
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 
(Β΄ 995) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει.

2 Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης 
Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, 
της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Οικονομικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ.253/140547/Α5 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 

(Β΄ 995) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιή-

θηκε και ισχύει. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδι-

άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 193), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 
58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50).

2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 4 του
ν. 4327/2015 (Α΄ 50).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4504/2017
(Α΄ 184), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
20 του ν. 4532/2018 (Α΄ 63).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 75/2018 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένταξη αυτής 
στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» 
(Α΄ 145).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 76/2018 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη 
αυτής στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης» (Α΄ 146).

6. Το αριθμ. 2421.6/59842/2018/9-8-2018 έγγραφο της 
Δ/νσης Εκπ/σης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με 
την ένταξη των Παραγωγικών Σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
σε Επιστημονικά Πεδία.

7. Την αριθμ. πρωτ. 578/20-7-2018 εισήγηση του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας.

8. Το  αριθμ. πρωτ. 5230/25-6-2018 αίτημα του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου για το Τμήμα Στατιστικής και Αναλο-
γιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.

9. Το  αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΤΑΓΡΟ/46024/1513/21-5-2018 
αίτημα του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

10. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 
(Β΄ 995) υπουργικής απόφασης.

11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 210).

12. Την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/314/140026/Β1/29-8-2018 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
κατ' εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις δια-
τάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015
(Β΄ 995) υπουργική απόφαση «Ένταξη των Σχολών, των 
Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επι-
στημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 
50 τ. Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.», ως 
ακολούθως:

Άρθρο
ΜΟΝΟ

1. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣ-
ΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της 
παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τον 
τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεται:

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
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2. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣ-
ΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της 
παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, μετά τον 
πίνακα που περιέχει τις «ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑ-
ΔΗΜΙΑΣ» προστίθεται πίνακας ως εξής:

ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟ-
ΦΥΛΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
(Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)

Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.

ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.

3. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1
της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΑ», προστίθεται:

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

4. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 
της ανωτέρω απόφασης, μετά τον πίνακα που περιέχει 
τις «ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ» προστίθε-
ται πίνακας ως εξής:

ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟ-
ΦΥΛΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.)

Λ.Σ. -
ΕΛ. AKT.

ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Λ.Σ. -
ΕΛ. AKT.

5. Στο εδάφιο 5. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεται:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. 
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)

ΠΑΝ. 
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙ-
ΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)

ΠΑΝ.
ΑΙΓΑΙΟΥ

και υπό τον τίτλο «ΤΕΙ», προστίθεται:

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΤΕΙ
ΚΡΗΤΗΣ

6. Στο εδάφιο 5. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΙΑ», διαγράφονται:

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΠΑΝ. 
ΔΥΤ. 
ΜΑΚ.

7. Στο εδάφιο 5. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 της ανωτέρω απόφασης, μετά τον πίνακα που πε-
ριέχει τις «ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ» προ-
στίθεται πίνακας ως εξής:

ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟ-
ΦΥΛΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.)

Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.

ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ. AKT.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

   Αριθμ. 63764 (2)
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Ελλη-

νικού - Αργυρούπολης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμ-
μα Καλλικράτης» (Α΄ 87), β) του άρθρου 13 παρ. 3 του
ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208) όπως ισχύουν.

2. Την 22631 οικ./17.4.2018 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής "με εντολή 
Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου,...» 
(Β΄ 1450).

3. α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

β) τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

4. Την 80828/15.11.2017 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Διορισμός μετακλητού 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΥΟΔΔ 593).
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5. Την Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

6.. Την 154/31.5.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου «Καθορισμός δυο (2) θέσεων ασκούμενων δι-
κηγόρων στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης» (ΑΔΑ: 
Ψ16ΑΩΡ7-5Ψ8), όπως συμπληρώθηκε με την 207/ 
18.7.2018 όμοια απόφαση (ΑΔΑ: ΨΞΛ4ΩΡ7-73Ι),

7. Την 15217/8.6.2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης 
της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών και

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 14.400 
ευρώ (η οποία για το τρέχον έτος ανέρχεται σε 4.800 
ευρώ), ποσό που θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του Δήμου οικείου οικονομικού έτους (ΚΑ: 
10.6041.0002 - Αποζημίωση πρακτικής άσκησης Ασκού-
μενων Δικηγόρων), αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε: α. Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων 
που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη 
Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπο-
λης, σε δυο (2) άτομα,

β. το χρονικό διάστημα άσκησης τους σε έξι (6) μήνες, 
με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι 
(6) μηνών, μετά από αποδοχή της σχετικής αίτησης του 
υποψηφίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα 
Δικηγόρων. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 16η Μαρτίου 
και 16η Σεπτεμβρίου κάθε έτους,

γ. τη μηνιαία αποζημίωσή τους σε εξακόσια (600) ευρώ, 
ποσό το οποίο δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, 
παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα 
καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το παρουσι-
ολόγιο, ύστερα από ένταλμα της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών και,

δ. το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκού-
μενων, σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νο-
μικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνοι τήρησης και ελέγχου του 
παρουσιολογίου, είναι οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου.

