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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 124077 (1)
   Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Δικαιοσύνης και κατάργηση της υπό 

στοιχεία 45480/ΕΥΘΥ318/2017 (Β’ 1446) κοινής 

υπουργικής απόφασης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, 
A’ 98) που διατηρήθηκε σε ισχύ με τη διάταξη της παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματι-
κή Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 
“Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες 
διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» 
(Α’ 61) και ειδικότερα τα άρθρα 22, 23 και την παρ. 2 του 
άρθρου 63.

3. «Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 
για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Με-
τάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και 

Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα 
εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευ-
σης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και 
το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης 
των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.

4. Την υπό στοιχεία C (2021) 5617 εκτελεστική από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29.7.2021 για την 
έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την Ελλη-
νική Δημοκρατία.

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

6. 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).

7. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’ 121), το π.δ. 62/2020 «Διορισμός 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155), 
το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 68/2021 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

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

10. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’  7).

11. Την υπ’ αρ. 22631/17-4-2018 (Β’ 1450) απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής.

12. Την υπό στοιχεία 45480/ΕΥΘΥ318/2017 κοινή 
υπουργική απόφαση «Σύσταση και διάρθρωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» 
(Β’ 1446).

13. Το από 13.12.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης με την πρόταση αναδιάρθρωσης της 
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Την υπ’ αρ. 123148 - 19.12.2022 εισήγηση του Γενι-
κού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης» (εφεξής ΕΔ ΕΣΠΑ 
ΥΔ) ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αποστολή

1. Η Ειδική Υπηρεσία ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ έχει ως αποστολή 
την υποστήριξη του οικείου Υπουργείου και των φορέων 
που εποπτεύονται από αυτό:

- στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των 
αναγκών στους τομείς πολιτικής αρμοδιότητας του 
Υπουργείου, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής 
τους ικανότητας σε σχέση με τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 
2021-2027.

- στη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, 
υλοποίηση ή άλλη συναφή ενέργεια που συνδέεται με 
την υλοποίηση πράξεων/δράσεων, οι οποίες συγχρημα-
τοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΟΧ, άλλων 
ευρωπαϊκών ταμείων ή διεθνών ή διακρατικών προγραμ-
μάτων. Δύναται να ορίζεται εθνικό σημείο επαφής για 
χρηματοδοτικά προγράμματα ευρωπαϊκών ταμείων ή 
διεθνών ή διακρατικών προγραμμάτων.

2. Εξακολουθεί να ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες 
που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2014- 2020 
καθώς και λοιπές αρμοδιότητες που περιγράφονται σε 
ειδικότερη νομοθεσία ή σε ειδικότερες κανονιστικές 
διατάξεις.

3. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ υπάγεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Άρθρο 2
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ

Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ, διαρθρώνεται σε τρεις (3) μονάδες επι-
πέδου τμήματος ως εξής:

- Μονάδα Α: Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
- Μονάδα Β: Παρακολούθησης Δράσεων και Υλοποί-

ησης έργων
- Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας 
ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ

Οι αρμοδιότητες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ κατανέμονται μεταξύ 
των Μονάδων ως εξής:

Μονάδα Α: Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
Α) Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της ΕΔ ΕΣΠΑ 

ΥΔ, τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του 
Υπουργείου, τις Περιφέρειες και την ΚΕΔΕ, καθώς και 
τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους και φορείς 
που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, για την 
αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών 
τους, με την προοπτική διαμόρφωσης των σχετικών με 
τον τομέα πολιτικής του υπουργείου στρατηγικών των 
Προγραμμάτων και στη συνέχεια της εξειδίκευσης αυτών 
στην προοπτική υλοποίησης των αναγκαίων δράσεων/
έργων.

Β) Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Το-
μεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων 2021- 2027 
και επικοινωνεί με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές 
προκειμένου να εντοπίσει και εξασφαλίσει τη χρηματο-
δότηση δράσεων που σχετίζονται με τους τομείς πολι-
τικής του Υπουργείου.

Γ) Συντονίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά τον προγραμματι-
σμό των έργων/δράσεων των τομεακών πολιτικών του 
Υπουργείου, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο Προγραμ-
μάτων.

