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   Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή 

προστασία. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4375/2016 «Οργάνω-

ση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, 
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νο-
μοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά 
με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” 
(L 180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51),

β. του ν. 4939/2022 «Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για 
την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χω-

ρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε 
περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών» 
(Α’ 111) και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 76 και των άρ-
θρων 96 και 97-113,

γ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 
ιδίως το άρθρο 23,

δ. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμό των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),

ε. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

στ. του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),

2. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (Β’ 2857).

3. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

4. Την υπ’ αρ. 282796/19-05-2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφω-
να με την οποία προκαλείται δαπάνη σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου, και συγκεκριμένα από τη δράση με τίτλο 
«Νομική Συνδρομή και Εκπροσώπηση» και ενάριθμο 
2016ΣΕ75520005 της ΣΑΕ755/2, η οποία δεν δύναται 
να προσδιορισθεί, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής

1. Στους αιτούντες διεθνή προστασία παρέχεται δωρε-
άν νομική συνδρομή για την άσκηση της προβλεπόμε-
νης προσφυγής των άρθρων 96 και 97 του ν. 4939/2022 
ενώπιον της Αρχής Προσφυγών του άρθρου 4 του 
ν. 4375/2016, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και 
προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

11 Ιανουαρίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 42

377



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ378 Τεύχος B’ 42/11.01.2023

2. Δικαίωμα παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής 
έχουν οι αιτούντες διεθνή προστασία, κατά τη δευτερο-
βάθμια διαδικασία εξέτασης, όπως αυτή ρυθμίζεται από 
τις διατάξεις των Κεφαλαίων Ε’ (άρθρο 96) και ΣΤ’ (άρθρα 
97 έως 113) του Μέρους Τέταρτου του ν. 4939/2022. Η 
δωρεάν νομική συνδρομή παρέχεται από δικηγόρο που 
περιλαμβάνεται στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσί-
ας Ασύλου, μόνο εφόσον ο αιτών δεν εκπροσωπείται 
από άλλο δικηγόρο εκτός Μητρώου. Σε περίπτωση που 
κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας διαδικασίας εξέ-
τασης ο αιτών αναθέσει την εκπροσώπησή του σε άλλο 
δικηγόρο, η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής παύει 
αυτοδικαίως.

3. Οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες διεθνή προστασία 
υποβάλλουν σχετική αίτηση στο κατά τόπον αρμόδιο 
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου πριν από την άσκηση εν-
δικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Αρχής Προσφυγών 
κατά τα άρθρα 97-99 του ν. 4939/2022.

4. Η αίτηση γίνεται δεκτή, εφόσον πληρούνται οι προ-
ϋποθέσεις της παρ. 2 και η παροχή νομικής συνδρο-
μής ανατίθεται σε δικηγόρο που περιλαμβάνεται στο 
Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου, ο οποίος 
ορίζεται από το Τμήμα Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης 
Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου. Ο ορισμός γίνεται 
με αντιστοίχιση της σειράς καταγραφής των δικηγόρων 
στο Μητρώο με τη χρονολογική σειρά κατάθεσης των 
αιτήσεων παροχής νομικής συνδρομής. Κατ’ εξαίρεση, 
εφόσον είναι εφικτή η ορθή τήρηση των κανόνων ισό-
τητας στις αναθέσεις των υποθέσεων, δύναται να ανα-
τίθενται από το Τμήμα Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης 
Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου στον ίδιο δικηγόρο 
υποθέσεις που αφορούν υποβληθείσες αιτήσεις στο ίδιο 
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου. Η ανάθεση υπόθεσης 
σε δικηγόρο μέλος του Μητρώου, επάγεται αφεαυτής 
ανεπιφύλακτη αποδοχή της από το δικηγόρο και μόνο σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας ο δικηγόρος δύναται να την 
αποποιηθεί. Ο αιτών ενημερώνεται το συντομότερο και 
σε γλώσσα που κατανοεί από το αρμόδιο Περιφερειακό 
Γραφείο Ασύλου για το δικηγόρο που ορίστηκε να του 
παρέχει δωρεάν νομική συνδρομή.

