
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση (4η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΕΣΠΑΕΝ/61929/864 (Β’  3099/2022) απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 
τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Ανακυ-
κλώνω-Αλλάζω Συσκευή” που θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».

2 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή 
του προσωπικού της Γραμματείας της Ρ.Α.A.Ε.Y., 
καθ’ υπέρβαση του ωραρίου εργασίας τους κα-
θώς και στις εξαιρέσιμες ήμερες.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔ ΕΝ/47132/721 (1)
Τροποποίηση (4η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/

ΕΣΠΑΕΝ/61929/864 (Β’ 3099/2022) απόφασης 

του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 

τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Ανακυ-

κλώνω-Αλλάζω Συσκευή” που θα υλοποιηθεί στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 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).

2. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-

μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160), όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και 
Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

7. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (Τροπο-
ποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής από-
φασης 46274/26.09.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

8. Το άρθρο 24 του ν. 3769/2009 «Εφαρμογή της αρ-
χής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον 
αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την 
παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 105), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4936/2022 (Α’ 105) 
«Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 
επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργεια-
κής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος».

9. 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 156/16.06.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

10. 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» (Α’ 61).

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