Δ) Συμμετέχει στην εξειδίκευση των Προγραμμάτων 
για την εφαρμογή των πολιτικών του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης μέσω αντίστοιχων δράσεων/προσκλήσεων, καθώς 
και στην ενδεχόμενη τροποποίηση αυτών. Για τον σκοπό 
αυτό, υποβάλλει προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές 
Αρχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 4914/2022 
και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Ε) Συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των 
προσκλήσεων για δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των εποπτευόμενων 
φορέων του, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από 
την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή. Συνεργάζεται με 
τη Διαχειριστική Αρχή και παρακολουθεί τη διαδικασία 
και τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων προ-
σκλήσεων.

ΣΤ) Υποστηρίζει τον σχεδιασμό πράξεων που θα χρη-
ματοδοτηθούν από τα Προγράμματα 2021-2027 και συ-
νεισφέρει στην κατάλληλη προετοιμασία για την ωρίμαν-
ση και την ένταξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και 
εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης 
και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων 
προϋποθέσεων υλοποίησης των Πράξεων/Δράσεων που 
προωθούνται προς υλοποίηση.

Ζ) Συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους 
φορείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για τους οποίους 
θα προωθηθεί η υλοποίηση Πράξεων/Δράσεων μέσω 
Προγραμμάτων 2021-2027, στην προετοιμασία των στοι-
χείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβλη-
θούν στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την ένταξη 
των Πράξεων/Δράσεων στα Προγράμματα. Η ΕΔ ΕΣΠΑ 
ΥΔ αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό 
αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκρισή του από τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης.

Η) Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απα-
ραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την 
ωρίμανση των Πράξεων/Δράσεων.

Θ) Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις των 
πολιτικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε σχέση με το 
ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και το σχετικό εθνικό και ευρω-
παϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συμμετέχει 
σε Θεματικά Δίκτυα και τεχνικές συναντήσεις παρακο-
λούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την ΕΕ, όταν 
αφορούν θέματα εφαρμογής των πολιτικών αυτών.

Ι) Σε σχέση με δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (εφεξής ΤΑΑ) ασκεί τις παρακάτω αρ-
μοδιότητες:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69893Τεύχος B’ 6695/23.12.2022

- Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους 
εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, στην ωρί-
μανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/Δράσεών τους, 
στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης του ΤΑΑ. Στο πλαί-
σιο αυτό, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ συντονίζει και μεριμνά για την 
εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την 
ωρίμανση μίας Πράξης/Δράσης, σε συνεργασία με την 
Υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου που 
θα αναλάβει τον ρόλο του δικαιούχου.

- Συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους 
φορείς του Υπουργείου, για τους οποίους θα προωθηθεί 
η υλοποίηση Πράξεων/Δράσεων στο ΤΑΑ, στην προετοι-
μασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέ-
πει να υποβληθούν στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού 
Ταμείου Ανάκαμψης (εφεξής ΕΥΣΤΑ) για την ένταξη των 
Πράξεων/Δράσεων στο ΤΑΑ.

Μονάδα Β: Παρακολούθησης Δράσεων και Υλοποί-
ησης έργων

Α) Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απα-
ραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την 
υλοποίηση νέων Πράξεων/Δράσεων, την προτυποποίη-
ση τευχών προσκλήσεων ενδιαφέροντος, καθώς και για 
την έκδοση σχετικών οδηγιών και εγκυκλίων, όπου απαι-
τείται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση 
υπηρεσίες του Υπουργείου ή και τους εποπτευόμενους 
φορείς του.

Β) Υλοποιεί η ίδια, ως δικαιούχος, Πράξεις του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης στο πλαίσιο Προγραμμάτων 2021-
2027. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπό-
μενες από τον ν. 4914/2022 και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.

