
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 300539/ΥΔ 1605/14-04-2016 
(ΦΕΚ 1453/τ.Β΄/24-05-2016) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με 
τίτλο «Συγκρότηση και διαδικασία στελέχω-
σης των Κοινών Γραμματειών στο πλαίσιο των 
Προγραμμάτων Διασυνοριακής και Διακρατι-
κής Συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδα-
φική Συνεργασία», σύμφωνα με το άρθρο 41 
του ν.  4314/2014, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1453/τ.Β΄/
24-5-2016), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. 302081/ΥΔ4193/03-11-2017 (ΦΕΚ 3986/
τ.Β’/15-11-2017) και υπ’ αριθμ. 301870/ΥΔ4798/
4-10-2018 (ΦΕΚ 4727/τ.Β΄/22-10-2018) κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Ανά-
πτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2 Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου για το μόνιμο, το με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου (πλην 
δημοσιογράφων) και το αποσπασμένο προσω-
πικό στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήρι-
ξης, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής 
Πρωτοβουλίας και στο Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών 
Σχέσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για το Α΄ εξά-
μηνο του 2019, ήτοι από τη δημοσίευση της πα-
ρούσης έως και την 30η.06.2019».

3 Σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Υ.Σ.) 
Υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 300225/ΥΔ570 (1)
Τροποποίηση της 300539/ΥΔ 1605/14-04-2016 

(ΦΕΚ 1453/τ. Β΄/24-05-2016) κοινής απόφασης 

των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-

ρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσω-

τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με 

τίτλο «Συγκρότηση και διαδικασία στελέχω-

σης των Κοινών Γραμματειών στο πλαίσιο των 

Προγραμμάτων Διασυνοριακής και Διακρατι-

κής Συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδα-

φική Συνεργασία», σύμφωνα με το άρθρο 41 

του ν. 4314/2014, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1453/τ.Β΄/

24-5-2016), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 

302081/ΥΔ4193/03-11-2017 (ΦΕΚ 3986/τ.Β’ /

15-11-2017) και υπ’ αριθμ. 301870/ΥΔ4798/

4-10-2018 (ΦΕΚ 4727/τ.Β΄/22-10-2018) κοινές 

αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Ανά-

πτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 41 και 43 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη δια-

χείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, 
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίη-
ση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
265/τ.Α΄/23-12-2014), όπως ισχύουν,

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ 
τ.Α΄/2005),
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3. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/τ. Α΄/4-11-2016),

4. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ. Α΄/29-8-2018) περί Δι-
ορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών,

5. Την αριθμ. 91589/03.09.2018 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανά-
πτυξης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη (ΦΕΚ 
3814/Β΄/04-09-2018),

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευ-
ρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορι-
σμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1083/2006,

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1299/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για 
την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης,

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων 
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1080/2006,

9. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 821/2014 
της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορι-
σμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση 
και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, 
την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικο-
νομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το 
σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων,

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 236/2014 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 
για τον καθορισμό κοινών κανόνων για την εφαρμογή 
των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δρά-
σης της Ένωσης, όπως εκάστοτε ισχύει,

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 231/2014 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρ-

τίου 2014, για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής 
Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ),

12. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 447/2014 
της Επιτροπής, της 2ης Μαΐου 2014, σχετικά με τους ει-
δικούς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής 
Βοήθειας (ΜΠΒ II),

13. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 
481/2014 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2014, για τη 
συμπλήρωση του Κανονισμού 1299/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όσον αφορά στους 
ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δα-
πανών για Προγράμματα Συνεργασίας, όπως εκάστοτε 
ισχύει,

14. Την υπ' αριθμ. 300488/ΥΔ1244/6-4-2016 κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών περί «Συστήμα-
τος διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνερ-
γασίας του στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία"» 
(ΦΕΚ 1099/τ. Β΄/19-04-2016),

15. Την υπ' αριθμ. 109283/ΕΥΘΥ 1012/2015 (ΦΕΚ 
2362/τ. Β΄/4-11-2015) απόφαση του Υφυπουργού Οι-
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του άρθρου 5 παρ. 5 
του ν. 4314/2014 και κατάργηση της 175294/ΔΙΟΕ 196/
07-06-2002 (ΦΕΚ 730/Β΄/13-06-2002),