Β. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στο 
γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της 
ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα 
του Δήμου. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: 
α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό 
Μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (τα-
χυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, 
ηλεκτρονική διεύθυνση) και επισυνάπτουν βιογραφικό 
σημείωμά τους. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υπο-
ψήφιων που πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις υπερ-
βαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή 
μεταξύ αυτών θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία 
θα διενεργείται στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης. 
Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστο-
σελίδα του Δήμου.

Γ. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκού-
μενο σχετική βεβαίωση από τη Νομική Υπηρεσία του 
Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Αυγούστου 2018

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 2/64058/0004 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης 

Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, 

της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 

του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015

(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) « Διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22-4-2005).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (ΦΕΚ Α΄ 181).

4. Την αριθμ. 2/30508/0004/5-05-2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουρ-
γού», στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους 
των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων κα-
θώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών»
(ΦΕΚ 785/τ.Β΄/5-05-2015).

5. Την αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-05-2016 εγκύκλιο 
της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ).

6. Το αριθμ. πρωτ. ΜΑΔΚΑΕΣ 0001476 ΕΞ 2018/
11-06-2018 έγγραφο της Μονάδας Αποκρατικοποιή-
σεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πο-
λιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο μας 
γνωστοποιείται ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργα-
σίας πέρα από το κανονικό ωράριο, στους υπαλλήλους 
της ανωτέρω Μονάδας προκειμένου να διεκπεραιωθεί ο 
μεγάλος όγκος εργασίας για την παρακολούθηση, προώ-
θηση, υποστήριξη και τη διασφάλιση της ορθής εκτέλε-
σης των συμβάσεων που αφορά τις αποκρατικοποιήσεις, 
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την εκκαθάριση των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις 
περιουσιακών στοιχείων, την παρακολούθηση των μνη-
μονιακών υποχρεώσεων, καθώς και την παρακολούθηση 
των δράσεων της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και 
Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.), τη συστηματική παρακολούθηση 
λειτουργίας των ΔΕΚΟ και τη διαχείριση κινητών αξιών 
του ελληνικού δημοσίου, κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 
2018.

7. Το αριθμ. πρωτ. 2/47058/0004/15-06-2018 έγγραφο 
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Οργάνωσης.

8. Την αριθμ. πρωτ. ΔΟΔΑ0009821ΕΞ2018/10.08.2018 
απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικο-
νομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, που 
αφορά στην υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Μο-
νάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών 
και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Γενικής Γραμματείας 
Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών 
(ΑΔΑ: 759ΩΗ-Ξ8Ψ).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται συ-
νολική δαπάνη δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000 €)
περίπου, η οποία θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη 
πίστωση Ειδικού Φορέα 23-720 και ΚΑΕ 0511 του Υπουρ-
γείου Οικονομικών του τρέχοντος έτους, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας, για δεκαεννέα (19) υπαλλήλους της Μο-
νάδας Αποκρατικοποιήσεων Διαχείρισης Κινητών Αξιών 
και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Γενικής Γραμματείας 
Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, για 
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας 

σε ΦΕΚ έως τις 31-12-2018 και για μέχρι εκατόν είκοσι 
(120) ώρες συνολικά ο καθένας.

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαι-
ούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδή-
ποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με-
τέχουν και αποσπασμένοι υπάλληλοι εντός του ανωτέρω 
ορίου αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα 
απόφαση.

3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνερ-
γείου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών 
που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προ-
ϊσταμένου της ανωτέρω Μονάδας. Η σχετική απόφαση 
θα κοινοποιηθεί στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως 
Οικονομικής Πολιτικής και στην Αυτοτελή Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά-
δοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην Αυτοτε-
λή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης 
με ευθύνη του Προϊσταμένου της ανωτέρω Μονάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2018

Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής

Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
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