
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του ημερήσιου σιτηρεσίου για τους 
φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, 
δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των Ανώ-
τατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

2 Κατανομή προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού.

3 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μόνιμων 
διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ του 
Δήμου Χαλκιδέων, για το έτος 2022.

4 Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης Μονίμων 
Υπαλλήλων του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστη-
μών Ν.Π.Δ.Δ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 112684/Ζ1 (1)
Καθορισμός του ημερήσιου σιτηρεσίου για τους 

φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, 

δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των Ανώ-

τατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 440 του ν. 4957/2022 

«Νέοι ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 
Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της 
σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 141),

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

γ. Του άρθρου 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 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

δ. Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων»(Α’ 31),

ε. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

στ. 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),

ζ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

η. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείου» (Α’ 123),

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

ι. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

ια. Της υπό στοιχεία 169/Υ1/08.1.2021 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» 
(Β’ 33),

ιβ. Της υπό στοιχεία Φ547452/Β3/09.05.2007 κοινής 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομι-
κών και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Αύξηση του ημερήσιου σιτηρέσιου για τους 
προπτυχιακούς φοιτητές-σπουδαστές της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης» (Β’ 836).

2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/433/103770/Β1/26-8-2022 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα 
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του 
ΥΠΑΙΘ σε ετήσια βάση στο ύψος των 5.453.689,00 € και 
για το τρέχον οικονομικό έτος (1-9-2022 έως 31-12-2022) 
στο ύψος των 1.817.896,33 €, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Καθορίζουμε την τιμή του ημερήσιου σιτηρεσίου 

των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε 2,00 €.

2. Ειδικά για τους φοιτητές των Πανεπιστημίων Αιγαίου, 
Ιονίου και τους φοιτητές των Τμημάτων του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, τα οποία έχουν ως έδρα τον Νομό 
Έβρου, η τιμή του ημερήσιου σιτηρεσίου ορίζεται σε 2,45 €.

3. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση, η οποία ρυθμίζει δι-
αφορετικά την τιμή του ημερήσιου σιτηρεσίου για τους 
φοιτητές των Α.Ε.Ι., παύει να ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 16 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υφυπουργός
Υπουργός Οικονομικών Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ   

Ι 

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./230/11765 (2)
Κατανομή προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγω-

νισμού. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), την παρ. 21 του άρθρου ενά-
του του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και τις παρ. 2 και 3 του άρ-
θρου 10 και το άρθρο 11 του ν. 3833/2010(Α’ 40).

2. 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), το π.δ. 2/2021 
(Α’ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α’ 123),

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπ’ αρ. 50/4-11-2021 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 23/ 
28-07-2022 όμοια πράξη.

5. Το υπ’ αρ. 6965/18-07-2022 έγγραφο της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 

προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4675/2021 (Α’ 6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή τριών (3) ατόμων, ως Ειδικό Επιστημονι-
κό Προσωπικό, εκ των οποίων δύο (2) άτομα με γνωστικό 
αντικείμενο «Οικονομολόγων/Στατιστικών/Κοστολόγων, 
με ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Μικροοικο-
νομική Θεωρία και Πολιτική ή Οικονομετρία ή Πολιτική 
Ανταγωνισμού)» και ένα (1) άτομο με γνωστικό αντικεί-
μενο «Πληροφορική, με ειδίκευση στη Διαχείριση και 
Παροχή IP Υπηρεσιών ή στον Σχεδιασμό και Διαχείριση 
Πληροφοριακών Συστημάτων», σύμφωνα με τον πίνα-
κα προσληπτέων (Γ’ 1677), που κυρώθηκε με τις υπ’ αρ. 
534/04-07-2022 και 535/04-07-2022 αποφάσεις του 
1ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π, από υποψηφίους 
που περιλαμβάνονται στους οικείους πίνακες αναπλη-
ρωματικών, κατόπιν έκδοσης της υπό στοιχεία 4Ε/2020 
προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π 45), σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 
του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) και του άρθρου 6 
του ν. 4915/2022 (Α’ 63) στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Ι  

 Αριθμ. απόφ. 4069 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μόνιμων 

διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ του 

Δήμου Χαλκιδέων, για το έτος 2022. 

 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 226). 
3. Το άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 του 

Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015» (Α’ 176).

5. Τις εισηγήσεις των Διευθυντών του Δήμου Χαλκι-
δέων για την καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης.

6. Την υπ’ αρ. 235/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου περί διεύρυνσης ωραρίου (καθιέρωση λειτουρ-
γίας ωραρίου).

7. Το (Β’147/2022) στο οποίο δημοσιεύθηκε η ανωτέρω 
απόφαση.

8. Το γεγονός ότι υπάρχουν ανάγκες για την απασχόλη-
ση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου προκει-
μένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Δήμου 
Χαλκιδέων.

