
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/
118225/2849/10.12.2021 απόφασης του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυ-
ξη του προγράμματος "Εξοικονομώ 2021", που θα 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας» (Β΄5778).

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου 
για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/14268/166 (1)
Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/

ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 απόφασης 

του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτ-

λο «Προκήρυξη του προγράμματος "Εξοικονομώ 

2021", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Τα-

μείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β΄5778) .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

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. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών 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» 
και ιδίως το άρθρο 10 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με 
τον ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 42).

4. Την υπό στοιχεία Υ 33/2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(B΄ 4198).

5. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης υπουρ-
γείων και μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

8. 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).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

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

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2).

12. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

13. Την υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (B΄ 4805).

14. Την υπ’ αρ. 51875/2021 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για 
την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη (Β΄1867).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29.08.2016 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι-
οικητικής 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 στοι-
χεία Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (B΄ 1540) και Δ13/
Φ7.11/18801/29.07.2008 (B΄ 1577) κοινή υπουργική 
απόφαση» (B΄ 2733).

16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/ 
10.12.2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
«Προκήρυξη του προγράμματος "Εξοικονομώ 2021", που 
θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας».

17. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη κατάστα-
ση που έχει προκύψει με τον κορωνοϊό COVID-19 και τα 
όλως έκτακτα και διαρκώς ανανεωμένα μέτρα που είχαν 
ληφθεί κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα οριζό-
ντια στη χώρα για τον περιορισμό της διασποράς του, σε 
συνδυασμό με την διαπίστωση για την ανάγκη διορθώσε-
ων λεκτικών και αναδιατύπωσης σημείων με σκοπό την 
ορθή απόδοση εννοιών και όρων του Προγράμματος.

18. Την από 14.02.2022 έγκριση 1ης Τροποποίησης 
Πρόσκλησης για το Υποέργο «Πρόγραμμα "Εξοικονομώ 
2021"» Α/Α 1 της πράξης 5150059 από την Ειδική Υπη-
ρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

19. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/6324/134/28.01.2022 
εισήγηση της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/
2014, για το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης της κοι-
νής υπουργικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος "Εξοικονομώ 
2021", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 143).

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού από αυτήν που αναφέρεται στην ανωτέρω υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινή 
υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/
118225/2849/10.12.2021 κοινής απόφασης του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος 
"Εξοικονομώ 2021", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ως κατωτέρω:

Α. Τα εδάφια 5 και 6 της ενότητας 5.1 του Οδηγού 
Εφαρμογής αντικαθίστανται ως εξής:

«Μεταγενέστερη δήλωση, από την υποβολή αίτησης 
στο Πρόγραμμα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης 
αυθαιρέτων κατασκευών, δύναται να υποβληθεί σε περί-
πτωση απόκλισης της ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου 
μέχρι του ορίου των επτά (7) τετραγωνικών μέτρων, προ-
κειμένου οι ενεργειακές παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες 
με την κείμενη νομοθεσία (για τις πολυκατοικίες, το όριο 

σε τετραγωνικά μέτρα είναι το γινόμενο του επτά (7) επί 
του πλήθους των διαμερισμάτων). Τίθεται υπόψη ότι, 
κατά την υποβολή στο Πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής 
Ταυτότητας η δήλωση θα πρέπει να είναι σε οριστική 
υπαγωγή σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 81 του
ν. 4495/2017.».

Β. Το εδάφιο 4 της ενότητας 5.2 του Οδηγού Εφαρμο-
γής τροποποιείται ως εξής:

«Σε περίπτωση αίτησης μονοκατοικίας/μεμονωμένου 
διαμερίσματος, κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής 
Ταυτότητας εφαρμόζεται έλεγχος ότι η επιφάνεια κυρί-
ων χώρων της ΗΤ πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 
το μικρότερο μέγεθος μεταξύ της ωφέλιμης επιφάνειας 
Α’ ΠΕΑ και της επιφάνειας κυρίων χώρων βάσει εντύπου 
Ε9, με αποδεκτή απόκλιση μετρήσεων έως 2%.».