16. Τα Προγράμματα διασυνοριακής και διακρατικής 
συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνερ-
γασία» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, για 
τα οποία την αρμοδιότητα διαχείρισης έχει η Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμ-
μάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού: 
i) INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, ii) INTERREG 
V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, iii) INTERREG V-A 
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, iv) IPA Πρόγραμμα διασυ-
νοριακής συνεργασίας Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020, ν) Interreg IPA 
CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 και vi) INTERREG V-A 
Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020,

17. Το άρθρο 3 του ν. 2372/1996 περί καταστατικού 
της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτι-
κού Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.Δ.), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

18. Το ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80/τ. Α΄/01-04-2014) «Είσο-
δος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χω-
ρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

19. Την ανάγκη διευκρίνισης της διαδικασίας πλή-
ρωσης νέων θέσεων στις Κοινές Γραμματείες των Προ-
γραμμάτων Συνεργασίας της Προγραμματικής Περιόδου 
2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.9 της υπ' αριθμ. 
300539/ΥΔ1605/14-04-2016 (Β΄ 1453) σχετικής κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

20. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Στο άρθρο 4, με τίτλο «Διαδικασία στελέχωσης των 

Κοινών Γραμματειών των Προγραμμάτων Διασυνορι-
ακής και Διακρατικής Συνεργασίας» τροποποιείται η 
παράγραφος 3, ως εξής:

«Η πλήρωση των νέων θέσεων και των ενδεχόμενων 
κενών θέσεων που θα προκύψουν στις Κοινές Γραμμα-
τείες των Προγραμμάτων της παραγράφου 2 μετά το 
πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, καθώς και η αρχική 
στελέχωση της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος 
Διακρατικής Συνεργασίας «Βαλκανική-Μεσόγειος» γίνε-
ται μέσω Ανοικτής Πρόσκλησης που θα απευθύνεται σε:

α) προσωπικό που υπηρετεί στη Μ.Ο.Δ. Α.Ε.,
β) Στελέχη του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα και του ιδιωτικού τομέα από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό.

Τα τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα ανά 
τύπο θέσης-εργασίας, συμπεριλαμβανομένου και του 
Συντονιστή, περιγράφονται αναλυτικά σε τεύχος προ-
κήρυξης.

Άρθρο 2
Στο άρθρο 6, με τίτλο «Διαδικασία επιλογής» τροπο-

ποιείται η παράγραφος 4, ως εξής: 
«Σε περίπτωση που εκκενωθούν θέσεις ή δημιουργη-

θούν νέες θέσεις, σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 
3 παρ. 9 της παρούσης, κατά τη διάρκεια της Προγραμ-
ματικής Περιόδου, είναι δυνατόν να προταθεί συνεργα-
σία στον επόμενο υποψήφιο από την κατάσταση των 
επικρατέστερων υποψηφίων. Εφόσον δεν υπάρχει ή 
έχει εξαντληθεί η λίστα επικρατέστερων υποψηφίων, 
υπάρχει δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας των 
προηγούμενων άρθρων.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 300539/
ΥΔ 1605/14-04-2016 (ΦΕΚ 1453/τ. Β΄/24-05-2016) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Συγκρότηση 
και διαδικασία στελέχωσης των Κοινών Γραμματειών στο 
πλαίσιο των Προγραμμάτων Διασυνοριακής και Διακρα-
τικής Συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συ-
νεργασία», σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4314/2014, 
όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1453/τ. Β΄/24-5-2016), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 302081/ΥΔ4193/03-11-2017 
(ΦΕΚ 3986/τ.  Β΄/15-11-2017) και υπ’ αριθμ. 301870/
ΥΔ4798/4-10-2018 (ΦΕΚ 4727/τ. Β΄/22-10-2018) κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 25 Ιανουαρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Διοικητικής
Οικονομίας και Ανάπτυξης Ανασυγκρότησης

 ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

   Αριθμ. 1427/2019 (2)
Καθιέρωση εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρε-

ωτικού ωραρίου για το μόνιμο, το με σχέση ερ-

γασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου (πλην 

δημοσιογράφων) και το αποσπασμένο προσω-

πικό στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήρι-

ξης, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής 

Πρωτοβουλίας και στο Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών 

Σχέσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για το Α΄ εξά-

μηνο του 2019, ήτοι από τη δημοσίευση της πα-

ρούσης έως και την 30η.06.2019».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 66-68 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημο-

σιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ/Α΄/143/28.06.2014), όπως ισχύει.