5. Η νομική συνδρομή περιλαμβάνει: α. τη σύνταξη και 
κατάθεση προσφυγής, σε περίπτωση δε που η προσφυ-
γή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και την κατάθεση 
αιτήματος παραμονής της παρ. 2 του άρθρου 110 του 
ν. 4939/2022, β. την πραγματοποίηση συσκέψεων με τον 
αιτούντα για την κατάλληλη προετοιμασία της υπόθεσής 
του και γ. τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος και 
κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου ή στοιχείου.

6. Κατά τις συσκέψεις της περ. (β) της προηγούμενης 
παραγράφου παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες διερμηνεί-
ας, με μέριμνα της Υπηρεσίας Ασύλου, εφόσον η επι-
κοινωνία μεταξύ του δικηγόρου και του αιτούντος δεν 
μπορεί να εξασφαλισθεί διαφορετικά. Η δωρεάν παρε-
χόμενη διερμηνεία κατά τις συναντήσεις δεν μπορεί να 
υπερβαίνει αθροιστικά τις δύο (2) ώρες.

7. Σε κάθε Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου είναι δυνα-
τόν να παρέχεται νομική συνδρομή μέσω συστήματος 

τηλεδιάσκεψης. Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρε-
σίας Ασύλου ορίζονται η διαδικασία και οι επιμέρους τε-
χνικές λεπτομέρειες διεξαγωγής της τηλεδιάσκεψης του 
προηγούμενου εδαφίου καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 2
Μητρώο Δικηγόρων

1. Στην Υπηρεσία Ασύλου, τηρείται Μητρώο Δικηγό-
ρων, το οποίο αποτελείται από ενεργά και μη ευρισκό-
μενα σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουρ-
γήματος, μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. 
Στο Μητρώο Δικηγόρων δύνανται να εγγραφούν τα ως 
άνω πρόσωπα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των 
ακολούθων παραγράφων. Ειδικότερα οι δικηγόροι θα 
πρέπει:

α. Να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
και 

β. να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά.
2. Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου 

ορίζεται ο χρόνος έναρξης της διαδικασίας επιλογής, 
προβλέπονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ρυθ-
μίζονται τα διαδικαστικά θέματα. Στην ίδια απόφαση 
περιλαμβάνεται ο αριθμός των δικηγόρων για τη συ-
μπλήρωση του Μητρώου και ο αριθμός των θέσεων 
δικηγόρων ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου.

3. Η επιλογή διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η 
οποία συστήνεται με απόφαση του Διοικητή της Υπη-
ρεσίας Ασύλου και συγκροτείται από έναν υπάλληλο της 
Υπηρεσίας Ασύλου, κατηγορίας ΠΕ, ο οποίος ορίζεται 
από το Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, και ασκεί τα 
καθήκοντα του Προέδρου, έναν υπάλληλο της Αρχής 
Προσφυγών κατηγορίας ΠΕ, ο οποίος ορίζεται από το 
Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου κατόπιν υπόδειξης 
του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών και 
έναν εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 
ως μέλη. Σε περίπτωση μη υπόδειξης εκπροσώπου από 
το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, είναι δυνατή η ανα-
πλήρωσή του από υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου, 
κατηγορίας ΠΕ, ο οποίος θα ορίζεται από το Διοικητή 
της Υπηρεσίας Ασύλου.

4. Η Επιτροπή συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης ή σε 
χώρο που διατίθεται για το σκοπό αυτό από την Υπηρε-
σία Ασύλου, και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται 
όλα τα μέλη της Επιτροπής. Η συμμετοχή στην Επιτροπή 
είναι χωρίς πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.

5. Δικηγόρος, ο οποίος επιθυμεί την εγγραφή του στο 
Μητρώο οφείλει να δηλώσει κατά σειρά προτεραιότη-
τας τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, στις οποίες 
επιθυμεί να παρέχει νομική συνδρομή, εφόσον επιλεγεί.

