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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 84253 (1)
   Τροποποίηση της υπ’  αρ. οικ. 28286/450/

20-6-2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
  1. Την παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 «Νέο 

Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις 
στις εργασιακές σχέσεις» (Α’115).

2. Το άρθρο 8 του ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προ-
στασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’ 91).

3. Το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο-
νισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101).

4. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

5. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση 
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση 
των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού 
δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

6. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 258).

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

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

10. Τον ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήμα-
τος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 
18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(L 352).

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, της 
17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων), (L119).

14. Tην παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

15. Tο π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

16. Tο π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

17. Tο 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).

18. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
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19. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

20. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

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

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

23. Την υπό στοιχεία οικ. 28286/450/20-6-2017 κοινή 
υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχει-
ρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, 
όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 
και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου 
και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του 
ν. 3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δρα-
στηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων 
ηλικίας 55-67 ετών» (Β’ 2307), όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπό στοιχεία οικ.66837/1486/17-12-2018 (Β’ 5764), 
οικ.28011/635/9-7-2020 (Β’ 2855), 19505/1-3-2022 
(Β’ 1238) και 67442/18-7-2022 (Β’ 3819) όμοιές της.

24. Την υπό στοιχεία 2/85154/ΔΠΓΚ/4-3-2022 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρ-
μογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 - 
Καθορισμός δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 περί πολυ-
ετών υποχρεώσεων» (Β’ 1137).

25. Τις υπ’  αρ. 3811/5-7-2022, 4134/26-7-2022 και 
4382/23-8-2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Δ.ΥΠ.Α.

26. Την υπ’ αρ. 736775/25-8-2022 βεβαίωση δέσμευ-
σης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
της Δ.ΥΠ.Α.

27. Τις υπ’  αρ. 952/27-6-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ844691Ω2-
ΝΨΓ), υπ’  αρ. 110/15-1-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΤ74691Ω2- 
ΔΦ8), υπ’ αρ. 35/10-1-2022 (ΑΔΑ: 9ΛΩ04691Ω2-Π1Φ), 
υπ’  αρ. 107/17-1-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΝ04691Ω2- 55Φ), 
υπ’  αρ. 402/19-4-2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΓΝ4691Ω2-1ΕΥ), 
υπ’  αρ. 604/22-6-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΟ94691Ω2- ΚΥΡ), 
υπ’ αρ. 100/14-1-2022 (ΑΔΑ: 60114691Ω2-ΚΓΡ), υπ’ αρ. 
113/17-1-2022 (ΑΔΑ: Ψ65Υ4691Ω2- ΡΜ7), υπ’  αρ. 
78/17-1-2022 (ΑΔΑ: ΨΡΘΩ4691Ω2-ΚΒΖ), υπ’  αρ. 59/
14-1-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΦΗ4691Ω2- ΠΑΟ), υπ’  αρ. 64/
17-1-2022 (ΑΔΑ: 69ΑΨ4691Ω2-Ρ5Χ), υπ’ αρ. 114/13-1-2022
(ΑΔΑ: 6Κ6Β461Ω2- Ε7Κ), υπ’  αρ. 378/31-1-2022 
(ΑΔΑ: 6Β204691Ω2-Π30), υπ’ αρ. 803/5-3-2022 (ΑΔΑ: 
917Ν4691Ω2- 1ΧΩ), υπ’ αρ. 645/24-2-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΕ-
Ω4691Ω2-ΓΨ4), υπ’  αρ. 847/11-3-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΝ-
Λ4691Ω2- Α70), υπ’ αρ. 885/14-3-2022 (ΑΔΑ: 62Γ74691Ω2-
Ω1Ο), υπ’ αρ. 919/18-3-2022 (ΑΔΑ: Ω5Δ14691Ω2- Σ36), 
υπ’ αρ. 1048/30-3-2022 (ΑΔΑ: 67ΚΧ4691Ω2-Σ6Ψ), υπ’ αρ. 
1075/1-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΗΣΠ4691Ω2- 4Ο4), υπ’  αρ. 4/
5-4-2022 (ΑΔΑ:Ψ6ΒΝ461Ω2-59Φ), υπ’ αρ. 56/11-1-2022 
(ΑΔΑ: Ω83Ξ4691Ω2-97Ξ) και υπ’ αρ. 144/17-1-2022 (ΑΔΑ: 
9ΔΟΚ4691Ω2-ΚΛΑ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
της Δ.ΥΠ.Α.