Γ) Σε περιπτώσεις αδύναμων δικαιούχων του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης για Πράξεις/Δράσεις Προγραμμάτων 
2021-2027, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ δύναται να τους υποκαθιστά 
στο ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό να 
αναλαμβάνει το ρόλο αυτό η Μονάδα Β, μετά από σχε-
τικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και 
έγκρισή του από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Δ) Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην παρακολούθηση της 
υλοποίησης των Πράξεων/Δράσεων που υλοποιούν ως 
δικαιούχοι στο πλαίσιο Προγραμμάτων 2021-2027. Στο 
πλαίσιο αυτό δύναται να παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης 
έργου». Η Επιτελική Δομή αναλαμβάνει την υποστήρι-
ξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της 
Υπηρεσίας/φορέα και έγκρισή του από τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης.

Ε) Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των ενταγμένων 
πράξεων του Υπουργείου, συνεργαζόμενη με τις Διαχει-
ριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης 
προβλημάτων, όπου απαιτείται.

ΣΤ) Παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών 
των πράξεων που συμβάλλουν στους στόχους του αντί-
στοιχου Προγράμματος.

Ζ) Σε σχέση με δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (εφεξής ΤΑΑ):

- Ασκεί τον ρόλο του φορέα υλοποίησης δράσεων ή 
και έργων του Υπουργείου Δικαιοσύνης συμπεριλαμβα-

νομένων δράσεων/έργων τεχνικής βοήθειας, που έχουν 
περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας, με βάση τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 119126 
ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) υπουργική απόφαση περί 
καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των 
δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

- Σε περιπτώσεις Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης αδύναμων φορέων υλοποίησης για Πράξεις/Δρά-
σεις ΤΑΑ, δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους. 
Στις περιπτώσεις αυτές, αναλαμβάνει το ρόλο αυτό η 
Μονάδα Β, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της 
Υπηρεσίας/φορέα και έγκρισή του από τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης και εφαρμόζει τις σχετικές υποχρεώσεις 
φορέα υλοποίησης δικαιούχου.

- Ασκεί τον ρόλο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουρ-
γείου ευθύνης για τον συντονισμό, την παρακολούθηση 
και την επιτάχυνση των σχετικών δράσεων και έργων του 
ΤΑΑ αρμοδιότητας του Υπουργείου, με βάση τα οριζόμε-
να στην υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021(Β’ 4498) 
υπουργική απόφαση περί καθορισμού Συστήματος Δι-
αχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα:
- Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των ενταγμένων 

πράξεων στο ΤΑΑ του Υπουργείου ευθύνης συνεργαζό-
μενη με την ΕΥΣΤΑ για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώ-
πισης προβλημάτων, όπου απαιτείται.

- Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς 
του Υπουργείου ευθύνης στην παρακολούθηση της 
υλοποίησης των Πράξεων/Δράσεων που υλοποιούν ως 
φορείς υλοποίησης στο πλαίσιο του ΤΑΑ.

Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης
Α) Διαχειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προσω-

πικό της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ, και ειδικότερα τα θέματα οργάνω-
σης, τα διοικητικά και οικονομικά θέματα. Οργανώνει 
την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης 
σχετικών αναγκών και αιτημάτων κατάρτισης του προ-
σωπικού των Μονάδων τα οποία εγκρίνονται από τον 
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Τηρεί αρχείο προσωπικού 
με τα απαραίτητα έγγραφα.

Β) Μεριμνά για τη σύνταξη και έκδοση των αποφά-
σεων σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των 
συλλογικών οργάνων, επιτροπών και ομάδων εργασίας 
της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ.

Γ) Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνι-
κή υποδομή της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ.

Δ) Έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη 
λειτουργία, εντός της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ, του ΟΠΣ και άλλων 
πληροφοριακών συστημάτων και υποστηρίζει το προ-
σωπικό για τη χρήση τους.

Ε) Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της ΕΔ ΕΣΠΑ 
ΥΔ, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογρα-
φίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει 
γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προ-
σωπικού της.

ΣΤ) Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, με-
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λετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις 
ανάγκες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ.

Ζ) Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υπο-
στήριξης ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων εργασίας 
που διοργανώνονται από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ.

Η) Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και μερι-
μνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμο-
συνών, εγχειριδίων σχετικών με το αντικείμενο της Ε.Δ. 
ΕΣΠΑ Υ.Δ., λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των 
άλλων Μονάδων της Υπηρεσίας.

