
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγι-
εινής εργασίας του άρθρου 18 του ν.4354/2015 
(Α’ 176) των υπαλλήλων του Υπουργείου Κλιματι-
κής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

2 Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπόμενων 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 2022, 
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Περιφερειακής 
Ενότητας Αχαΐας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. 2/7396/ΔΕΠ (1)
Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγι-

εινής εργασίας του άρθρου 18 του ν.4354/2015 

(Α’ 176) των υπαλλήλων του Υπουργείου Κλιμα-

τικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), όπως αντικαταστάθηκε με την   
παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατη-
γικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις 
για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης 
των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη 
στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεων για την 
ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις 
για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών 
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63).

β) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 
Λειτουργία και Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

γ) Της παρ. 3 του άρθρου 13 και της παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του 
Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98).

δ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45).

ε) Της παρ. 2 του άρθρου 5 και της περ. δ’ της παρ. 6 
του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131).

στ) Του άρθρου 77 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
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Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

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

η) Του άρθρου 18 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 45).

θ) Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Α’ 232), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α’ 57).

ι) Των άρθρων 3,32,37,45,76 και 78 του ν. 4662/2020 
«Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμε-
τώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος 
εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση 
του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).

ια) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

ιγ) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

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

ιε) Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ιστ) Του π.δ.70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).

ιζ) Του π.δ.71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργού» (Α’ 162).

ιη) Του π.δ.85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορι-
σμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδο-
λόγιο)» (Α’ 232).

ιθ) Της υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

2. Τις υπό στοιχεία 377/7.10.2021 και 391/13.5.2022 
Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Μεταρρύθμισης Επιδό-
ματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.

3. Την υπό στοιχεία 1436/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/24.01.2023 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πο-
λιτικής Προστασίας, από την οποία προκύπτει ότι η 
παρούσα απόφαση προκαλεί πρόσθετη δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φο-
ρέα 1059.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας», που ανέρχεται για το έτος 2023 όσο και 
για τα επόμενα έτη στο ύψος των εννέα εκατομμυρίων 
επτακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων διακοσίων δεκαπέντε 
ευρώ (9.719.215€), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής

Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και αν-
θυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πο-
λιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ-
ΙΔΟΧ), του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (Α’ 176), 
ανά χώρο εργασίας, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, 
ως εξής:

α) Κατηγορία πρώτη (Α’ ) σε διακόσια ευρώ(200€).
β) Κατηγορία δεύτερη (Β’ ) σε εκατόν πενήντα (150€).

Άρθρο 2 
Κατάταξη δικαιούχων 
του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης 
και Πολιτικής Προστασίας

1. Στην κατηγορία Α’ περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι 
που ανήκουν και υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως 
ακολούθως: α) Εποχικοί Υπάλληλοι του Πυροσβεστικού 
Σώματος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ-
νου Χρόνου που προσλήφθηκαν με την ειδικότητα του 
Οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων.

β) Εποχικοί Υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
που προσλήφθηκαν με την ειδικότητα Εργάτη πυρόσβε-
σης - Διάσωσης.

γ) Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.) με 
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ορισμένου χρόνου επί 
πενταετή θητεία που προσλήφθηκαν άνευ ειδικότητας 
και εκτελούν καθήκοντα οδηγού πυροσβεστικών οχημά-
των. δ)Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.) με 
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ορισμένου χρόνου επί 
πενταετή θητεία που προσλήφθηκαν άνευ ειδικότητας 
και εκτελούν καθήκοντα μαχίμου πυροσβέστη.

2. Στην κατηγορία Β’ περιλαμβάνεται το προσωπικό 
που ανήκει στο Πυροσβεστικό Σώμα και υπηρετεί στον 
κλάδο Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώ-
ρων, ειδικότητα Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτε-
ρικών Χώρων, με βάση το Παράρτημα Β’ του π.δ. 85/2022 
(Α’ 232) «Καθορισμός Προσόντων διορισμού σε φορείς 
του Δημοσίου (Προσοντολόγιο- Κλαδολόγιο)» (Α’ 232).