28. Την υπ’ αρ. 78982/29-8-2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την 
οποία: α) Όσον αφορά τους φορείς γενικής κυβέρνησης, 
θα προκληθεί οικονομική επιβάρυνση στους προϋπολο-
γισμούς τους, κατά το μέρος της συμμετοχής τους στο 
πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση ότι με το πρόγραμμα 
εξυπηρετούνται υπάρχουσες ανάγκες του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, για τις οποίες έχει ήδη προβλεφθεί η 
σχετική δαπάνη στους προϋπολογισμούς των φορέων 
αυτών και η δε συνολική δαπάνη είναι εντός του ΜΠΔΣ, 
β) όσον αφορά τη Δ.ΥΠ.Α., η συνολική δαπάνη του προ-
γράμματος είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού 
που τίθενται στο ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο-
σιονομικής Πολιτικής (2022-2025) και για τα έτη 2026-
2027 οι αντίστοιχες πιστώσεις θα συμπεριληφθούν στο 
υπό κατάρτιση ΜΠΔΣ 2024-2027.

29. Το γεγονός ότι το υλοποιούμενο πρόγραμμα προ-
σφέρει στους ωφελούμενούς του, μακροχρόνια ανέρ-
γους, ηλικίας 55 έως 67 ετών που έχουν αποκοπεί από 
την αγορά εργασίας, απασχόληση εξυπηρετώντας ταυ-
τόχρονα υπάρχουσες ανάγκες του ευρύτερου δημοσίου 
τομέα και το δημόσιο συμφέρον.

30. Την ανάγκη δημιουργίας επιπλέον θέσεων εργασί-
ας μέσω του προγράμματος.

31. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη του προγράμμα-
τος από την έναρξη υλοποίησης αυτού από την έναρξη 
έως και την προβλεπόμενη λήξη του, προϋπολογίζεται 
έως το ποσό ύψους τριακοσίων δεκατριών εκατομμυ-
ρίων οκτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων 
είκοσι ενός ευρώ και έντεκα λεπτών (313.852.921,11€). 
Ειδικότερα:

α. Η συνολική επιβάρυνση των προϋπολογισμών των 
φορέων της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να ανέλθει 
έως το ποσό των εκατόν είκοσι έξι εκατομμυρίων ευρώ 
(126.000.000,00 €) και δεν δύναται να επιμεριστεί ανά 
δικαιούχο καθώς η πρόσκληση προς τους δικαιούχους 
έπεται της δημοσίευσης της παρούσας και οι δικαιούχοι 
και ο αριθμός των προσλαμβανομένων ανά δικαιούχο 
δεν μπορούν να προσδιοριστούν εκ των προτέρων.
Η δαπάνη από την επέκταση του προγράμματος αναμέ-
νεται να ανέλθει σε ποσό ύψους 75.600.000,00 €, η δε 
δαπάνη από την υλοποίησή του έχει ανέλθει περίπου 
στο ποσό των 50.400.000,00 €.

β. Η συνολική επιβάρυνση του προϋπολογισμού της 
Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ2493) αναμένεται να ανέλθει έως το ποσό 
των εκατόν ογδόντα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων 
πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ 
και έντεκα λεπτών (187.852.921,11 €) και αναλύεται ως 
κατωτέρω:

i. Για τα παρελθόντα έτη, από την έναρξη ισχύος του 
προγράμματος έως το οικονομικό έτος 2021, η πραγ-
ματοποιηθείσα δαπάνη έχει ανέλθει στο ποσό ύψους 
23.290.056,11 € (για το 2018: 2.439.417,11 €, για το 2019: 
4.747.849,80 €, για το 2020: 3.741.161,70 €, για το 2021: 
12.361.627,50 €),

ii. Για το οικονομικό έτος 2022, η δαπάνη ανέρχεται 
στο ποσό ύψους 41.562.865,00 € (έχουν εκδοθεί σχετικές 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης),
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iii. Για τα έτη οικονομικά 2023-2027, η δαπάνη από την 
επέκταση του προγράμματος αναμένεται να ανέλθει σε 
ποσό ύψους 123.000.000,00 € και κατανέμεται ως εξής:

για το 2023: έως 25.000.000,00 €
για το 2024: έως 25.000.000,00 €
για το 2025: έως 25.000.000,00 €
για το 2026: έως 25.000.000,00 €
για το 2027: έως 23.000.000,00 €.
Η πρόσθετη δαπάνη που προκαλείται σε βάρος του 

προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. από την παρούσα, ανέρ-
χεται έως το ποσό ύψους 30.652.921,11 €, καθόσον η 
δαπάνη των ετών 2018 - 2022 υπολείπεται της προϋπο-
λογισθείσας δαπάνης (ύψους 157.200.000,00 €) στην υπό 
στοιχεία οικ. 28011/635/9-7-2020 (Β’ 2855) κοινή υπουρ-
γική απόφαση κατά 92.347.078,89 €, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του προγράμματος της υπ’ αρ. οικ. 
28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής από-
φασης, ως εξής:

Α. Tο άρθρο 1 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 1
Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 16.500 
θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απα-
σχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) σε κάθε είδους Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και αποκεντρω-
μένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Διευθύνσεις των 
φορέων Κεντρικής Διοίκησης β) επιχειρήσεις, φορείς και 
οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναο-
ριοθετήθηκε από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), 
που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, γ) επι-
χειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτε-
ρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 
(Α’ 87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα».

Β. Στην παρ. 1 του άρθρου 2, τροποποιείται και αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1α. Η συνολική προκαλούμενη δαπάνη από την έναρ-
ξη έως και την προβλεπόμενη λήξη του προϋπολογίζεται 
έως το ποσό ύψους τριακοσίων δεκατριών εκατομμυ-
ρίων οκτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων 
είκοσι ενός ευρώ και έντεκα λεπτών (313.852.921,11 €), 
εκ των οποίων ποσό ύψους έως 187.852.921,11 € κα-
λύπτεται από τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. και ποσό 
ύψους έως 126.000.000,00 € καλύπτεται από τους προϋ-
πολογισμούς των φορέων της γενικής κυβέρνησης.

β. Η δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ2493) ανήλθε για τα οικονομικά έτη 2018-
2021 σε ποσό ύψους 23.290.056,11 €, βαρύνει το οικο-
νομικό έτος 2022 έως του ποσού ύψους 41.562.865,00 € 
και τα επόμενα οικονομικά έτη ως ακολούθως:

για το 2023: έως 25.000.000,00 €
για το 2024: έως 25.000.000,00 €
για το 2025: έως 25.000.000,00 €
για το 2026: έως 25.000.000,00 €
για το 2027: έως 23.000.000,00 €».

Γ. Στη παρ. 1 του άρθρου 7 τροποποιείται και αντικα-
θίσταται ως εξής:

«1. Μετά τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, ο δικαι-
ούχος υποβάλλει εντός ενενήντα (90) ημερών αίτηση με 
τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγη-
σης, στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 της έδρας ή 
του υποκαταστήματος όπου απασχολείται ο επιχορη-
γούμενος εργαζόμενος.

Με τη Δημόσια Πρόσκληση ορίζεται ο τρόπος υποβο-
λής της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών για 
την καταβολή της επιχορήγησης».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία 
οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 
οικ. 66837/1486/17-12-2018 (Β’ 5764), οικ.28011/635/
9-7-2020 (Β’  2855), 19505/1-3-2022 (Β’  1238) και 
67442/18-7-2022 (Β’ 3819) όμοιές της.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Οικονομικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΟΑΤΑΠ/21677 (2)
    Καθορισμός αναγκών υπερωριακής απασχόλη-

σης των υπαλλήλων που υπηρετούν στον Διεπι-

στημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-

δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για 

το Δ’ Τρίμηνο 2022.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθ-

μίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.ΤΑ.) πρώτου και δεύτερου 
βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 
και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. 
του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολο-
γικές διατάξεις» (Α’ 176).