β) 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» (ΦΕΚ/Α΄/176/16.12.2015).

γ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/05.08.2016).

δ) 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» (ΦΕΚ 208 Α΄/4.11.2016).

ε) του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» 
(ΦΕΚ 117/Α΄/10.8.2017).

στ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 
Α΄/5.11.2016).

ζ) της υπ' αρ. 2/1757/0026 απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών 
για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτε-
ρινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία» (ΦΕΚ 
17 Β΄/12.01.2017).

2. Το γεγονός ότι το προσωπικό στο Αυτοτελές Τμήμα 
Νομικής Υποστήριξης, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και 
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, πρόκειται 
να εργαστεί πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου προ-
κειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες υπηρεσιακές 
ανάγκες για την συλλογή πληροφοριών και σύνταξη των 
σχετικών με το Κοινοβουλευτικό Έλεγχο απαντήσεων, 
την επεξεργασία αυτών σε συνεργασία με το Γραφείο 
Υπουργού και την προώθηση τους, μέσα στις προβλε-
πόμενες προθεσμίες στην Βουλή καθώς και για την έκτα-
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κτη νομική συνδρομή των υπηρεσιών του Υπουργείου 
σε εκκρεμή δικαστήρια, διαγωνισμού κ.λπ. Αντίστοιχα 
το προσωπικό στο Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσε-
ων, πρόκειται να εργαστεί πέραν του προβλεπόμενου 
ωραρίου προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες 
υπηρεσιακές ανάγκες για προετοιμασία, διοργάνωση 
και υποστήριξη συναντήσεων, διαπραγματεύσεων και 
εκδηλώσεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμο-
διοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων.

3. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω 
αναγκών επιβάλλεται να απασχοληθούν υπερωριακά, 
έως δύο (2) υπάλληλοι (μόνιμοι, ΙΔΑΧ και αποσπασμένοι 
υπάλληλοι) μηνιαίως για το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής 
Υποστήριξης, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νομοθετι-
κής Πρωτοβουλίας και έως δύο (2) υπάλληλοι (μόνιμοι, 
ΙΔΑΧ και αποσπασμένοι υπάλληλοι) μηνιαίως για το Αυ-
τοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, μέχρι τη συμπλήρω-
ση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου συνολικών ωρών 
υπερωριακής απασχόλησης, ανά εξάμηνο, ήτοι εκατόν 
είκοσι (120) ωρών ανά άτομο, από τη δημοσίευση της 
παρούσης έως και την 30η.06.2019. Αφορά σε εργασία 
καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για το χρο-
νικό διάστημα, από τη δημοσίευση της παρούσης έως 
και την 30η.06.2019.

4. Την υπ' αριθμ. 1217/24-01-2019 απόφαση έγκρι-
σης δέσμευσης πίστωσης του Τμήματος Εκκαθάρισης 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γε-
νικής Γραμματείας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, (Α.Λ.Ε. 2120201001) 
του Φορέα 1051, ειδικού φορέα 501 «Λοιπές αυτοτελείς 
μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, οι οποίες υπάγονται στον 
Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς ή 
λειτουργούν στο Υπουργείο» και τη βεβαίωση ύπαρξης 
πίστωσης του εν λόγω τμήματος με α.α. 9561 καταχώρη-
σης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε, από τη δημοσίευση της παρούσας 
έως και την 30η.06.2019, την δυνατότητα έως δύο (2) 
υπάλληλοι, μηνιαίως (μόνιμοι, ΙΔΑΧ και αποσπασμένοι) 
στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Κοινοβου-
λευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και 
έως δύο (2) υπάλληλοι, μηνιαίως (μόνιμοι, ΙΔΑΧ και απο-
σπασμένοι) στο Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, του 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, να εργάζονται καθ' υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού τους ωραρίου, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώ-
τατου επιτρεπτού ορίου συνολικών ωρών υπερωριακής 
απασχόλησης, ανά εξάμηνο, ήτοι εκατόν είκοσι (120) 
ωρών ανά άτομο, με την προβλεπόμενη από το νόμο 
αποζημίωση, για τους μνημονευόμενους στο σκεπτικό 
της απόφασης αυτής λόγους.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) και θα βα-
ρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε 2120201001, οικονομικού 
έτους 2019, του Φορέα 1051, Ειδικού Φορέα 501.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