Θ) Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνι-
κής βοήθειας που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους 
και το υποβάλλει για έγκριση από την αρμόδια Ειδική 
Υπηρεσία της ΕΑΣ. Μεριμνά για τον προγραμματισμό, 
την ανάθεση και την εκτέλεση Δράσεων Τεχνικής Βοήθει-
ας, χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στους τομείς 
πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ι) Είναι αρμόδια για διαδικασίες ποιότητας, πιστοποίη-
σης κατά ISO και καταρτίζει και επικαιροποιεί σύμφωνα 
με το οριζόμενο πλαίσιο από το ΣΔΕ τον φάκελο τεκμη-
ρίωσης της Διαχειριστικής Ικανότητας της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ 
ως Δικαιούχου.

ΙΑ) Υλοποιεί πράξεις τεχνικής βοήθειας, ως δικαιούχος, 
στο πλαίσιο της σχετικής προτεραιότητας ενός Προγράμ-
ματος, καθώς και στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμ-
ματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων», 
σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ. Στο πλαίσιο 
αυτό:

- Συντάσσει τις προτάσεις για τη χρηματοδότηση των 
πράξεων και τις υποβάλλει στην αρμόδια Διαχειριστική 
Αρχή,

- υλοποιεί τις πράξεις και τηρεί τις υποχρεώσεις του 
δικαιούχου σύμφωνα με την απόφαση ένταξης,

- έχει την ευθύνη για την καταχώριση στο ΟΠΣ των 
δεδομένων για τις πράξεις τεχνικής βοήθειας που υλο-
ποιεί ως δικαιούχος και διασφαλίζει την ακρίβεια, την 
ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων αυτών,

- πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών προς τους 
αναδόχους των πράξεων τεχνικής βοήθειας μέσω του 
ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde).

ΙΒ) Δύναται να τηρεί αρχείο παρεχόντων υπηρεσίες 
(εμπειρογνωμόνων, αξιολογητών, ελεγκτών, κ.λπ.) και 
προμηθευτών (αναδόχων τεχνικής βοήθειας).

ΙΓ) Ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες οργάνωσης και 
υποστήριξης για την προγραμματική περίοδο 2014 - 
2020.

Άρθρο 4
Προσόντα για τη στελέχωση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ

1. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων της 
Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:

1.1. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρε-
σίας. τα εξής τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισό-
τιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος της αλλοδαπής,

β) δεκαετής (10ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους 
κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισό-
τιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος της αλλοδαπής, ή οκταετής (8ετής) επαγγελ-
ματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτ-
λου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου 
αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδα-
πής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους 
απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή εξαετής (6ετής) επαγγελματι-
κή εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, και

1.2. Για τις θέσεις των Προϊσταμένων Μονάδων, τα εξής 
τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισό-
τιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Οκταετής (8ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους 
κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή 
ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτι-
κού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή εξαετής (6ετής) επαγ-
γελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού 
τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου 
αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδα-
πής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους 
απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή πενταετής (5ετής) επαγ-
γελματική εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού 
διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

1.3. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής 
Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων των Μονάδων της 
συνεκτιμώνται ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και 
εμπειρία επί των διαδικασιών σχεδιασμού, διαχείρισης 
ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής ευ-
ρωπαϊκών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, 
ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα 
κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα 
ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα διοίκησης 
και οργάνωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης των υφιστα-
μένων και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για 
συνεργασία και επικοινωνία, η καλή γνώση μίας ξένης 
γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η ικανότητα χρή-
σης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών 
διαδικτύου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρ-
μογών παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα 
(ΟΠΣ, ΟΠΣΚΕ, κ.λπ.).

1.4. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπη-
ρεσίας και των Προϊσταμένων Μονάδων, συνεκτιμώνται 
ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι μεταπτυχιακές 
σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμε-
νο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο, η αποφοίτηση από την 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΣΔΔΑ) και η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της ΕΕ. 
Εκτός των ανωτέρω, για τον Προϊστάμενο Ειδικής Υπη-
ρεσίας και για τον Προϊστάμενο Μονάδας, ως πρόσθετο 
προσόν, συνεκτιμάται και η άσκηση αρμοδιοτήτων διοί-
κησης σε οποιοδήποτε επίπεδο.
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2. Για τα στελέχη της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής 
Υπηρεσίας απαιτούνται τα εξής τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/TE) της ημεδαπής ή ισό-
τιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Τριετής (3ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους 
κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή 
ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου αναγνωρισμένου εκ-
παιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή διετής (2ετής) 
επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχια-
κού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου 
τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της 
αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους 
απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή μονοετής (1ετής) για τους 
κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισό-
τιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής.