6. Στο Μητρώο περιλαμβάνονται οι επιλεγέντες δικη-
γόροι, οι οποίοι κατατάσσονται κατά τη χρονολογική σει-
ρά υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στο Μητρώο 
και κατανέμονται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου 
στις οποίες θα παρέχουν νομική συνδρομή, με απόφα-
ση του Προϊσταμένου του Τμήματος Παρακολούθησης 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων 
της Διεύθυνσης Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου, 
με βάση την παραπάνω κατάταξη και τη δήλωση της 
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παρ. 5. Όταν η αίτηση αποστέλλεται ταχυδρομικά, ως 
ημερομηνία υποβολής θεωρείται η σφραγίδα του ταχυ-
δρομείου. Εφόσον κατατίθενται την ίδια ημέρα υπερά-
ριθμες αιτήσεις, η επιλογή των προς ένταξη στο Μητρώο 
δικηγόρων, γίνεται με κλήρωση, η οποία διενεργείται 
ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 3.

7. Το Μητρώο περιλαμβάνει και κατάλογο ισάριθμων 
επιλαχόντων, εφόσον αυτό είναι εφικτό, οι οποίοι κατανέ-
μονται ανά γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας των Περι-
φερειακών Υπηρεσιών Ασύλου, σύμφωνα με την παρ. 6. 
Οι δικηγόροι του καταλόγου των επιλαχόντων καλούνται 
από την Υπηρεσία Ασύλου προς ανάληψη υπηρεσιών 
όταν παρατηρηθούν κενά στο Μητρώο εν συνόλω.

8. Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου 
δύναται να διαγραφεί δικηγόρος μέλος του Μητρώου 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. μετά από αίτηση του 
δικηγόρου ή β. απώλεια ή αναστολή της δικηγορικής 
ιδιότητας για οποιαδήποτε αιτία. Σε περίπτωση πειθαρχι-
κής τιμωρίας του δικηγόρου, ο Διοικητής της Υπηρεσίας 
Ασύλου αποφασίζει: α) σε περίπτωση προσωρινής παύ-
σης, την ισόχρονη διαγραφή από το Μητρώο και β) σε 
περίπτωση οριστικής παύσης, την οριστική διαγραφή 
του δικηγόρου από το Μητρώο. Οι εκκρεμείς υποθέσεις 
που είχε αναλάβει ανατίθενται σε άλλους δικηγόρους 
του Μητρώου που αναλαμβάνουν να τις περαιώσουν 
αμειβόμενοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο.

3. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ο δι-
κηγόρος μέλος του Μητρώου, οφείλει να προσκομίζει 
άπαξ ετησίως, στην επέτειο της εγγραφής του σε αυτό, 
ή οποτεδήποτε του ζητηθεί εγγράφως από την Υπηρεσία 
Ασύλου, σχετικό πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού 
Συλλόγου, στο οποίο εμφαίνονται οι τυχόν επιβληθείσες 
πειθαρχικές ποινές.

9. Κάθε δικηγόρος εγγεγραμμένος στο Μητρώο πρέπει 
να έχει ολοκληρώσει πριν την ανάθεση υποθέσεων σε 
αυτόν, επιμορφωτικό σεμινάριο εξειδίκευσης στο δίκαιο 
Διεθνούς Προστασίας, το οποίο διοργανώνεται από την 
Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου σε συνεργασία με άλλους φορείς.

10. Σε περίπτωση που σε Περιφερειακή Υπηρεσία 
Ασύλου παρατηρηθεί σταθερή μείωση του αριθμού 
των υποβαλλόμενων προσφυγών ώστε να μην είναι 
αναγκαία η παροχή υπηρεσιών νομικής συνδρομής ή 
αυτή υπερκαλύπτεται από τον αριθμό των δικηγόρων 
που έχουν κατανεμηθεί στη συγκεκριμένη Περιφερει-
ακή Υπηρεσία Ασύλου, με απόφαση του Διοικητή της 
Υπηρεσίας Ασύλου οι δικηγόροι κατανέμονται, εφόσον 
το επιθυμούν, σε άλλη Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου, 
στην οποία παρατηρείται ανάλογη αύξηση αναγκών, με 
βάση τη δήλωση της παρ. 5 και τις ανάγκες για παροχή 
υπηρεσιών νομικής συνδρομής.

11. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, οι 
ανάγκες παροχής νομικής συνδρομής σε συγκεκριμέ-
νη Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου δεν καλύπτονται, 
είναι δυνατή, με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας 
Ασύλου, η κάλυψή τους από δικηγόρους που είναι το-
ποθετημένοι σε διαφορετικές Περιφερειακές Υπηρεσίες 
Ασύλου, εφόσον οι δικηγόροι συναινούν. Για την κάλυψη 
αυτών των αναγκών δύναται να παρέχεται νομική συν-
δρομή εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Άρθρο 3
Αμοιβή δικηγόρων

1. Το ύψος της αμοιβής των δικηγόρων ορίζεται σε 
α) ενενήντα (90) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τη σύνταξη και 
κατάθεση της προσφυγής από το δικηγόρο όπως και του 
αιτήματος παραμονής της παρ. 2 του άρθρου 110 του 
ν. 4939/2022 όπου αυτό απαιτείται, β) είκοσι (20) ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α. για την πραγματοποίηση συσκέψεων με 
τον αιτούντα και γ) πενήντα (50) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για 
τη σύνταξη και κατάθεση του υπομνήματος και κάθε 
άλλου απαιτούμενου εγγράφου ή στοιχείου, ανά υπό-
θεση (ατομικό φάκελο αίτησης διεθνούς προστασίας), 
και καταβάλλεται από την Υπηρεσία Ασύλου.

2. Όταν σε πρώτο βαθμό έχει εκδοθεί ενιαία απόφα-
ση για όλα τα μέλη της οικογένειας, για τον υπολογισμό 
της αμοιβής του δικηγόρου η υπόθεση λογίζεται ως μία, 
ακόμη και αν υπάρχουν περισσότερα του ενός αιτήματα 
νομικής συνδρομής από τα μέλη της ίδιας οικογένειας, 
που για λόγους ενότητας της υπόθεσης ανατίθενται στον 
ίδιο δικηγόρο του Μητρώου. Όταν έχουν εκδοθεί διαφο-
ρετικές απορριπτικές αποφάσεις για μέλη της ίδιας οι-
κογένειας, η παροχή της νομικής συνδρομής ανατίθεται 
στον ίδιο δικηγόρο του Μητρώου για λόγους ενότητας 
της υπόθεσης, εντούτοις για τον υπολογισμό της αμοιβής 
του, κάθε αίτημα νομικής συνδρομής αντιμετωπίζεται 
αυτοτελώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Σε 
περιπτώσεις διαχωρισμού υποθέσεων μελών της ίδιας 
οικογένειας, ιδίως λόγω διάστασης των συζύγων, ή σε 
περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας κατόπιν σχετικής 
καταγγελίας στις αρμόδιες δημόσιες αρχές, οι υποθέσεις 
ανατίθενται σε διαφορετικούς δικηγόρους του Μητρώου.

3. α. Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμων ενεργειών για 
λόγους που δεν ανάγονται στο πρόσωπο του δικηγό-
ρου (ενδεικτικά αναφέρεται η εκπρόθεσμη κατάθεση 
αυτοπροσώπως από τον αιτούντα σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4939/2022) οι αμοιβές του 
δικηγόρου εξομοιώνονται με αυτές των εμπροθέσμων 
ενεργειών όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 
της παρούσας, ήτοι: α) αμοιβή ενενήντα (90) ευρώ πλέ-
ον Φ.Π.Α. για τη σύνταξη και κατάθεση της προσφυγής 
από το Δικηγόρο όπως και του αιτήματος παραμονής 
της παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4939/2022 όπου αυτό 
απαιτείται, β) αμοιβή είκοσι (20) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για 
την πραγματοποίηση συσκέψεων με τον αιτούντα και γ) 
αμοιβή πενήντα (50) ευρώ για σύνταξη και κατάθεση του 
υπομνήματος και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου 
ή στοιχείου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν απαιτείται 
οι ενέργειες να κριθούν παραδεκτές από την Αρχή Προ-
σφυγών.

β. Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμων ενεργειών για λό-
γους που ανάγονται στο πρόσωπο του Δικηγόρου ή κα-
τάθεσης σε αναρμόδια αρχή, οι αμοιβές ορίζονται ως 
ακολούθως: α) αμοιβή σαράντα πέντε (45) ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. για τη σύνταξη και κατάθεση της προσφυγής 
από το Δικηγόρο όπως και του αιτήματος παραμονής 
της παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4939/2022 όπου αυτό 
απαιτείται, β) αμοιβή δέκα (10) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για 
την πραγματοποίηση συσκέψεων με τον αιτούντα και 
γ) αμοιβή εικοσιπέντε (25) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για σύ-
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νταξη και κατάθεση του υπομνήματος και κάθε άλλου 
απαιτούμενου εγγράφου ή στοιχείου. Στις ανωτέρω 
περιπτώσεις για να καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή 
απαιτείται οι ενέργειες να κριθούν παραδεκτές από την 
Αρχή Προσφυγών. Σε διαφορετική περίπτωση, για τις 
ανωτέρω εκπρόθεσμες ενέργειες δεν καταβάλλεται κα-
μία αμοιβή.

Άρθρο 4
Διαδικασία και δικαιολογητικά πληρωμής

1. Οι δικηγόροι που περιλαμβάνονται στο Μητρώο 
αμείβονται χωριστά για κάθε υπόθεση που διεκπεραιώ-
νουν και μετά την ολοκλήρωση (πρακτικό συνεδρίασης 
από την Ανεξάρτητη Επιτροπή της Αρχής Προσφυγών) 
της υπόθεσης εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, 
στο οποίο αναγράφεται ο σχετικός αριθμός υπόθεσης. Τα 
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών παραδίδονται συνολικά 
από κάθε δικηγόρο έως τη δέκατη ημέρα κάθε μήνα στο 
Τμήμα Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
και Χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης της 
Υπηρεσίας Ασύλου, μαζί με συγκεντρωτικό κατάλογο 
των σχετικών υποθέσεων, η ολοκλήρωση των οποίων 
έλαβε χώρα τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του δικηγόρου ως προς την παράδοση 
των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και εφόσον αυτή 
συνεχίζεται μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερολο-
γιακών ημερών από τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον 
της Ανεξάρτητης Επιτροπής της Αρχής Προσφυγών, πλην 
της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσης για 
την οποία οι 60 ημέρες εκκινούν από την απόφαση της 
Επιτροπής, η αρμόδια υπηρεσία επιβάλλει την άμεση 
παύση ανάθεσης νέων υποθέσεων προς το δικηγόρο για 
όσο διάστημα καθυστερεί η προσκόμιση των τιμολογίων 
μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής.

2. Κάθε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών πρέπει να συ-
νοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά πληρωμής: 
α. Λίστα των δικαιολογητικών και των αποφάσεων για 
την ένταξη στο Μητρώο Δικηγόρων, β. απόφαση ένταξης 
στο Μητρώο Δικηγόρων, γ. απόφαση ανάθεσης υπόθε-
σης, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Παρακολούθησης 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων της 
Διεύθυνσης Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου (ανά 
υπόθεση ή συγκεντρωτικά), δ. συγκεντρωτικός κατά-
λογος υποθέσεων μηνός, ε. τιμολόγια παροχής υπηρε-
σιών για τις υποθέσεις που αναφέρονται στον κατάλο-
γο, στ. ατομική βεβαίωση η οποία διαλαμβάνει όλες τις 
διενεργηθείσες ενέργειες του δικηγόρου του Μητρώου 
σχετικά με την τιμολογημένη υπόθεση, η οποία εκδίδεται 
από το Τμήμα Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμ-
μάτων και Χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης Υποστή-
ριξης της Υπηρεσίας Ασύλου, ζ. κατάσταση πληρωμής, 
η. βεβαίωση αριθμού τραπεζικού λογαριασμού, θ. φο-
ρολογική ενημερότητα, ι. ασφαλιστική ενημερότητα, ια. 
κατάσταση δικαιολογητικών δαπάνης και ιβ. υπεύθυνη 
δήλωση περί ενεχυρίασης ή μη του ποσού.

