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του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών 
περί «Καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης 
στους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την 
έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρα-
σκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών 
της 7ης Ιουλίου 2019.

2 Τροποποίηση της 67343ΕΞ 2019/19.6.2019 από-
φασης Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2443).

3 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών, της Γενικής Γραμματείας Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 50527 (1)
Τροποποίηση της 49541/28.6.2019 απόφασης 

του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών 

περί «Καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίω-

σης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαι-

οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-

των για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την 

προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών 

εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112 Α΄).

β) Της παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012 «Ρυθ-
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α΄), και της παρ.10 του άρθρου 58 
του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄), περί «Θεμάτων Κανονισμού 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νο-
μοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις, 
όπως ισχύει.

γ) Του ν. 4255/2014 «Εκλογή Μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89 Α΄), όπως 
ισχύει.

δ) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές Δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

στ) Το π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευ-
τών» (ΦΕΚ 57 Α΄).

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

η) Του π.δ. 56/2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυ-
ξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» 
(ΦΕΚ 97 Α΄).

θ) Του π.δ. 58/2019 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερι-
κών» (ΦΕΚ 98 Α΄).

ι) Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).

2. Την  49541/28.6.2019 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών και Οικονομικών περί «Καταβολής ειδικής εκλο-
γικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρα-
σκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης 
Ιουλίου 2019». (ΦΕΚ 2640/Β΄/2019).

3. Την υπάρχουσα ανάγκη έκτακτης εκλογικής εργα-
σίας, από υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την προ-
παρασκευή κτλ. των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιου-
λίου 2019.

4. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές, λόγω της φύσης και 
του όγκου τους, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν 
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εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και παρίστα-
ται ανάγκη απασχόλησης τους πέραν του ωραρίου αυτού 
και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυκτερινές ώρες.

5. Το αριθμ. 4717/28-06-2019 έγγραφο του Υπουργού 
Εσωτερικών καθώς και τα από 28/06/2019 έγγραφα του 
Γενικού Γραμματέα και της Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκλη-
ματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

6. Την ανάγκη τροποποίησης της 49541/28.6.2019 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών 
(ΦΕΚ 2640/Β΄/2019), προκειμένου να συμπεριληφθούν σε 
αυτή τριακόσιοι (300) υπάλληλοι εξωτερικής φρούρησης 
των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που θα 
απασχοληθούν έκτακτα κατά την προπαρασκευή και δι-
ενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

7. Την αριθμ. 151/06-2019 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 

πρόσθετη πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας δαπάνη, 
η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Εξόδων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικό Φορέα 1007-201 και 
ΑΛΕ 2910601056, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 
ποσό των πενήντα μίας χιλιάδων ευρώ (51.000,00 €), 
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την 49541/28.6.2019 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καταβο-
λής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων για την έκτακτη απασχόλησή τους 
κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτι-
κών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019». (ΦΕΚ 2640/Β΄/2019), 
ως εξής:

Οι παράγραφοι (1) και (2) του αποφασιστικού μέρους 
τροποποιούνται ως εξής:

«1) Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογι-
κής αποζημίωσης για την παροχή εργασίας στην προπα-
ρασκευή κτλ. των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 
2019 σε χίλιους διακόσιους πενήντα (1250) υπαλλήλους 
συνολικά, που υπηρετούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δηλαδή:

α) διακόσιους τριάντα (230) υπαλλήλους της Κεντρικής 
Υπηρεσίας και

β) επτακόσιους είκοσι (720) υπαλλήλους των καταστη-
μάτων κράτησης της χώρας και

γ) τριακόσιους (300) υπαλλήλους εξωτερικής φρού-
ρησης των καταστημάτων κράτησης.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα απασχοληθούν πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας τους και κατά τις εξαιρέ-
σιμες ημέρες (Σάββατο, Κυριακές και αργίες), καθώς και 
κατά τις νυκτερινές ώρες, ανάλογα με την πορεία των 
εκλογικών εργασιών, με καταβολή ειδικής ημερήσιας 
εκλογικής αποζημίωσης. Οι υπάλληλοι που θα λάβουν την 
αποζημίωση, θα ορισθούν με απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση:
α) σε πενήντα (50) υπαλλήλους της κεντρικής υπη-

ρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο ύψος των τριακοσίων 
σαράντα ευρώ (340,00 €),

β) σε εκατόν ογδόντα (180) υπαλλήλους της κεντρικής 
υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο ύψος των εκατόν εβδο-
μήντα (170,00 €) και

γ) σε επτακόσιους είκοσι (720) υπαλλήλους των κατα-
στημάτων κράτησης της χώρας στο ύψος των εκατόν 
εβδομήντα ευρώ (170,00 €),

δ) σε τριακόσιους (300) υπαλλήλους εξωτερικής φρού-
ρησης των καταστημάτων κράτησης στο ύψος των εκα-
τόν εβδομήντα ευρώ (170,00 €),

για τον καθένα που θα συμπεριληφθεί στα συνεργεία 
των ανωτέρω περιπτώσεων για την παροχή της έκτακτης 
εκλογικής εργασίας. 

Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασί-
ας, θα καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η 49541/28.6.2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2640/
Β΄/2019).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομικών

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 73900 ΕΞ 2019 (2)
Τροποποίηση της 67343ΕΞ 2019/19.6.2019 από-

φασης Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2443). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 11 του άρθρου 20 του ν.  4557/2018 

(Α΄ 139/30.07.2018), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
62 του ν. 4607/2019 (Α΄ 65),

β) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

γ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 116),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98),

2. την 67343 ΕΞ 2019/19.6.2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με 
την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό 
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 
21 του ν. 4557/2018» (Β΄ 2443).

3. Την ανάγκη αποσαφήνισης υποχρεώσεων που αφο-
ρούν ειδικότερες μορφές εταιρειών που καταχωρίζονται 
στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.
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5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της 67343ΕΞ 2019/19.6.2019 από-
φασης Υπουργού Οικονομικών ως εξής:

1. Στο πρώτο εδάφιο του μέρους Α του άρθρου 2 δι-
αγράφονται οι λέξεις «ανεξαρτήτως της έδρας ή τυχόν 
απαλλαγής τους από φορολογία δυνάμει ειδικών δια-
τάξεων».

2. Στην παρ. 1 του μέρους Α του άρθρου 2 διαγράφε-
ται η περιπτ. θ) και προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Θυγα-
τρικές εταιρείες ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών με 
πραγματικό δικαιούχο εισηγμένη εταιρεία στην Ελλάδα 
ή την αλλοδαπή καταχωρίζουν ως πραγματικό δικαιού-
χο την εισηγμένη μητρική σύμφωνα με το μέρος Β του 
παρόντος άρθρου».

3. Στην παρ. 2 του μέρους Α του άρθρου 2, διαγράφε-
ται η περιπτ. β) και οι περιπτ. γ) και δ) αναριθμώνται σε 
β) και γ) αντίστοιχα.

4. Στο τέλος της παρ. 2 του μέρους Α του άρθρου 2 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι εταιρείες της παρού-
σας παραγράφου καταχωρίζουν στο Κεντρικό Μητρώο 
Πραγματικών Δικαιούχων τα στοιχεία που έχουν ήδη 
καταχωρισθεί στα οικεία Μητρώα του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

Κατά τα λοιπά ισχύει η 67343 ΕΞ 2019/19.6.2019 από-
φαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2019

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 71950 ΕΞ 2019 (3)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας 

υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β΄ «Δι-

ατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» του 
ν.  4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων ».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε 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 181/τ.Α΄/23-11-2017).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του π.δ. 142/2017 
«της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, 

με τις οποίες προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που 
υπάγεται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως 
του Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Μέρους Α΄του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας 
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ε) της 2/ 30508/ 
0004/5-5-2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπο-
γραφής «Με εντολή Υπουργού», στους Γενικούς Γραμμα-
τείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονο-
μικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, 
στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργα-
νικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των ορ-
γανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουρ-
γό Οικονομικών» (ΦΕΚ 785/τ.Β΄/5-5-2015), όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-05-2016 εγκύκλιο της 
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

7. Το αριθμ. 99826/19.06.2019 έγγραφο της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμ-
ματείας Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο μας γνω-
στοποιείται ότι παρίσταται ανάγκη παροχής απογευματι-
νής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, για εκατόν 
εξήντα τέσσερεις (164) συνολικά υπαλλήλους της ανω-
τέρω Γενικής Διεύθυνσης, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
έτους 2019, προκειμένου η υπηρεσία να αντιμετωπίσει 
το μεγάλο φόρτο εργασίας όπως:

α) Σχεδιασμό, κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση 
του Μ.Π.Δ.Σ. και του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού 
των υπηρεσιών του Υπουργείου, εντός των οριζόμενων 
χρονικών προθεσμιών, βάσει των επικείμενων αλλαγών 
στη διοικητική και οικονομική ταξινόμηση.

β) Κατάρτιση και επεξεργασία των υποβαλλόμενων 
προτάσεων των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προ-
γραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητάς τους και ανα-
θεώρηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε.), καθώς και παρακολούθηση των κατανομών, συ-
γκέντρωση των οικονομικών στοιχείων, επεξεργασία και 
έλεγχο των γενικών απολογιστικών στοιχείων.

γ) Συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από 
τα μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, 
του Π.Δ.Ε., των Ειδικών Φορέων και των Εποπτευόμενων 
Φορέων του Υπουργείου, τη σύνταξη μελετών, αναλύσε-
ων και υποβολή προτάσεων με σκοπό την τήρηση του 
προϋπολογισμού, και γενικά τον έλεγχο και την επεξερ-
γασία των οικονομικών απολογιστικών στοιχείων των 
Εποπτευόμενων Φορέων.