Γ. Τα εδάφια 4 και 5 της υποενότητας «Διαδικασία 
υποβολής» της ενότητας 5.4 του Οδηγού Εφαρμογής 
τροποποιούνται ως εξής:

«Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων μο-
νοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος ορίζεται η
13η Δεκεμβρίου 2021 και ως ημερομηνία λήξης η
15η Μαρτίου 2022.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων πολυκα-
τοικίας ορίζεται η 21η Μαρτίου 2022 και ως ημερομηνία 
λήξης η 10η Μαΐου 2022.»

Δ. Το εδάφιο 6 της υποενότητας «Διαδικασία υποβο-
λής» της ενότητας 5.4 του Οδηγού Εφαρμογής καταρ-
γείται.

Ε. Το εδάφιο 3 της ενότητας 5.9 του Οδηγού Εφαρμο-
γής τροποποιείται ως εξής:

«Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα μεταβίβασης της 
αίτησης θεμελιώνεται με την έγκριση της αίτησης.».

Στ. Στο εδάφιο 1 της υποενότητας «Τμηματική προ-
θεσμία υλοποίησης του έργου» της ενότητας 6.2 του 
Οδηγού Εφαρμογής διαγράφεται η φράση «και λοιπών 
δαπανών».

Ζ. Το εδάφιο 1 της ενότητας 7.2 του Οδηγού Εφαρμο-
γής αντικαθίσταται ως εξής:

«Εντός της τμηματικής προθεσμίας του Κεφαλαίου 6.2, 
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατ’ ελάχιστον το εικοσι-
πέντε τοις εκατό (25%) του επιλέξιμου Π/Υ παρεμβάσεων 
βάσει υπαγωγής.».

Η. Το εδάφιο 25 της ενότητας 7.4 του Οδηγού Εφαρ-
μογής αντικαθίσταται ως εξής:

«Όσα από τα ανωτέρω επιλέξιμα παραστατικά παρεμ-
βάσεων υποβάλλονται στα πλαίσια της τμηματικής προ-
θεσμίας ολοκλήρωσης, θα πρέπει να είναι εξοφλημένα 
και να μην υπερβαίνουν το σύνολο των απαιτούμενων 
ιδίων κεφαλαίων και των προκαταβολών (δανείου/επι-
χορήγησης) που έχουν ληφθεί.».

Θ. Τα εδάφια 4 και 5 του Παραρτήματος Ι-Α αντικαθί-
στανται ως εξής:

«Μεταγενέστερη δήλωση, από την υποβολή αίτησης 
στο Πρόγραμμα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης 
αυθαιρέτων κατασκευών, δύναται να υποβληθεί σε περί-
πτωση απόκλισης της ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου 
μέχρι του ορίου των επτά (7) τετραγωνικών μέτρων, προ-
κειμένου οι ενεργειακές παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες 
με την κείμενη νομοθεσία. 
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Τίθεται υπόψη ότι, κατά την υποβολή στο Πρόγραμμα 
της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας η δήλωση θα πρέπει να 
είναι σε οριστική υπαγωγή σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθρου 81 του ν. 4495/2017.».

Ι. Τα εδάφια 4 και 5 του Παραρτήματος Ι-Β αντικαθί-
στανται ως εξής:

«Μεταγενέστερη δήλωση, από την υποβολή αίτησης 
στο Πρόγραμμα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης 
αυθαιρέτων κατασκευών, δύναται να υποβληθεί σε περί-
πτωση απόκλισης της συνολικής επιφάνειας του ακινήτου 
μέχρι του ορίου των επτά (7) τετραγωνικών μέτρων επί του 
πλήθους των διαμερισμάτων, προκειμένου οι ενεργειακές 
παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία. 