Άρθρο 3 
Γενικές Ρυθμίσεις

1. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραί-
τητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν 
υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους 
χώρους, στους κλάδους, στις ειδικότητες που δικαιολο-
γούν την καταβολή του.

2. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, 
για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, 
απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση, διάθεση) από τα κα-
θήκοντα, τις θέσεις, τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες 
δικαιολογούν τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως 
η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.

3. Σε περίπτωση που ανατίθενται στον υπάλληλο κα-
θήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας σύμφωνα με το 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8287Τεύχος B’ 926/23.02.2023

άρθρο 30 του ν.3528/2007, και τα καθήκοντα αυτά δε 
δικαιολογούν την καταβολή του επιδόματος, το επίδο-
μα παύει να καταβάλλεται, από την ανάληψη των νέων 
καθηκόντων.

4. Σε περίπτωση μείωσης των ωρών εργασίας το επί-
δομα συμπεριλαμβάνεται στην αναλογική μείωση των 
αποδοχών του υπαλλήλου σύμφωνα με την παρ. 1Α του 
άρθρου 51 του ν. 3528/2007 και τις κείμενες διατάξεις.

5. Το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται για όσο δι-
άστημα οι δικαιούχοι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετη-
μένες άδειες (όπως ενδεικτικά κανονικές, ειδικές, άδειες 
υπηρεσιακής εκπαίδευσης μικρής διάρκειας έως δύο 
(2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές 
υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε 
βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως οκτώ (8) ημέρες 
κατ’ έτος, καθώς και αναρρωτική άδεια που χορηγείται 
από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, 
πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτικές κλινικές, 
εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία απο-
δεικνύεται με σχετικά παραστατικά (εισαγωγή, εξιτήριο, 
σχετικές γνωματεύσεις).

6. Εάν ο υπάλληλος τελεί σε συνδικαλιστική άδεια, το 
επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται. Στις περιπτώσεις 
όμως που η συνδικαλιστική άδεια χορηγείται στους 
υπαλλήλους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους ως 
μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων με πλήρη απαλ-
λαγή καθηκόντων τους το επίδομα παύει να καταβάλ-
λεται ισοχρόνως.

7. Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων 
εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμέ-
νου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.

8. Ενδεχόμενες αυξήσεις ή μειώσεις του επιδόματος 
σε σχέση με το ήδη καταβαλλόμενο κατά την 1.1.2023 
δεν επηρεάζουν το ύψος τυχόν προσωπικής διαφοράς 
που καταβάλλεται στον δικαιούχο.

9. Στις περιπτώσεις που, βάσει της παρούσας απόφα-
σης, προβλέπεται καταβολή χαμηλότερου επιδόματος 
σε σχέση με το νομίμως καταβαλλόμενο επίδομα κατά 
την 1.1.2023, τα επιπλέον ήδη καταβληθέντα ποσά, 
κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της 
παρούσης και μέχρι την εφαρμογή της, αλλά όχι πέραν 
της 31.3.2023, δεν αναζητούνται.

10. Στις περιπτώσεις, που βάσει της παρούσας από-
φασης, προβλέπεται καταβολή υψηλότερου επιδόματος 
σε σχέση με το νομίμως καταβαλλόμενο επίδομα κατά 
την 1.1.2023, η προκύπτουσα διαφορά θα καταβληθεί 
στο ακέραιο.

11. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργού-
νται κατά το μέρος που αντίκεινται σε αυτήν:α) η υπ’ αρ. 
οικ.2/16519/0022/24.2.2012 (Β’ 465) κοινή υπουργική 
απόφαση και κάθε άλλη υπουργική απόφαση που ρυθ-
μίζει με διαφορετικό τρόπο τη χορήγηση επιδόματος επι-
κίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, β) κάθε άλλη γενική 
ή ειδική διάταξη, ρήτρα ή όρος συλλογικής σύμβασης 
εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης 
εργασίας ή συμφωνίας, που ρυθμίζει με διαφορετικό 
τρόπο τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυ-
γιεινής εργασίας.

12. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.1.2023.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Εργασίας και Κοινωνικών
Οικονομικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 Κλιματικής Κρίσης και
Υγείας Πολιτικής Προστασίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 

Ι  

 Αριθμ. 11491 (2)
Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπόμενων 

ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 2022, 

υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Περιφερειακής 

Ενότητας Αχαΐας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. 

Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές δι-
ατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α’ 94),

β) του 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),

γ) του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

δ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

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

στ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180), 

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’181).

2. 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 «Επιτελικό Κράτος Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

3α) Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
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πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

β) Την υπ’ αρ. 58591/09.08.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθε-
ση καθηκόντων σε θέση μετακλητής Γενικής Γραμματέως 
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 593).

4. Tην υπ’ αρ. 233215/29-12-2021 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-
τικής Ελλάδας και Ιονίου «Καθορισμός ανωτάτου ορίου 
επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 
και αιρετών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για το έτος 
2022» (Β’ 6482).

5. Το υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/347789/6183/11.11.2022 
έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με το οποίο 
ζητείται η έγκριση υπέρβασης του ανώτατου ορίου των 
επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, για 
δεκαοκτώ (18) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας.

6. Το υπό στοιχεία Α.Π. οικ.ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/347600/6181/
11.11.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα 
με το οποίο, οι ανωτέρω υπάλληλοι έχουν εξαντλήσει 
το ανώτατο όριο των εξήντα (60) ημερών εκτός έδρας 
μετακίνησης, που καθορίστηκε με την υπ’ αρ. 233215/
29-12-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

7. Το υπό στοιχεία Α.Π. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/347576/6180/
11.11.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το οποίο 
καταρτίζεται το πρόγραμμα μετακινήσεων των μηνών 
Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου για τους ανωτέρω υπαλλήλους 
και ζητείται η έγκριση υπέρβασης του ανώτατου ορίου 
των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 
για δεκαοκτώ (18) υπαλλήλους.

8. To υπό στοιχεία A.Π. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/323857/5796/
25.10.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Αχαΐας, με το οποίο:

α) διαπιστώνεται η ανάγκη μετακίνησης των ανωτέ-
ρω υπαλλήλων, προκειμένου να διενεργούν αυτοψίες 
για έλεγχο υποδομών, για έλεγχο μηχανημάτων έργου, 
επίβλεψη έργων συντήρησης οδοποιίας, πρωτοβάθμιο 
έλεγχο κτιρίων μετά από φυσικές καταστροφές, παρα-

λαβές περαιωμένων έργων, συμμετοχή σε περιφερειακά 
όργανα ελέγχου ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λ.π

β) Υπολογίζεται ότι η δαπάνη που προκαλείται από την 
παρούσα ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και 
θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προ-
ϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας (Ε.Φ.ΚΑΕ.01.072./0721.01.1231 και 
01.072/0719.01.1231)

9. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/2023/20-1-2023 εισήγη-
ση του ΓΔΟΤΑΑΠ του ΥΠ.ΕΣ.

10. Τις υπ’ αρ. 853 (Α.Π: 18667/1403/19-1-2023) και 
854 (Α.Π. 18659/1402/19-1-2023) αποφάσεις Ανάληψης 
Υποχρέωσης., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας, έτους 2022:

- Κατά είκοσι (20) ημέρες για:
-Τρείς (3) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
-Δύο (2) » » ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
-Δύο (2) » » ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
-Έναν (2)» » ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
-Έναν (1) » » ΠΕ Γεωλόγων
-Έναν (1) » » ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
-Έναν (1) » » ΠΕ Φυσικών
-Έναν (1) » » ΔΕ Εργοδηγών
-Έναν (1) » » ΔΕ Διοικητικού
-Δύο (2) » » ΔΕ Χειριστών,
-Κατά δεκαπέντε (15) ημέρες για έναν (1) υπάλληλο 

κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών και έναν (1) υπάλ-
ληλο κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

-Κατά δεκαοκτώ (18) ημέρες για μία (1) υπάλληλο 
κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. 
Αχαΐας.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει δύο (2) μήνες πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2023 

Οι Υπουργοί 

Οικονομικών  Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02009262302230004*


		2023-02-23T14:14:23+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