δ) Διαχείριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, μετά την υπογρα-
φή Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των Γενικών Διευθύν-
σεων θησαυροφυλακίου και προϋπολογισμού και της 
Γ.Δ.Ο.Υ. για την εφεξής πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή 
των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων και την 
αποφυγή συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ε) Αξιολόγηση του εκτελούμενου Προϋπολογισμού 
με στόχο τη μείωση των δαπανών και την εν γένει χρη-
σιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτε-
λεσματικό τρόπο.
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στ) Μέριμνα για τη συγκέντρωση αιτημάτων προμη-
θειών του συνόλου των υπηρεσιών του Υπουργείου και 
συνακόλουθα για τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης 
συμβάσεων προμηθειών, προκηρύξεων διαγωνισμών 
καθώς και συγκρότησης και λειτουργίας επιτροπών για 
την παραλαβή των αντίστοιχων ειδών και υπηρεσιών.

ζ) Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία 
για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές, τις προμήθειες 
και την προόδο των έργων και συγχρόνως παρακολού-
θηση και στατιστική επεξεργασία των τεχνοοικονομικών 
στοιχείων αυτών.

η) Διαχείριση των (αυξημένων) αιτημάτων που αφο-
ρούν εκκαθάριση και πληρωμή αποδοχών και αμοιβών 
κάθε είδους του προσωπικού του Υπουργείου, οδοιπορι-
κών εξόδων, εξόδων μεταθέσεων, εκτέλεση δικαστικών 
αποφάσεων και κάθε είδους δαπάνη που αφορά πληρω-
μή ενοικίων, κοινοχρήστων, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού 
ρεύματος και λοιπών δαπανών των υπηρεσιών.

θ) Μέριμνα για την παραλαβή, αποθήκευση και διακί-
νηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων σε όλες 
τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

ι) Παρακολούθηση, ανάλυση και επεξεργασία των 
οικονομικών στοιχείων των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ., 
Ν.Π.Ι.Δ. και Ανεξάρτητων Αρχών.

κ) Διερεύνηση και απάντηση των διαφόρων ερωτη-
μάτων για οικονομικά στοιχεία, από τα γραφεία των 
Υπουργών, των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου, 
τη Βουλή των Ελλήνων κ.ά.

λ) Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή πάσης φύσεως 
δαπανών που αφορούν το Υπουργείο, με βάση τα πλήρη 
και νόμιμα δικαιλογητικά αυτών.

μ) Εποπτεία όλων των ειδικών εκκαθαρίσεων των 
εταιριών του Δημοσίου, εκκένωση των χώρων των κα-
ταργούμενων οργανισμών, της διάθεσης της κινητής πε-
ριουσίας αυτών και της μεταφοράς των αρχείων τους, 
ανάληψη συμβάσεων τυχερών παιγνίων και παρακο-
λούθηση αυτών (ΟΠΑΠ κ.ά.).

8. Το αριθμ. 68532ΕΞ2019/20.06.2019 έγγραφο της 
υπηρεσίας.

9. Την 70131ΕΞ2019/24.06.2019 απόφαση της Διεύ-
θυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικο-
νομικών, που αφορά στην απογευματινή υπερωριακή 
εργασία υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου 
Οικονομικών (ΑΔΑ: Ω0Μ6Η-Ε2Ψ).

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000 €) 
περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 

πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-201-0000000 και 
λογαριασμού 2120201001, οικονομικού έτους 2019, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας, για το δεύτερο εξάμηνο του 2019, για 
εκατόν εξήντα τέσσερις (164) υπαλλήλους των πέντε 
Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ήτοι: α) Διεύθυν-
σης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
(32 υπάλληλοι), β) Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων 
(22 υπάλληλοι), γ) Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 
(55 υπάλληλοι), δ) Διεύθυνσης Εκκαθαρίσεων και Ειδι-
κών Οικονομικών θεμάτων (25 υπάλληλοι), ε) Διεύθυν-
σης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών (30 
υπάλληλοι), για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση 
της παρούσας σε ΦΕΚ και έως 31.12.2019, 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 πραγματοποιείται κατά 
τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να μετέχουν και περισ-
σότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμένοι εντός του 
ανωτέρω ορίου αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την 
παρούσα απόφαση.

3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργεί-
ων και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που 
θα πραγματοποιηθούν, θα γίνει με ευθύνη των Προϊστα-
μένων των εν λόγω Διευθύνσεων. Οι σχετικές αποφάσεις 
θα κοινοποιηθούν στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα 
Υπουργείου Οικονομικών 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 Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης 
με ευθύνη των Προϊσταμένων των εν λόγω Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019

Με εντολή Υπουργού
Ο ασκών τα καθήκοντα Προϊσταμένου
της Γενικής Γραμματείας 
Υπουργείου Οικονομικών
Ο Γενικός Γραμματέας
Πληροφοριακών Συστημάτων

ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ   

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