
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋπο-
θέσεων χορήγησης επιδόματος αναπηρίας που κα-
ταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας και στο Πυροσβεστικό Προσωπικό.

2 Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 2762/22.9.2017 από-
φασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλε-
πικοινωνιών και Ενημέρωσης «Μεταβίβαση του 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στους: Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, 
Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων, Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας, Ειδικό Γραμματέα, Επικοινωνιακής 
Διαχείρισης Κρίσεων και στους Προϊσταμένους 
των Οργανικών Μονάδων των ανωτέρω Γενι-
κών Γραμματειών και της Ειδικής Γραμματείας 
(Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων, Τμημάτων, 
Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων) του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 
2652/11-09-2017 (Β΄ 3204) αποφάσεως του Υπουρ-
γού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης» (Β΄ 3365).

3 Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας 
για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2018 για το προσω-
πικό των Πολιτικών Γραφείων του Υπουργού, του 
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού, 
του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα καθώς και 
του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δεν καλύπτουν ορ-
γανικές θέσεις.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8002/14/7-β’ (1)
  Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προ-

ϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος αναπηρίας 

που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της 

Ελληνικής Αστυνομίας και στο Πυροσβεστικό 

Προσωπικό.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 127 

του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου 
και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα 
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρ-
ρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές 
ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4508/2017 «Αδει-
οδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση 
στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση 
Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατά-
ξεις» (Α΄ 200).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 24, 67, 68 και 77 του 
ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2001/85/ΕΕ) -δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κω-
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί 
παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής 
και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α΄ 232), όπως 
έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α΄ 57).
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6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

8. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ29 από 8.10.2015 από-
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου-
λιαράκη» (Β΄2168).

9. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ186 από 10.11.2016 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο 
Τόσκα» (Β΄ 3671).

10. Την υπ' αριθμ. 8000/1/2017/127-α' από 29-11-2017 
Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτε-
λικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη).

11. Το γεγονός ότι:
α) Για τον Ειδικό Φορέα 07-410 «Ελληνική Αστυνομία», 

από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί-
ται επιπλέον δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Π/Υ 
Εξόδων, ΚΑΕ 0439 «Λοιπά ειδικά επιδόματα» συνολικού 
ύψους 192.000,00 ευρώ ετησίως, καθόσον από την ψήφι-
ση του ν. 4472/2017 το εν λόγω επίδομα αναπροσαρμό-
ζεται πλέον, σύμφωνα και με τον αριθμό των δικαιούχων 
του επιδόματος (55 άτομα), στις 924.000,00 ευρώ από 
732.000,00. Για το οικονομικό έτος 2018 η επιπρόσθετη 
δαπάνη ανέρχεται σε 192.000,00 ευρώ για το μνημονευ-
όμενο έτος. Για το οικονομικό έτος 2019 και εντεύθεν η 
επιπλέον προκαλούμενη οικονομική επιβάρυνση ανέρ-
χεται στις 192.000,00 ευρώ κατ' έτος.

β) Για τον Ειδικό Φορέα 07-420 «Πυροσβεστικό Σώμα», 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων 
του Π/Υ Εξόδων, ΚΑΕ 0439 «Λοιπά ειδικά επιδόματα» συ-
νολικού ύψους 35.960,00 ευρώ ετησίως, λόγω της ανα-
προσαρμογής του επιδόματος των δικαιούχων (8 άτομα) 
που προέκυψε για τους προαναφερόμενους λόγους.

γ) Συνολικές δαπάνες: Με βάση τα προεκτεθέντα, 
αναφορικά με τον Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία», 
οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται για το οικονομικό έτος 
2018 στο ύψος των 924.000,00 ευρώ, καθώς επίσης και 
για το οικονομικό έτος 2019 και εντεύθεν στο ύψος 
των 924.000,00 ευρώ κατ' έτος. Αναφορικά με τον Ε.Φ. 
07-420 «Πυροσβεστικό Σώμα», οι συνολικές δαπάνες 
ανέρχονται για το οικονομικό έτος 2018 και εντεύθεν 
στο ύψοςτων 181.688,00 ευρώ κατ' έτος.