Τίθεται υπόψη ότι, κατά την υποβολή στο Πρόγραμμα 
της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας η δήλωση θα πρέπει να 
είναι σε οριστική υπαγωγή σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθρου 81 του ν. 4495/2017.».

Ι.Α. Το εδάφιο 2 της περ. 5 του Παραρτήματος ΧΙΙ αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση προσθήκης αδείας ή/και υπαγωγής σε 
νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων, η δήλωση γίνεται στην 
βάση της περιόδου έκδοσης του αρχικού νομιμοποιητι-
κού εγγράφου.».

Ι.Β. Στο εδάφιο 22 του Παραρτήματος ΧΙΙΙ διαγράφεται 
η φράση «και λοιπών δαπανών».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/
118225/2849/10.12.2021 κοινή απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος 
"Εξοικονομώ 2021", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2022

Oι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   

Ι

 Αριθμ. οικ. 465 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου, 

για το έτος 2022. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 53-56 του ν. 2218/1994 «Ίδρυση Νομαρ-

χιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την 

πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 90).

2. Την υπ’ αρ. 4683/1998 (Β΄ 140) κοινή απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης περί Κανονισμού Προσωπικού των Περιφερει-
ακού Ταμείου Ανάπτυξης.

3. Την υπ’ αρ. 2141/1998 (Β΄ 78) κοινή απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης περί κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και 
Διαχείρισης των Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

4. Τα άρθρα 190-193 του ν. 3852/2010 «Νέας Αρχιτε-
κτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Α΄ 87).

5. Τα άρθρα 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).

6. Την υπ’ αρ. 3/5/23.9.2016 απόφαση του Δ.Σ. του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου, περί κα-
θιέρωσης υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου.

7. Την υπ’ αρ. 01/06/01.12.2021 απόφαση του Δ.Σ. 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου 
(ΑΔΑ: ΩΗΨ27Λ9-5ΛΣ), με την οποία ψηφίσθηκε ο 
προϋπολογισμός του 2022 και το ποσό των υπερωρι-
ών των υπαλλήλων του Περιφερειακού Ταμείου Ανά-
πτυξης Ηπείρου (κωδ. προϋπολογισμού Κ.Α. 60.00.02 
ποσού 30.000,00 €).

8. Την υπ’ αρ. 20412/1852/15.02.2021 απόφαση από-
σπασης του Προέδρου Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμεί-
ου Ανάπτυξης Ηπείρου Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την 
οποία αποσπάσθηκε η υπάλληλος Λύγδα Ασημούλα 
(ΑΔΑ: ΩΓ1Π7Λ9-ΚΚΞ) από 15.02.2021 έως και 14.02.2023
ήτοι για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

9. Την υπ' αρ. 10/01/31.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου, με 
την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης του ποσού 
που αφορά τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής 
απασχόλησης (κωδ. προϋπολογισμού Κ.Α. 60.00.02 
ποσού 30.000,00 €).

10. Τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των τμημάτων 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και τα αυξημένα 
καθήκοντα των υπαλλήλων του λόγω εργασιακού φόρ-
του, που δεν καλύπτονται εντός του νόμιμου υποχρεω-
τικού ωραρίου, αποφασίζει:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά 
τις απογευματινές ώρες και Κυριακές 10 (δέκα) υπαλλή-
λων προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες υπηρε-
σιακές ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Ηπείρου.

Η υπερωριακή εργασία δεν μπορεί να υπερβεί τις 120 
ώρες απογευματινές και τις 96 ώρες Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο. Η συγκρότηση 
συνεργείου υπερωριακής εργασίας από τους υπαλλή-
λους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου, 
έχει ως εξής:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022
ΑΠΟΓΕΥΜ./ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡ.

B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022
ΑΠΟΓΕΥΜ./ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡ.

Π.Ε. 7 120/96 120/96

Τ.Ε. 1 120/96 120/96

Δ.Ε. 2 120/96 120/96

- Οι υπηρεσίες του Ταμείου εντέλλονται για την υλοποίηση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 9 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   

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