
νόσο κωδικό κατά ICD10, για το οποίο ο ΕΚΠΥ προβλέπει 
την χορήγηση διατροφικών σκευασμάτων.».

2) Την τροποποίηση της παρ. 3 (συσκευές οξυγονο-
θεραπείας), του άρθρου 53 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
80157/31-10-2018 (Β’ 4898) κοινής υπουργικής απόφα-
σης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την παρ. 14 του άρ-
θρου μόνου της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 2918/07.03.2019 
(Β’ 889) κοινής υπουργικής απόφασης, και την αντικατά-
στασή της ως εξής:

«3. Συσκευές Οξυγονοθεραπείας
Οι συσκευές οξυγονοθεραπείας αποζημιώνονται από 

τον Οργανισμό σε συμβεβλημένους παρόχους στην τιμή 
που έχει συμφωνηθεί με αυτούς και έχει ορίσει με από-
φαση του το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Κατ’ εξαίρεση ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
δύναται να αποζημιώσει και τον δικαιούχο στην τιμή 
αποζημίωσης που έχει ορίσει το Δ.Σ., εάν δεν υπάρχει 
επαρκής αριθμός συμβεβλημένων παροχών.

Η ιατρική γνωμάτευση για χορήγηση οξυγονοθεραπεί-
ας με συμπυκνωτή οξυγόνου, εκδίδεται από ιατρό ιδιω-
τικού ιατρείου ή ιδιωτικής κλινικής ή δημόσιας δομής, 
με ειδικότητα Πνευμονολόγου, Παιδιάτρου για παιδιά, 
Καρδιολόγου (μόνο για καρδιακή ανεπάρκεια τελικού 
σταδίου), καθώς και ιατρού ΜΕΘ.

Η αρχική ηλεκτρονική γνωμάτευση εκδίδεται με μέγι-
στη διάρκεια τριών μηνών και μετά θα επαναξιολογείται 
η αναγκαιότητα για τη συνέχιση της οξυγονοθεραπείας 
από τον θεράποντα ιατρό. Οι επόμενες γνωματεύσεις 
θα εκδίδονται με εξάμηνη διάρκεια. Κατ’ εξαίρεση σε 
επείγουσες περιπτώσεις δύνανται να συνταγογραφούν 
και ιατροί ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής 
Δημοσίου, Στρατιωτικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκο-
μείου ή Κέντρου Υγείας. Οι συγκεκριμένες γνωματεύσεις 
θα εκδίδονται άπαξ και θα έχουν μέγιστη διάρκεια μέχρι 
και τρεις (3) μήνες.

Η γνωμάτευση εκτελείται εντός δεκαπέντε (15) εργά-
σιμων ημερών από την έκδοση της.

Για χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις με αναπνευστική 
ανεπάρκεια τύπου Ι ή II (χρόνια αποφρακτική πνευμονο-
πάθεια-ΧΑΠ, πνευμονική ίνωση, και καρκίνος πνεύμονα), 
η μέτρηση αερίων αίματος είναι αναγκαία κατά την αρ-
χική χορήγηση της οξυγονοθεραπείας. Η ανανέωση της 
συνταγογράφησης της οξυγονοθεραπείας διενεργείται 
βάσει οξυμετρίας.

Για οξείες καταστάσεις αναπνευστικής ανεπάρκειας 
που απαιτούν οξυγονοθεραπεία, απαιτείται η μέτρηση 
αερίων αίματος για τον προσδιορισμό του τύπου της 
αναπνευστικής ανεπάρκειας. Οι δικαιούχοι δεν κατα-
βάλλουν συμμετοχή για την χορήγηση της οξυγονοθε-
ραπείας».

Κατά τα λοιπά ισχύει η εν θέματι αναφερόμενη κοινή 
υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Ι

     Αριθμ. 15623 (3)
Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας 

για το έτος 2022, για το προσωπικό που διατίθε-

ται στα Ιδιαίτερα Γραφεία των Υφυπουργών Υπο-

δομών και Μεταφορών, στα Ιδιαίτερα Γραφεία Γε-

νικών Γραμματέων του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών και στο Γραφείο της Υπηρεσια-

κής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών και δεν καλύπτει οργανικές θέσεις. 

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 

(Α΄ 176).
β) των άρθρων 37 και 110 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 

Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

γ) των άρθρων 76-78 του ν.  4742/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και 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).

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

2. 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).

3. Την υπ’ αρ. οικ. 27954/14.05.2020 απόφαση 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).

4. Την ανάγκη προσφοράς υπερωριακής απογευμα-
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τινής εργασίας από τους υπαλλήλους που διατίθενται 
στα Ιδιαίτερα Γραφεία των Υφυπουργών Υποδομών και 
Μεταφορών, στα Ιδιαίτερα Γραφεία των Γενικών Γραμμα-
τέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του 
Γραφείου της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών και δεν καλύπτουν οργανικές 
θέσεις στα εν λόγω Γραφεία.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη ύψους έως πενήντα μιας χιλιάδων 
εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών #51.667,20 
€#, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022, του Υπουργεί-
ου Υποδομών και Μεταφορών, Ειδικός Φορέας 1039-101 
και Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδου 2120201001 «Απο-
ζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολο-
γίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)», αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την παροχή απογευματινής υπερωρι-
ακής εργασίας (μέχρι 22ης ώρας) για το έτος 2022, για 
υπαλλήλους που διατίθενται στα Ιδιαίτερα Γραφεία των 
Υφυπουργών Υποδομών και Μεταφορών, στα Ιδιαίτερα 
Γραφεία των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Υποδο-
μών και Μεταφορών και του Γραφείου της Υπηρεσιακής 
Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις, μέχρι εκατόν είκοσι 
(120) ώρες ανά εξάμηνο για κάθε υπάλληλο, ως εξής:

α) Για το Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Υποδο-
μών και Μεταφορών, Γεώργιου Καραγιάννη, έως δέκα 
πέντε (15) υπάλληλοι,

β) Για το Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Υποδο-

μών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλου, έως επτά 
(7) υπάλληλοι,

γ) Για το Ιδιαίτερο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως 
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
έως πέντε (5) υπάλληλοι,

δ) Για το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Με-
ταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
έως πέντε (5) υπάλληλοι και

ε) Για το Γραφείο της Υπηρεσιακής Γραμματέως του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έως τρεις (3) 
υπάλληλοι.

2. Η πραγματοποίηση των ωρών απογευματινής υπε-
ρωριακής εργασίας, θα βεβαιώνεται στα τέλη κάθε μήνα 
με πράξη των Διευθυντών των Ιδιαίτερων Γραφείων των 
Υφυπουργών Υποδομών και Μεταφορών, των Ιδιαίτερων 
Γραφείων των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών και της Υπηρεσιακής Γραμματέ-
ως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Με απόφαση των ανωτέρω θα συγκροτείται στις αρχές 
εκάστου μήνα συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης.

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

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Παπάγου, 19 Ιανουαρίου 2022

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΜΙΛΕΝΑ ΚΟΝΤΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02003023101220004*
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