δ) Κάλυψη δαπανών: Για το οικονομικό έτος 2018 και 
επόμενων ετών από τις κατ' έτος εγκριθησόμενες πιστώ-
σεις των αντίστοιχων Π/Υ Εξόδων των Ειδικών Φορέων 
07-410 «Ελληνική Αστυνομία» και 07-420 «Πυροσβε-
στικό Σώμα». Οι εν λόγω δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα 
δεσμευτικά όρια του εγκριθέντος με το ν. 4472/2017 Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
(2018-2021). Για το σκοπό αυτό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επίδομα αναπηρίας

1. α. Στους Αστυνομικούς, Συνοριακούς Φύλακες και 
Ειδικούς Φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας και στο 
Πυροσβεστικό Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος, που μετατάσσονται στην κατάσταση της πολεμικής 
ή μονίμου διαθεσιμότητας, ανεξαρτήτως του νόμου υπα-
γωγής τους, χορηγείται επίδομα αναπηρίας, αναλόγως 
του ποσοστού αναπηρίας, το οποίο καθορίζεται από την 
οικεία Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, για μία ή περισ-
σότερες βλάβες από τραύματα ή παθήσεις εξαιτίας των 
οποίων έχουν υπαχθεί στις καταστάσεις πολεμικής ή μό-
νιμης διαθεσιμότητας και υπολογίζεται σε ποσοστό επί 
του εκάστοτε βασικού μισθού του εισαγωγικού μισθολο-
γικού κλιμακίου του κατεχόμενου βαθμού τους, ως εξής:

αα. Για ποσοστό αναπηρίας άνω του 50% και μέχρι 
60%, ποσοστό 40%.

ββ. Για ποσοστό αναπηρίας άνω του 60% και μέχρι 
70%, ποσοστό 60%.

γγ. Για ποσοστό αναπηρίας άνω του 70% και μέχρι 
80%, ποσοστό 80%.

δδ. Για ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% και μέχρι 
90%, ποσοστό 120%.

εε. Για ποσοστό αναπηρίας άνω του 90%, ποσοστό 
150%.

β. Για ποσοστό αναπηρίας κάτω του 50% το επίδομα 
υπολογίζεται βάσει του ποσοστού αυτού, μη δυνάμενο 
να υπερβεί το 40% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του 
εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου του κατεχόμενου 
βαθμού.

2. Στις περιπτώσεις που στη γνωμάτευση της οικείας 
Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής για την ένταξη στις 
καταστάσεις πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας, δεν 
προσδιορίζεται ποσοστό αναπηρίας αλλά ποσοστό επι-
δόματος, σε συνάρτηση με την πάθηση για την οποία 
έχουν υπαχθεί στις καταστάσεις αυτές, το επίδομα ανα-
πηρίας υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αυτό επί του 
εκάστοτε βασικού μισθού του εισαγωγικού μισθολογι-
κού κλιμακίου του κατεχόμενου βαθμού, μη δυνάμενο 
όμως το ποσοστό αυτό να υπερβεί το 40%. Στην περί-
πτωση που στη γνωμάτευση της εν λόγω Επιτροπής δεν 
προσδιορίζεται ούτε ποσοστό αναπηρίας ούτε επιδό-
ματος, καταβάλλεται αναπηρικό επίδομα σε ποσοστό 
8% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εισαγωγικού 
μισθολογικού κλιμακίου του κατεχόμενου βαθμού.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
1.1.2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2018

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Εσωτερικών Οικονομικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. 109 (2)
    Συμπλήρωση της υπ' αρ. 2762/22.9.2017 απόφα-

σης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπι-

κοινωνιών και Ενημέρωσης «Μεταβίβαση του δι-

καιώματος υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" 

στους: Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, Γε-

νικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομεί-

ων, Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνί-

ας, Ειδικό Γραμματέα, Επικοινωνιακής Διαχείρισης 

Κρίσεων και στους Προϊσταμένους των Οργανι-

κών Μονάδων των ανωτέρω Γενικών Γραμματειών 

και της Ειδικής Γραμματείας (Γενικής Διεύθυνσης, 

Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων 

και Γραφείων) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολι-

τικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και συ-

μπλήρωση της υπ' αρ. 2652/11-09-2017 (Β΄ 3204) 

αποφάσεως του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» (Β΄ 3365).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41 παρ. 1, 54 και 90 του Κώδικα Νομο-

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο 
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει, σε συνδυ-
ασμό με το άρθρο 2 παρ. 1α του π.δ. 216/2006 (Α΄ 218).