2.1. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ 
της Ειδικής Υπηρεσίας συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά 
προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών 
σχεδιασμού, αξιολόγησης, διαχείρισης ή/και συντονι-
σμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής ευρωπαϊκών και 
αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης 
έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση 
στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής 
Υπηρεσίας, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο 
αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, 
η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η 
καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας της ΕΕ και 
η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφεί-
ου και υπηρεσιών διαδικτύου.

2.2. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ 
συνεκτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι 
μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές 
με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο, η απο-
φοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και η γνώση μιας δεύτερης ξέ-
νης γλώσσας της ΕΕ.

3. Για τα στελέχη της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπη-
ρεσίας απαιτούνται, ως τυπικά προσόντα, απολυτήριος 
τίτλος Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) 
και 6ετής επαγγελματική εμπειρία.

3.1. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συ-
νεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και 
εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρημα-
τοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαρια-
σμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διοικητικά 
καθήκοντα ή/και σε λογιστική ή/και σε διαχείριση ευρω-
παϊκών προγραμμάτων, ή και σε διοικητική υποστήριξη, 
η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα 
οργάνωσης γραφείου, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών 
αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

3.2. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συνε-
κτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, η κατοχή 
πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)/
Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)/Εργαστηρίου 
Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) ή ισότιμου τίτλου και η γνώση 
μιας ξένης γλώσσας της ΕΕ.

4. Επιπροσθέτως των προσόντων που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο, με την προκήρυξη για την πλήρωση 
των θέσεων, δύναται να καθορίζονται πρόσθετα ουσια-
στικά και επιθυμητά προσόντα για κάθε θέση.

Άρθρο 5
Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ

Το προσωπικό της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ ανέρχεται σε δεκαο-
κτώ (18) άτομα, τα οποία ανά κατηγορία εκπαίδευσης 
κατανέμονται ως εξής:

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης (ΠΕ και ΤΕ), δεκαεπτά (17) άτομα 

β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ένα 
(1) άτομο.

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα από την έναρξη ισχύος της καταργεί την 
υπό στοιχεία 45480/ΕΥΘΥ318/2017 κοινή υπουργική 
απόφαση «Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρε-
σίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων”».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της και την τοποθέτηση προϊσταμένων στις 
Ειδικές Υπηρεσίες σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 
66 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί 

Υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Δικαιοσύνης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

Ι

   Αριθμ. οικ. 53919 ΕΞ 2022 (2)
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 34029 ΕΞ 2022 

Υ.Ψη.Δ. 08/08/2022 απόφασης της Υπηρεσια-

κής Γραμματέως «Καθιέρωση καθ’ υπέρβαση του 

υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, υπαλλήλων 

που υπηρετούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης (Υ.Ψη.Δ.), Β’ εξαμήνου 2022».

  Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
I. του άρθρου 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),

II. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133), και ιδίως του άρθρου 37 αυτού,
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III. του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση 
της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),

IV. της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4727/2020 «Ψηφι-
ακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομο-
θεσία 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),

V. της παρ. 2 του άρθρου 164 του ν. 4808/2021 «Για την 
Προστασία της Εργασίας Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
«Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας 
και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση 
της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας 
στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγ-
γελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101),

VI. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

VII. του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

VIII. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

2. Την υπό στοιχεία 7959 ΕΞ 2020/31.03.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Υπηρεσιακού 
Γραμματέα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 241).