3. Η τελική αμοιβή του δικηγόρου ανά υπόθεση προσ-
διορίζεται ανάλογα με τις ενέργειες που έχει κάνει στο 
πλαίσιο της παροχής νομικής συνδρομής όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις δικηγόρων

1. Οι δικηγόροι, εκτός από την υποχρέωσή τους για 
τήρηση του απορρήτου σύμφωνα με το άρθρο 38 του 
Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208), δεσμεύονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4939/2022, οι 
οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι δικηγόροι υποχρεούνται να συμμετέχουν, χωρίς 
πρόσθετη αμοιβή, σε εκπαιδευτικά προγράμματα που δι-
οργανώνονται από την Υπηρεσία Ασύλου σε συνεργασία 
με άλλους φορείς (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για 
το Άσυλο κ.ά.) με σκοπό τη διαρκή τους επιμόρφωση και 
ενημέρωση σε ζητήματα δικαίου διεθνούς προστασίας.

3. Ο δικηγόρος, μέλος του Μητρώου, υποχρεούται 
να αναλαμβάνει και να ανταποκρίνεται με τη δέουσα 
επιμέλεια σε κάθε υπόθεση που του ανατίθεται. Δικηγό-
ρος - μέλος του Μητρώου διαγράφεται είτε προσωρινά 
είτε οριστικά από το Μητρώο με απόφαση του Διοικητή 
της Υπηρεσίας Ασύλου ανάλογα με τη βαρύτητα των 
πράξεων ή παραλείψεων του, στις περιπτώσεις που δεν 
ανταποκρίνεται με επιμέλεια στις ανατιθέμενες σε αυτόν 
υποθέσεις, αρνείται την ανάληψη υποθέσεων, κωλύεται 
για λόγους που δεν συνιστούν ανωτέρα βία ή δεν τηρεί 
τις υποχρεώσεις του όπως περιγράφονται στην παρού-
σα. Οι εκκρεμείς υποθέσεις που είχε αναλάβει ανατίθε-
νται σε άλλους δικηγόρους του Μητρώου που αναλαμ-
βάνουν να τις περαιώσουν αμειβόμενοι σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

4. Οι δικηγόροι παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μη-
τρώο μέχρι τη διαγραφή τους σύμφωνα με τους όρους 
του παρόντος και υπό την επιφύλαξη επάρκειας των απα-
ραίτητων πόρων για τη συνέχιση της παροχής δωρεάν 
νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία κατά 
τους όρους της παρούσας.

5. Με απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Πα-
ρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χρημα-
τοδοτήσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης της Υπηρεσί-
ας Ασύλου, κατόπιν αίτησης του δικηγόρου, δύναται να 
αναστέλλεται η παροχή των υπηρεσιών του για χρονικό 
διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρείς (3) 
μήνες κατ’ ημερολογιακό έτος εφόσον συντρέχουν αντι-
κειμενικοί λόγοι εξ αιτίας των οποίων ο δικηγόρος δεν 
δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του. Για το χρονικό 
διάστημα της αναστολής οι υποθέσεις ανατίθενται από 
το Τμήμα σε δικηγόρο του καταλόγου της παρ. 6 του 
άρθρου 2 της παρούσας.

Άρθρο 6
Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση της παρούσας, τα υφιστάμενα 
μέλη του Μητρώου, παραμένουν μέλη του Μητρώου 
με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει 
η παρούσα.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης κα-
ταργείται η υπ’ αρ. 3449/2021 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή 
προστασία» (Β’ 1482).

Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς 
αιτήσεις παροχής νομικής συνδρομής που υπεβλήθησαν 
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κατά την περίοδο ισχύος της κοινής υπουργικής απόφα-
σης της προηγούμενης παραγράφου. Για την αμοιβή των 
υποθέσεων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δικαιοσύνης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

 Ι

    Αριθμ. 127730  (2)
Καθορισμός ποσού συνδρομής των Επιμελητη-

ρίων υπέρ της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του 

Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για το έτος 

2022.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 9 του άρθρου 75 του ν. 4497/2017 «Άσκη-

ση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρο-
νισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 171),

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

γ) του άρθρου 90 Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα π.δ. 63/2005 (Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 

δ) του π.δ. 31/1925 «Περί ιδρύσεως Εθνικής Ελληνι-
κής Επιτροπής Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου» 
(Α’  11/1926), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.  2880/
17-6-1954 (Α’ 132),

ε) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

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

2. Τα έγγραφα:
α) Το υπ’ αρ. 1542/04-02-2022 έγγραφο της Εθνικής 

Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμε-
λητηρίου «Καθορισμός ποσού συνδρομής Επιμελητηρί-
ων υπέρ της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς 
Εμπορικού Επιμελητηρίου για το έτος 2022»,

β) το υπ’ αρ. 14653/11-02-2022 έγγραφο της υπη-
ρεσίας προς την Κ.Ε.Ε., σχετικά με «Καθορισμό ποσού 

συνδρομής των Επιμελητηρίων υπέρ της Εθνικής Ελληνι-
κής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, 
έτους 2022» και 

γ) την υπ’  αρ. 5361/29-12-2022 (εισ. 127646/ 
30-12-2022) πρόταση της Κ.Ε.Ε.Ε. 

3. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 101252/ 
20-10-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από τις διατάξεις της πα-
ρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: 

Τον καθορισμό του ελάχιστου ποσού της συνδρομής 
των Επιμελητηρίων για το έτος 2022, που προβλέπεται 
στην παρ. 9 του άρθρου 75 του ν. 4497/2017, ισόποσο με 
αυτό του έτους 2021 για την Εθνική Ελληνική Επιτροπή 
του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. 

Το ποσό αυτό κατανέμεται στα κατωτέρω Επιμελητή-
ρια ως εξής:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΠΟΣΟ

1 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 3.475,24

2 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.262,81

3 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.346,40

4 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 20.354,93

5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.301,72

6 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5.348,11

7 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΡΟΔΟΠΗΣ 277,74

8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 453,11

9 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 5.515,85

10 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.745,96

11 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.400,27

12 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1.091,66

13 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 805,31

14 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 515,04

15 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ 865,09

16 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 1.537,77

17 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 640,36

18 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 269,41

19 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 569,89

20 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.954,41

21 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 326,78

22 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 847,84

23 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 28,46

24 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 327,97
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25 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 1.039,54
26 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 369,26
27 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.134,85
28 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 171,27
29 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 981,81
30 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 927,57
31 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 540,99
32 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 407,21
33 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 337,45

34 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-
ΙΘΑΚΗΣ 283,22

35 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 294,48
36 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 477,25
37 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 681,58
38 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1.674,70
39 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 421,68
40 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 830,21
41 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣIΘΙΟΥ 434,68
42 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 390,07
43 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 215,26
44 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.139,22
45 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 730,69
46 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 631,43
47 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΗΣ 581,36
48 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 598,96
49 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 317,21
50 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.228,01
51 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ 121,37
52 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 1.226,90
53 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.226,01
54 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 450,20
55 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 171,38
56 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ 122,09
57 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 687,51
58 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 762,48
59 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ 129,94

ΣΥΝΟΛΟ 80.000,00
Το ποσό, που αντιστοιχεί σε κάθε Επιμελητήριο, πρέπει 

να καταβληθεί μέχρι 31/01/2023 στην ALPHA Τράπεζα 
και σε πίστωση του λογαριασμού 802002001000032.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

    Αριθμ. οικ. 8664 (3)
Έγκριση εργασίας για την απασχόληση Κυρια-

κών και εξαιρέσιμων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 122 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) για το 

προσωπικό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυ-

ξης Αττικής.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  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. οικ.95341/23594/09-11-2020 (Β’ 5041) 
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί 
Κανονισμού Προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Αττικής.

3. Την υπ’αρ. 2141/1998 (Β’78) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
περί Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης 
των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’ αρ. 40608/19-10-2001 (Β’ 1428) ίδια 
απόφαση .

4. Τα άρθρα 190, 191, 192 και 193 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέ-
ντρωσης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87).

5. Τα άρθρα 1 και 2 του ν. 3385/2005 (Α’180) περί χρο-
νικών ορίων εργασίας και διευθέτησης του χρόνου εργα-
σίας, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3863/2010 (Α’115).

6. Την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 όπου 
ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι «Για το προσωπικό των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερω-
ριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό 
όργανο» (Α’ 176).

7. Την υπ’αρ. 55/02-12-2022 απόφαση της 9ης Συνε-
δρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερει-
ακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, περί υπερωριακής 
απασχόλησης Κυριακών και εξαιρέσιμων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) για 
το προσωπικό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Αττικής για το έτος 2023.