I

    Αριθμ. 22 (3)
Σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Υ.Σ.) Υπαλ-

λήλων του Υπουργείου Μεταναστευτικής 

Πολιτικής. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 40 κεφ. Β΄ παρ. 4 του ν. 1884/1990 

«Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως ισχύει,

β. του άρθρου 6 παρ. 1 περ. α) του ν. 2839/2000 «Ρυθ-
μίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσι-
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 196),

γ. του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ιβ του ν.  3469/2006 
(ΦΕΚ Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,

δ. των άρθρων 159, 161 και 162 του ν. 3528/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων N.Π.Δ.Δ.» 
(ΦΕΚ Α΄ 26),

ε. του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 176),

στ. του άρθρου 30 παρ. 3 του ν. 4369/2016 «Εθνικό 
Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολό-
γησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφά-
νεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 
Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄33), όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 72 του ν. 4370/2016 « Συστήματα 
Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/
ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 37) και εν συνεχεία αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 171 του ν. 4389/2016 « Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 94),

ζ. του άρθρου 3 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Με-
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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» (ΦΕΚ 208 Α΄),

η. του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 149 Α΄),

θ. του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 37 Α΄).

2. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, καθότι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί 
εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας του Υπουργείου 
ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχό-
ληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή 
αποζημίωση στα μέλη του, αποφασίζουμε:

Συνιστάται στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Υ.Σ.), με έδρα 
την οδό Ευαγγελιστρίας 2 στην Αθήνα, αρμόδιο για την 
εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση όλων των υπαλλήλων 
του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, εξαιρου-
μένων των θεμάτων πειθαρχικής ευθύνης και επιλογής 
προϊσταμένων που ρυθμίζονται από άλλες διατάξεις, 
αποτελούμενο από:

1) Τρεις (3) μονίμους/-ες υπαλλήλους και τους/τις 
αναπληρωτές/-τριες αυτών, που ασκούν καθήκοντα 
προϊσταμένου/-ης Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο 
χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου/-ης Διεύ-
θυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό 
Αττικής.

α. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη και ένα του-
λάχιστον από τα αναπληρωματικά μέλη θα είναι διαφο-
ρετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει και συγκε-
ντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

β. Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ως Πρόεδρος και ανα-
πληρωτής του ορίζονται δύο από τα υπό το στοιχείο (1) 
μέλη του.

2) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και 
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί 
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει 
θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων 
των μονίμων υπαλλήλων, μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρό-
σωποι του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου.

3) Ως Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ως 
νόμιμος/-η αναπληρωτής/-τρια του ορίζονται υπάλληλοι 
του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατηγορίας 
ΠΕ ή TE, με βαθμό τουλάχιστον Γ΄.

4) Ως Εισηγητής/-τρια ορίζεται ο/η προϊστάμενος/-η 
της εκάστοτε αρμόδιας Υπηρεσίας για τα θέματα προσω-
πικού, με αναπληρωτή/-τρια αυτόν/-ήν που νομίμως τον/
την αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του/της καθήκοντα, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός εάν είναι και μέλος του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του/της εισηγητή/
γήτριας του Συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την 
ιδιότητα του μέλους αυτού.

Η θητεία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που συγκρο-
τείται με την παρούσα λήγει με την επιλογή και τοπο-
θέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Κώδικα 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων N.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), οπότε και συγκροτούνται 
τα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 159 του Κώδικα 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ  
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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