3. Την υπό στοιχεία 2/310296/ΔΕΠ 06.05.2016 
(ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγι-
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ 
του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

4. Την υπό στοιχεία 34029 ΕΞ 2022 Υ.Ψη.Δ. 08/08/2022 
(ΑΔΑ: Ψ66Δ46ΜΤΛΠ-ΦΕΗ) απόφαση της Υπηρεσιακής 
Γραμματέως «Καθιέρωση καθ’ υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν 
στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Υ.Ψη.Δ.), Β’ 
εξαμήνου 2022» (Β’ 4280).

5. Την υπό στοιχεία 46232 ΕΞ 2022 Υ.Ψη.Δ. 08/11/2022 
(ΑΔΑ: 66ΨΣ46ΜΤΛΠ-9ΙΥ) απόφαση της Υπηρεσιακής 
Γραμματέως με θέμα: «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
34029 ΕΞ 2022 Υ.Ψη.Δ. 08/08/2022 απόφασης της Υπη-
ρεσιακής Γραμματέως «Καθιέρωση καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας υπαλλήλων που 
υπηρετούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
(Υ.Ψη.Δ.), Β’ εξαμήνου 2022» (Β’ 5795).

6. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η παροχή εργα-
σίας πέραν του κανονικού ωραρίου για την κάλυψη επο-
χικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, 

υπαλλήλων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και ειδικότερα την ανάγκη έγκαιρης υλοποίησης των 
πολιτικών και δράσεων αυτού.

7. Το γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και το Τμήμα Διαχείρι-
σης Υλικού, Υποδομών και Διοικητικής Μέριμνας της της 
Διεύθυνσης Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπη-
ρεσιών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
για την επιτυχή επιτέλεση του έργου τους, λειτουργούν 
καθημερινά σε εικοσιτετράωρη βάση σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 25 του π.δ. 40/2020 
(Α’ 85) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 123 του 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ’ του π.δ. 40/2020 (Α’ 85), αντίστοιχα.

8. Το γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την επιτυχή επιτέλεση 
του έργου τους, λειτουργούν καθημερινά σε εικοσιτε-
τράωρη βάση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
αρ. 58 του ν. 4727/2020, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 164 του ν. 4808/2021 (Α’ 101).

9. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, του Τμήμα-
τος Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονο-
μικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Διοικητικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καλυφθούν 
οι ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, όπου ορίζονται κάτωθι ως εξής:

1. Την υπό στοιχεία 32317 ΕΞ 2022 Υ.Ψη.Δ. 22/07/2022 
(Α.Δ.Α.:6ΧΩ346ΜΤΛΠ-ΠΣ3) απόφαση, που αφορά στη 
δαπάνη αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας, υπαλλή-
λων που υπηρετούν στις Αυτοτελείς και Λοιπές μονάδες 
του Υπουργείου:

1.1. Κατά τις απογευματινές ώρες, έως εκατόν πενήντα 
(150) υπαλλήλων μηνιαίως. Από την ανωτέρω απόφαση 
είναι δυνατόν να προκληθεί, συνολική δαπάνη έως του 
ποσού των ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (95.000,00€), 
η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του Α.Λ.Ε. 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1053-501, 
οικονομικού έτους 2022, του Υπουργείου Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης.

1.2. Κατά τις νυχτερινές ώρες, έως δέκα υπαλλήλων 
(10) υπαλλήλων μηνιαίως, και κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, έως και δέκα υπαλλήλων (10) μηνιαίως. 
Από την ανωτέρω απόφαση είναι δυνατόν να προκληθεί, 
συνολική δαπάνη έως του ποσού των δέκα χιλιάδων πε-
ντακοσίων ευρώ (10.500,00€), η οποία θα καλυφθεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2120202001 του 
Ειδικού Φορέα 1053-501, οικονομικού έτους 2022, του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

1.3. Κατά τις απογευματινές ώρες, έως δύο (2) υπαλ-
λήλων λοιπών ειδικών μισθολογίων (δημοσιογράφων) 
μηνιαίως. Από την ανωτέρω απόφαση είναι δυνατόν να 
προκληθεί, συνολική δαπάνη έως του ποσού των χιλί-
ων εξακοσίων πενήντα ευρώ (1.650,00€), η οποία θα 
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 
2120201899 του Ειδικού Φορέα 1053-501, οικονομικού 
έτους 2022, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
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2. Την υπό στοιχεία 32399 ΕΞ 2022 Υ.Ψη.Δ. 22/07/2022 
(Α.Δ.Α.:6Ε7Α46ΜΤΛΠ-Χ38) απόφαση, που αφορά στη δα-
πάνη αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας, υπαλλήλων 
που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.):