8. Το γεγονός ότι στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυ-
ξης Αττικής υπηρετούν επτά υπάλληλοι με απόσπαση, 
από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία καλύπτει μόνο τις 
μηνιαίες αποδοχές τους, ενώ τα επιδόματα Διευθυντή, 
θέσεων ευθύνης και η υπερωριακή απασχόληση κα-
λύπτονται από τον κωδικό 60.00 του Προϋπολογισμού 
ΠΤΑ Αττικής.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονο-
μικού έτους 2023 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Αττικής και έχει προβλεφθεί στους κωδικούς ΚΩΔ. 60.00 
«ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ» 16.500,00 €,
οι οποίες επαρκούν για την κάλυψη της δαπάνης, κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2023 για επτά 
(7) υπαλλήλους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Αττικής.
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10. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας και στελέχωσης 
των Τμημάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Αττικής καθώς και τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύ-
πτουν και δεν μπορούν να καλυφθούν εντός του νόμι-
μου, υποχρεωτικού ωραρίου.

11. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπά-
νω αναγκών επιβάλλεται η απασχόληση του προσωπι-
κού κατά τις Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες.

12. Το άρθρο 122 του ν. 4604/2019 (Α’ 50),το οποίο 
προβλέπει ότι «Ειδικά αποφάσεις έγκρισης υπερωριακής 
απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη νύχτα και κατά 
τις εξαιρέσιμες ημέρες, προσωπικού των Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού, 
μπορούν να ισχύουν αναδρομικά από την έναρξη του 
εξαμήνου του έτους το οποίο αφορούν» , αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε
1. Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Κυρι-

ακών και εξαιρέσιμων, για επτά (7) υπηρετούντες, με 
απόσπαση, υπαλλήλους του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Αττικής, και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες 
ανά εξάμηνο, ανά υπάλληλο και σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 122 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), και από 
01/01/2023 έως 31/12/2023.

2. Την εγγραφή σχετικής πίστωσης στον προϋπολο-
γισμό του οικονομικού έτους 2023 του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.

3. Την δυνατότητα αυξομείωσης εντός του εξαμήνου 
του έτους 2023 από την δημοσίευση της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 122 
του ν. 4604/2019 (Α’ 50).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. 8665 (4)
Απασχόληση καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 

ωραρίου για το έτος 2023 για το προσωπικό του 

Ν.Π.Ι.Δ. Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ατ-

τικής.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  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. οικ.95341/23594/09-11-2020 απόφαση 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί Κανονι-
σμού Προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυ-
ξης Αττικής (Β’ 5041).

3. Την υπ’αρ. 2141/1998 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί 
Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των 
Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (Β’ 78) όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’αρ. 40608/19-10-2001 ίδια απόφαση 
(Β’ 428).

4. Τα άρθρα 190, 191, 192 και 193 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέ-
ντρωσης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87).

5. Τα άρθρα 1 και 2 του ν. 3385/2005 (Α’180) περί χρο-
νικών ορίων εργασίας και διευθέτησης του χρόνου εργα-
σίας, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3863/2010 (Α’115).

6. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων» (Α’ 176) και το άρθρο 122 του ν. 4604/2019 (Α’ 50).

7. Την υπ’ αρ. 54/02-12-2022 απόφαση της 9ης Συνε-
δρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, περί αμοιβής της υπερωρι-
ακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής για το έτος 2023.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί 
δαπάνη ύψους δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500,00 
€) η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού 
έτους 2023 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ατ-
τικής και έχει προβλεφθεί στον ΚΩΔ. 60.00 «ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ» 12.500,00 €.

9. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας και στελέχωσης 
των Τμημάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Αττικής καθώς και τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύ-
πτουν και δεν μπορούν να καλυφθούν εντός του νόμι-
μου, υποχρεωτικού ωραρίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας 
με αμοιβή για επτά (7) υπαλλήλους του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και μέχρι εκατόν είκοσι (120) 
ώρες ανά εξάμηνο, ανά υπάλληλο, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’176) και από 
01/01/2023 έως 31/12/2023. Ο αριθμός των υπαλλήλων 
ανά ειδικότητα, οι ημέρες και η κατανομή των ανωτέρω 
ωρών θα γίνει με νεότερη απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ  
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*02000421101230008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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