2. Την υπ’ αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της
Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ 
του ν. 4354/2015 (Α’ 176)».

3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).
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4. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/12-1-2017 (Β’ 17) απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για τον καθο-
ρισμό δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης 
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασία.

5. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 17/9-9-2022 
συνεδρίασης της Ολομέλειας του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης.

6. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται 
απαραίτητη λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων, έκτακτων 
και επειγουσών υποχρεώσεων, πέραν του κανονικού 
ωραρίου, που δημιουργούνται σε συνδυασμό με την 
έλλειψη προσωπικού σε όλες τις οργανικές μονάδες του 
φορέα κυρίως από:

- Τη διεκπεραίωση αυξημένου όγκου επιστολών για 
την επιβεβαίωση γνησιότητας πτυχίων της αλλοδαπής 
και αντίστοιχων πράξεων αναγνώρισης των δημοσίων 
υπαλλήλων.

- Τον όγκο αιτήσεων στην αναγνώριση των εξ’ απο-
στάσεως μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

- Τον ιδιαίτερα υψηλό όγκο εργασιών στη διαχείριση 
προελέγχου των αιτήσεων edoatap.

- Αναταξινόμηση, οργάνωση και εκκαθάριση του αρ-
χείου της κάθε διεύθυνσης.

- Πρωτοκόλληση εισερχομένων εγγράφων λόγω ιδιαί-
τερα αυξημένου όγκου εισερχομένων σε συνδυασμό με 
την έλλειψη προσωπικού.

- Πρόσθετες ανάγκες για την εκπαίδευση του προ-
σωπικού στην εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης των 
διοικητικών εγγράφων.

- Την αντιμετώπιση του αυξημένου όγκου εργασίας 
στα διοικητικά και οικονομικά θέματα στο πλαίσιο της 
εφαρμογής των διοικητικών μεταρρυθμίσεων.

- Ανάγκες Δικαστικού Γραφείου.
- Ανάγκες Γραφείου Προέδρου.
- Κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας από υπαλλήλους 

ΠΕ Πληροφορικής.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη-

θεί δαπάνη, η οποία δεν θα υπερβεί το ποσό των εννέα 
χιλιάδων ευρώ (9.000,00 ευρώ) σε βάρος του ΚΑΕ 0261 

και το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 ευρώ) σε βάρος 
του ΚΑΕ 0263 αντίστοιχα, του τακτικού προϋπολογισμού 
του ΔΟΑΤΑΠ έτους 2022 και όχι του κρατικού προϋπολο-
γισμού και για την οποία σύμφωνα με την από 13/9/2022 
βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας (υπ’ αρ. ΔΟΑΤΑΠ 
21628/13-9-2022) έχει ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή 
σχετικής πίστωσης στους ΚΑΕ 0261 και 0263 του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού έτους 2022, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή απασχόλη-
ση καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, προκει-
μένου να καλυφθούν επείγουσες και έκτακτες ανάγκες 
του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τριάντα (30) υπαλλήλους, μόνιμους 
και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό-
νου, καθώς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, που 
υπηρετούν στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για χρονικό διάστημα από 
τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως έως 31-12-2022 και έως 60 ώρες 
ανά υπάλληλο, ανά τρίμηνο.

Πριν την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης θα 
εκδίδεται απόφαση του Προέδρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή της 
οικείας οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης για 
τη συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχό-
λησης με ονομαστική αναφορά των συμμετεχόντων σε 
αυτό υπαλλήλων και την κατανομή των ωρών υπερωρι-
ακής απασχόλησης.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και 
τη βεβαίωση πραγματοποίησης της υπερωριακής απα-
σχόλησης θα είναι ο Πρόεδρος και οι οικείοι Προϊστά-
μενοι. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις, όπως και οι αποφάσεις 
συγκρότησης συνεργείων θα κοινοποιούνται στο Τμήμα 
Προσωπικού και τον εκκαθαριστή μισθοδοσίας.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022

O Πρόεδρος
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02048981609220004*
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