2.1. Κατά τις απογευματινές ώρες, έως εκατό (100) 
υπαλλήλων μηνιαίως. Από την ανωτέρω απόφαση είναι 
δυνατόν να προκληθεί, συνολική δαπάνη έως του ποσού 
των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00€), η οποία 
θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 
2120201001 του Ειδικού Φορέα 1053-203, οικονομικού 
έτους 2022 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2.2. Κατά τις απογευματινές ώρες, έναν (1) υπάλληλο 
λοιπών ειδικών μισθολογίων (δημοσιογράφο) μηνιαίως. 
Από την ανωτέρω απόφαση είναι δυνατόν να προκλη-
θεί, συνολική δαπάνη έως του ποσού των επτακοσίων 
είκοσι δύο ευρώ (722,00€), η οποία θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2120201899 του 
Ειδικού Φορέα 1053-203, οικονομικού έτους 2022, του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2.3. Κατά τις νυχτερινές ώρες, έως εκατό (100) υπαλ-
λήλων μηνιαίως, και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, έως και εκατό (100) υπαλλήλων μηνιαίως. Από 
την ανωτέρω απόφαση είναι δυνατόν να προκληθεί, συ-
νολική δαπάνη έως του ποσού των εκατόν ογδόντα έξι 
χιλιάδων ευρώ (186.000,00€), η οποία θα καλυφθεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2120202001 του 
Ειδικού Φορέα 1053-203, οικονομικού έτους 2022 του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2.4. Κατά τις νυχτερινές ώρες, έναν (1) υπάλληλο λοι-
πών και ειδικών μισθολογίων (δημοσιογράφο) και κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, έναν (1) υπάλληλο 
λοιπών και ειδικών μισθολογίων (δημοσιογράφο) μη-
νιαίως. Από την ανωτέρω απόφαση είναι δυνατόν να 
προκληθεί, συνολική δαπάνη έως του ποσού των χιλίων 
τετρακοσίων σαράντα τριών ευρώ (1.443,00€), η οποία 
θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 
2120202899 του Ειδικού Φορέα 1053-203, οικονομικού 
έτους 2022, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Την υπό στοιχεία 32404 ΕΞ 2022 Υ.Ψη.Δ. 22/07/2022 
(Α.Δ.Α.:Ψ1Ω46ΜΤΛΠ-Χ39) απόφαση, που αφορά στη δα-
πάνη αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας, υπαλλήλων 
που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.):

3.1. Κατά τις απογευματινές ώρες, έως τριακοσίων 
ογδόντα (380) υπαλλήλων μηνιαίως. Από την ανωτέρω 
απόφαση είναι δυνατόν να προκληθεί, συνολική δαπάνη 
έως του ποσού των εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιά-
δων τριακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (174.383,00€), η 
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του Α.Λ.Ε. 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1053-202, 
οικονομικού έτους 2022, του Υπουργείου Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης.

3.2. Κατά τις νυχτερινές ώρες, έως τριακοσίων ογδό-
ντα (380) υπαλλήλων μηνιαίως και κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, έως τριακοσίων (380) υπαλλήλων 
μηνιαίως. Από την ανωτέρω απόφαση είναι δυνατόν 

να προκληθεί, συνολική δαπάνη έως του ποσού των 
εκατόν έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα πέντε ευρώ 
(111.415,00€), η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμέ-
νες πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2120202001 του Ειδικού Φορέα 
1053-202, οικονομικού έτους 2022, του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης.