2. Του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητι-
κής Διαδικασίας» (Α΄ 45).

3. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων.» (Α΄ 208), όπως ισχύει.

4. Του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφια-
κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» (Α΄ 117).

5. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

6. Της υπ' αρ. 2762/22.9.2017 απόφασης του Υπουργού 
Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή 
Υπουργού" στους: Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων, Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, 
Ειδικό Γραμματέα Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων 
και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των 
ανωτέρω Γενικών Γραμματειών και της Ειδικής Γραμμα-
τείας (Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων, Τμημάτων, 
Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων) του Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
και συμπλήρωση της υπ' αρ. 2652/11-09-2017 (Β΄ 3204) 
αποφάσεως του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης (Β΄ 3365).

II. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Στην παράγραφο 17 του άρθρου 4 της υπ' αρ. 
2762/22.9.2017 απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής 
Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προστίθε-
ται εδάφιο β' ως εξής:

«Τα ανωτέρω αιτήματα δύνανται να υπογράφονται 
είτε από τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοι-
νωνίας, είτε από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. απόφαση 2762/22.9.2017 
του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 12 Ιανουαρίου 2018

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ι

Αριθμ. 296/5551 (3)
    Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασί-

ας για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2018 για το προ-

σωπικό των Πολιτικών Γραφείων του Υπουργού, 

του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουρ-

γού, του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα καθώς 

και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γε-

νικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Δι-

αχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δεν 

καλύπτουν οργανικές θέσεις.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α΄) «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

β. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

γ. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων .................. Τουρισμού».

δ. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

ε. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ. Του π.δ. 97/2017 (Α΄138) «Οργανισμός Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

ζ. Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α΄) περί αναλήψεως υπο-
χρέωσης από τους διατάκτες.
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2. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
ΟΝΜ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ, με θέμα: Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 
4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄).

3. Την αριθμ. πρωτ. 2/70738/0022/28.9.2012 απόφαση 
της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία η ισχύς των 
αποφάσεων για υπερωριακή απασχόληση αρχίζει με τη 
δημοσίευσή τους.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικο-
νομικού Έτους 2017, ειδικός φορέας 29-110 - ΚΑΕ -0511 
ύψους 30.000,00€.

5. Την ανάγκη προσφοράς υπερωριακής απογευμα-
τινής εργασίας από τους υπαλλήλους των Πολιτικών 
Γραφείων του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού 
και του Υφυπουργού, του Γραφείου του Γενικού Γραμ-
ματέα καθώς και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Δια-
χείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δεν καλύπτουν οργανικές 
θέσεις στα εν λόγω Γραφεία και υπηρετούν με διάθεση- 
παράλληλα σε αυτά.

6. Την με αριθμ. πρωτ. 22538/138679/2-1-2018 από-
φαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: 6ΦΘ64653ΠΓ-Τ1Φ) της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την προσφορά υπερωριακής απογευ-
ματινής εργασίας για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2018, για 
την κάλυψη υπερωριακής εργασίας συνολικά τριάντα 
(30) υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στα Πολιτικά 

Γραφεία του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και 
του Υφυπουργού, του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα 
καθώς και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γε-
νικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, οι οποίοι δεν καλύπτουν οργανικές 
θέσεις και υπηρετούν με διάθεση - παράλληλα στα εν 
λόγω Γραφεία, ως εξής:

α) για τα Πολιτικά Γραφεία του Υπουργού, έως έξι (6) 
υπάλληλοι, του Αναπληρωτή Υπουργού, έως έξι (6) υπάλ-
ληλοι και του Υφυπουργού, έως έξι (6) υπάλληλοι και 
μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο, β) για τα 
Γραφεία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου και του 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής 
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, έως έξι (6) 
υπάλληλοι για το καθένα, συνολικά 12 υπάλληλοι και 
μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο.

2. Η πραγματοποίηση των ωρών απογευματινής υπε-
ρωριακής εργασίας θα βεβαιώνεται στα τέλη κάθε μήνα 
με πράξη των Διευθύνσεων των Πολιτικών Γραφείων του 
Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυ-
πουργού και των Γραφείων του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 
Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2018 

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02000381701180004*
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