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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Νοεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

3η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/
ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη
του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”,
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 5229).

2

Καθορισμός συμπληρωματικής απογευματινής
υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες
ημέρες, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και απασχόληση πέραν του πενθημέρου για το προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική
Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της ΑΑΔΕ, για το
διάστημα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/111975/1776
(1)
3η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/
ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”,
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 5229).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 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).
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2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
3. Τον ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 42) και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 92).
4. Την υπό στοιχεία Υ 33/9.9.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων»
(Β’ 4198).
5. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης υπουργείων και μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων» (Α’ 15).
7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
12. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).
13. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
14. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
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δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
15. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29.08.2016
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας ’’Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Τομέα Ενέργειας’’ και αντικατάσταση των υπό στοιχεία Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β’ 1540) και Δ13/
Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’ 1577) κοινή υπουργική
απόφαση, όπως ισχύουν» (Β’ 2733).
16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/
20.11.2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 5229).
17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/1470/17/8.1.2021
κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 κοινής
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”,
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
(Β’ 5229)» (Β’ 135).
18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/71351/1060/
13.07.2022 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «2η Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 κοινής απόφασης
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Προκήρυξη
του προγράμματος "Εξοικονομώ - Αυτονομώ", που θα
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020” (Β’ 5229)»
(Β’ 3862).
19. Τα συνεχιζόμενα προβλήματα που έχουν προκύψει στον εφοδιασμό της αγοράς (εφοδιαστική αλυσίδα)
λόγω της πανδημίας COVID-19 και την καθυστέρηση που
παρατηρείται στις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες
ενεργοποίησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών.
20. Τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα φορέων και πολιτών, με τα οποία ζητείται η παράταση της προθεσμίας
ολοκλήρωσης των έργων.
21. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/106522/2377/
19.10.2022 εισήγηση [περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24
του ν. 4270/2014 (Α’ 143)], για το προτεινόμενο σχέδιο
τροποποίησης της κοινής υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”,
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
22. Την από 19/10/2022 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (α.π.: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/
108371/1710/19.10.2022).
23. Την από 25/10/2022 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/110815/1750/25.10.2022).

Τεύχος B’ 5628/02.11.2022

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από αυτήν που αναφέρεται στην ανωτέρω
υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020
κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/
ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 (Β’ 5229), κοινής
υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας», ως κατωτέρω:
Α. Το έκτο εδάφιο της παρ. 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:
«Για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία αποδοχής της απόφασης Υπαγωγής και υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), λήγει εντός του διαστήματος από 01/10/2022 έως και 28/01/2023, παρατείνεται
αυτοδίκαια ως και τις 29/1/2023, ενώ όπου η προθεσμία
ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος
από 31/10/2022 έως και 27/02/2023, παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 28/2/2023.».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/
112232/1033/20.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση
«Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»
(Β’ 5229).
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2022
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Ι

Αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1108740 ΕΞ 2022
(2)
Καθορισμός συμπληρωματικής απογευματινής
υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες
ημέρες, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και απασχόληση πέραν του πενθημέρου για το προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της ΑΑΔΕ, για
το διάστημα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016
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«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).
2. Την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/2013 (Α’ 287).
3. Τα άρθρα 13 και 47 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο,
ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις»
(Α’ 26).
4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
5. Τον ν. 4874/2021 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Α’ 249).
6. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
7. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240).
8. Την υπό στοιχεία οικ. 2/122106/ΔΠΓΚ/19-12-2021
(ΑΔΑ: ΨΤ09Η-9Ρ3) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022».
9. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
10. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013
(Β’ 130 και διόρθωση σφάλματος Β’ 372) κοινή απόφαση
του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σε
συνδυασμό με την υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016.
11. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
12. Την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1058006 ΕΞ 2022/
30.06.2022 (Β’ 3475) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
13. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., όπως τεκμηριώνεται με τα υπό στοιχεία
ΑΥΤ.ΤΜ.ΥΠ. 1091702 ΕΞ 2022/26-9-2022 και ΑΥΤ.ΤΜ.Υ
Π.1097405ΕΞ2022-10-06/6-10-2022 έγγραφα του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 174.680,25€ σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, η
οποία είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του
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προϋπολογισμού 2022 της ΑΑΔΕ και θα καλυφθεί από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Φορέα 1023-801, Λογαριασμοί 2120201001, 2120202001 και 2120204001
(137.415,25€ στον ΑΛΕ 2120201001, 28.527,50€ στον
ΑΛΕ 2120202001 και 8.737,50€ στον ΑΛΕ 2120204001),
σύμφωνα με τις υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094395
ΕΞ 2022/29-9-2022 και Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1103606 ΕΞ
2022/17-10-20022 βεβαιώσεις ύπαρξης πίστωσης,
την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097805 ΕΞ 2022/
5-10-2022 απόφαση μεταβολών εκτελούμενου προϋπολογισμού, τις υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095401
ΕΞ 2022/3-10-2022 και Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1104644 ΕΞ
2022/18-10-2022 μεταβιβάσεις πιστώσεων και την υπό
στοιχεία Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 1104813 ΕΞ 2022/18-10-2022
(ΑΔΑ: ΨΑΞΣ46ΜΠ3Ζ-7ΝΣ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης για απογευματινή υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες,
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και απασχόληση πέραν του πενθημέρου για το προσωπικό που υπηρετεί σε
υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.,
για την περίοδο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε, συμπληρωματικά της υπό στοιχεία
Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1058006 ΕΞ 2022/30.6.2022 (Β’ 3475)
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
α) απογευματινή υπερωριακή εργασία έως είκοσι
τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα τρεις (24.783)
ώρες και συνολική δαπάνη έως εκατόν τριάντα επτά
χιλιάδες τετρακόσια δεκαπέντε ευρώ και είκοσι πέντε
λεπτά (137.415,25€), για δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα
εννέα (2.139) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., στον Φορέα 1023-801 και Λογαριασμό
2120201001,
β) νυχτερινή υπερωριακή εργασία και εργασία κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για πεντακόσιους
σαράντα (540) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. έως τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα
έξι (4.076) ώρες και συνολική δαπάνη έως είκοσι οκτώ
χιλιάδες πεντακόσια είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (28.527,50€), στον Φορέα 1023-801 και Λογαριασμό
2120202001,
γ) απασχόληση πέραν του πενθημέρου έως χίλιες διακόσιες εβδομήντα μία (1.271) ώρες και συνολική δαπάνη
έως οκτώ χιλιάδες επτακόσια τριάντα επτά ευρώ και πενήντα (8.737,50€), για εκατόν ογδόντα έναν (181) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.,
στον Φορέα 1023-801 και Λογαριασμό 2120204001, για
τη χρονική περίοδο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.
Η κατανομή των ωρών της υπερωριακής κ.λπ. εργασίας ανά υπηρεσία θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
Η συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής κ.λπ. εργασίας
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα
πραγματοποιηθούν θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου έκαστης υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ο οποίος θα βεβαιώνει και την
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πραγματοποίηση της ως άνω υπερωριακής κ.λπ. εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη Γενική
Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο τις α) εκατόν είκοσι (120)
ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας, β) τις (96)
ενενήντα έξι ώρες νυχτερινής εργασίας και γ) τις (96)
ενενήντα έξι ώρες εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Στην ανωτέρω υπερωριακή κ.λπ. εργασία,
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μπορούν να μετέχουν περισσότεροι υπάλληλοι καθώς
και αποσπασμένοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2022
O Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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