4. Την υπό στοιχεία 39784 ΕΞ 2022 Υ.Ψη.Δ. 04/10/2022 
(Α.Δ.Α.:6ΖΠΙ46ΜΤΛΠ-ΔΟΡ) απόφαση, που αφορά στη δα-
πάνη αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας, υπαλλήλων 
που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης:

4.1. Κατά τις απογευματινές ώρες έως τριακοσίων 
ογδόντα (380) υπαλλήλων μηνιαίων. Από την ανωτέρω 
απόφαση είναι δυνατόν να προκληθεί συνολική δαπάνη 
έως του ποσού των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακο-
σίων πενήντα ευρώ (44.250,00€), η οποία θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2120201001 
του Ειδικού Φορέα 1053-202, του οικονομικού έτους 
2022, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4.2. Κατά τις νυχτερινές ώρες, έως τριακοσίων ογδό-
ντα (380) υπαλλήλων μηνιαίως και κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, έως τριακοσίων (380) υπαλλήλων 
μηνιαίως. Από την ανωτέρω απόφαση είναι δυνατόν να 
προκληθεί, συνολική δαπάνη έως του ποσού των ογδό-
ντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ 
(88.585,00€), η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμέ-
νες πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2120202001 του Ειδικού Φορέα 
1053-202, οικονομικού έτους 2022, του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης.

5. Την υπό στοιχεία 53320 ΕΞ 2022 Υ.Ψη.Δ. 14/12/2022 
(Α.Δ.Α.:ΡΩΜΤ46ΜΤΛΠ-ΚΘΙ) απόφαση, που αφορά στη 
δαπάνη αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας, υπαλλή-
λων που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πληροφορι-
ακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης:

5.1. Κατά τις νυχτερινές ώρες, έως τριακοσίων ογδό-
ντα (380) υπαλλήλων μηνιαίως και κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, έως τριακοσίων (380) υπαλλήλων 
μηνιαίως. Από την ανωτέρω απόφαση είναι δυνατόν να 
προκληθεί, συνολική δαπάνη έως του ποσού των εκατόν 
δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (117.600,00€), η 
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του Α.Λ.Ε. 2120202001 του Ειδικού Φορέα 1053-202, 
οικονομικού έτους 2022, του Υπουργείου Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης.

6. Την υπό στοιχεία 32318 ΕΞ 2022 Υ.Ψη.Δ. 22/07/2022 
(Α.Δ.Α.:9Ρ1246ΜΤΛΠ-ΗΝΖ), που αφορά στη δαπάνη 
αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας, υπαλλήλων που 
υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.):

6.1. Κατά τις απογευματινές ώρες, έως εκατόν τριάντα 
(130) υπαλλήλων μηνιαίως. Από την ανωτέρω απόφαση 
είναι δυνατόν να προκληθεί, συνολική δαπάνη έως του 
ποσού των ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (85.000,00€), 
η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του Α.Λ.Ε. 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1053-201, 
οικονομικού έτους 2022, του Υπουργείου Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης, αποφασίζουμε:
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Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία 34029 ΕΞ 2022 
Υ.Ψη.Δ. 08/08/2022 (ΑΔΑ:Ψ66Δ46ΜΤΛΠ- ΦΕΗ) απόφα-
ση της Υπηρεσιακής Γραμματέως με θέμα: «Καθιέρωση 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας 
υπαλλήλων που υπηρετούν στο Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Β’ εξαμήνου 2022» (Β’  4280), όπως 
συμπληρώθηκε από την υπό στοιχεία 46232 ΕΞ 2022 
Υ.Ψη.Δ. 08/11/2022 (ΑΔΑ:66ΨΣ46ΜΤΛΠ-9ΙΥ) απόφαση 
της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης, ως προς την επιπλέον ανάληψη 
υποχρέωσης για αποζημίωση νυχτερινής, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, στους υπαλλήλους που 
υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συ-
στημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την αντιμετώπιση 
των επιπλέον υπηρεσιακών αναγκών, για το χρονικό διά-

στημα από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 34029 ΕΞ 2022 
Υ.Ψη.Δ. 08/08/2022 (ΑΔΑ: Ψ66Δ46ΜΤΛΠ- ΦΕΗ) απόφαση 
της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, η οποία συμπληρώθηκε από την 
υπό στοιχεία 46232 ΕΞ 2022 Υ.Ψη.Δ. 08/11/2022 (ΑΔΑ: 
66ΨΣ46ΜΤΛΠ-9ΙΥ) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμμα-
τέως του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλλιθέα, 19 Δεκεμβρίου 2022 

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02066952312220008*
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