9. Την υπ’ αρ. 32548/15.09.2022, βεβαίωση της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
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10. Την υπ’ αρ. 4364/2019 απόφαση Δημάρχου Χαλ-
κιδέων περί εξουσιοδότησης υπογραφών στον Γενικό 
Γραμματέα, αποφασίζουμε: 

Καθιερώνουμε την υπερωριακή (απογευματινή) απα-
σχόληση τακτικού προσωπικού (μόνιμων και Ιδιωτι-
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) μέχρι 60 ώρες έως και 
31/12/2022 ως κάτωθι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΑΧ

1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

Από την απόφαση αυτή θα προκύψει δαπάνη για την 
οποία υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 32540/15.09.2022, βεβαίωση της Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών για το έτος 2022:

Κ.Α. 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

10- 6012.0001

Αποζημίωση 
υπερωριακής 
εργασίας και 
για εξαιρέσιμες 
ημέρες και 
νυκτερινές 
ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 
αμοιβές.

115.000,00

10.6022

Αποζημίωση 
υπερωριακής 
εργασίας και 
για εξαιρέσιμες 
ημέρες και 
νυκτερινές 
ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 
αμοιβές.

21.000,00

30.6022.0001

Αποζημίωση 
υπερωριακής 
εργασίας και 
για εξαιρέσιμες 
ημέρες και 
νυκτερινές 
ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 
αμοιβές.

12.283,32

Επίσης θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις και για 
τα επόμενα οικονομικά έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χαλκίδα, 16 Σεπτεμβρίου 2022

Με εντολή Δημάρχου

Ο Γενικός Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ   

Ι  

 Αριθμ. 259 (4)
Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης Μονίμων 

Υπαλλήλων του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστη-

μών Ν.Π.Δ.Δ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. 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).

β. Του π.δ. 590/1988 «Οργανισμός του Ινστιτούτου 
Γεωπονικών Επιστημών» (Α’ 286/20-12-1988).

γ. Την υπ’ αρ. 599/91561/2-4-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 262) απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διορι-
σμού του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Γ.Ε.

δ. Της υπ’  αρ. 2363/362665/31-12-2021 (ΑΔΑ: 
ΨΦΜΠ4653ΠΓ-6ΝΓ) απόφασης έγκρισης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Προϋπολογι-
σμού του Ι.Γ.Ε. έτους 2022.

ε. Της υπ’ αρ. 196/10-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΩΙ246ΨΧΚ6-2ΘΓ) 
βεβαίωσης Δέσμευσης Πίστωσης, του Προϋπολογι-
σμού του Ι.Γ.Ε. έτους 2022, ΚΑΕ 0261, συνολικού ποσού 
5.000,00 €.

2. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 01/01-01-2022 
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Γ.Ε.

3. Τις ανάγκες στη Διεύθυνση ΙΓΕ, στο Τμήμα Διοικη-
τικού Οικονομικού και στο Τμήμα Εκπαίδευσης για την 
κάλυψη των ωρών εργασίας κατά τις απογευματινές 
ώρες, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, που 
παρέχουν οι υπηρετούντες υπάλληλοι, προκειμένου να 
ανταπεξέρχονται έγκαιρα και αποτελεσματικά στην εκ-
πλήρωση του σκοπού και της αποστολής του ΙΓΕ και να 
αντιμετωπίζουν εποχικές, έκτακτες ή επείγουσες ανά-
γκες, όπως πυροπροστασία - πυρασφάλεια του Κτήματος 
Συγγρού έκταση 980 στρεμμάτων, υλοποίηση απογευ-
ματινών σεμιναρίων βραχείας διάρκειας, οικονομικές 
επιθεωρήσεις και ελέγχους, κατάρτιση - εκτέλεση Π/Υ, 
επεξεργασία και υποβολή σε αρμόδιες Αρχές, παρακο-
λούθηση έργων υποδομής - κτιριακών εγκαταστάσεων.

4. Το γεγονός ότι στο ΙΓΕ υπηρετούν 7 υπάλληλοι στο 
σύνολο των 37 οργανικών θέσεων διαφορετικών κλά-
δων και ειδικοτήτων και αυτή η έλλειψη προσωπικού 
παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία το Οργανισμού, 
ειδικά κατά την αντιμετώπιση εποχικών και έκτακτων ή 
επειγουσών αναγκών.
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5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση υπερωριακής απογευματινής απασχό-
λησης (μέχρι 22ης ώρας) με αποζημίωση, καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου, Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες προς αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων, επει-
γουσών ή άλλων απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, 
για το Β’ εξάμηνο του έτους 2022, για επτά (7) μονίμους 
υπαλλήλους του Ι.Γ.Ε. που υπηρετούν στη Διεύθυνση ΙΓΕ, 
στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού, στο Τμήμα Εκπαί-
δευσης, των παρακάτω Κλάδων και Ειδικοτήτων:

- ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (1)
- ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (2)

- ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ (4)
2. Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης ορίζονται 

μέχρι εξήντα (60) ώρες και 2 Κυριακές το μήνα ανά υπάλ-
ληλο για το Β’ Εξάμηνο 2022 με συνολικό κόστος και για 
τους 7 υπαλλήλους 5.000,00€.

3. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι τις 31-12-
2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 14 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02049192109220004*
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