
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του αριθμού των ωρών υπερωρια-
κής εργασίας, για ημερήσια εργασία κατά τις Κυ-
ριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και 
για απασχόληση πέραν του πενθημέρου κατά το 
Β’ εξάμηνο του 2019, των υπαλλήλων της Διεύ-
θυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφα-
λαίων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου 
και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους.

2 Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοι-
τητών και υποψηφίων διδακτόρων του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3 Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοι-
τητών και υποψηφίων διδακτόρων του Πανεπι-
στημίου Πατρών.

4 Κατανομή τριακοσίων δέκα (310) Δόκιμων Αστυ-
φυλάκων και σαράντα (40) Δόκιμων Υπαστυνόμων 
στην Ελληνική Αστυνομία,Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη, ακαδημαϊκού έτους έτους 2019-2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/68805/ΔΕΠ (1)
   Καθορισμός του αριθμού των ωρών υπερωρια-

κής εργασίας, για ημερήσια εργασία κατά τις Κυ-

ριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και 

για απασχόληση πέραν του πενθημέρου κατά το 

Β' εξάμηνο του 2019, των υπαλλήλων της Διεύ-

θυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφα-

λαίων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλα-

κίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α΄/07.08.2019)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων».

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (ΦΕΚ 181/Α΄/23.11.2017).

4. Την με αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της 
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

5. Την αριθμ. 340/18.7.2019 (ΦΕΚ Β 3051) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη».

6. Τα αριθ. Π. 95880 ΕΞ 2019/4-9-2019 και 98277 ΕΞ 
2019/10-9-2019 έγγραφα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργεί-
ου Οικονομικών, με τα οποία προτείνεται ο καθορισμός 
υπερωριακής εργασίας πέραν του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου για ημερήσια απασχόληση κατά τις Κυριακές και 
Εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και τις ώρες απασχόλησης 
πέραν του πενθημέρου σε σαράντα (40) υπαλλήλους 
της Διεύθυνσης Κρατικών εγγυήσεων και Κίνησης Κε-
φαλαίων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και 
Δημοσιονομικών Κανόνων στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους.

7. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργα-
σίας πέρα από το κανονικό ωράριο, για την έγκαιρη 
αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών. Στις 
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κρατικών εγγυήσεων 
και Κίνησης Κεφαλαίων εκτός των άλλων αντικειμένων, 
περιλαμβάνεται και η διαχείριση των αιτημάτων κατά-
πτωσης των εγγυήσεων του Δημοσίου από τα πιστωτικά 
ιδρύματα (Π.Ι.) και ο χειρισμός των ένδικων μέσων και 
βοηθημάτων που εγείρονται κατά του Δημοσίου από 
τα Π.Ι., με σκοπό την ικανοποίηση των εγγυημένων από 
αυτό απαιτήσεών τους. Ο μεγάλος όγκος των αιτημά-
των αυτών και η συνεπακόλουθη της υποστελέχωσης 
της Υπηρεσίας δυσκολία στην επεξεργασία τους σε εύ-
λογο χρονικό διάστημα, έχουν ως αποτέλεσμα πολλά 
από αυτά, των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, 
να διεκδικούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω των 
προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων.

8. Τις αριθ. 97868 ΕΞ 2019/10-9-2019 (ΑΔΑ:7870Η-8ΥΙ) 
και 97871 ΕΞ2019/10-9-2019 (ΑΔΑ:6ΠΘΑΗ-ΖΔΛ) αποφά-
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σεις δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης που αφορούν ημερήσια υπερωριακή εργα-
σία κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες και 
για εργασία πέραν του πενθημέρου για τους υπαλλήλους 
της Διεύθυνσης Κρατικών εγγυήσεων και Κίνησης Κεφα-
λαίων του Γ.Λ. Κράτους.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη ύψους σαράντα χιλιάδων διακοσίων 
ευρώ (40.200 €) περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-204-
0000000, Λογαριασμός 2120204001 και 2120202001 οικ. 
έτους 2019, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, κατ' 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 
4354/2015 όπως ισχύει, ημερήσια απασχόληση κατά τις 
Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες και τις ώρες απασχόλη-
σης πέραν του πενθημέρου, για σαράντα (40) υπαλλή-
λους των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κρατικών εγγυήσε-
ων και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση 
της παρούσης σε ΦΕΚ και έως 31-12-2019 ως εξής:

Α. Έως εξήντα τέσσερις (64) ώρες ημερήσιας εργασίας 
κατά τις Κυριακές και λοιπές Εξαιρέσιμες ημέρες συνο-
λικά για κάθε υπάλληλο.

Β. Έως εξήντα τέσσερις (64) ώρες απασχόλησης πέραν 
του πενθημέρου συνολικά για κάθε υπάλληλο.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο-
ζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιού-
χοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε 
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προϊσταμέ-
νου της Διεύθυνσης.

Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη Διεύθυνση 
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης και στο Γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευση της 
παρούσης σε ΦΕΚ και έως 31-12-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 149528/Ζ1 (2)
Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοι-

τητών και υποψηφίων διδακτόρων του Οικονο-

μικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 7 του ν. 2083/1992 

(Α΄ 159) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» 
όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 εδάφ. ε΄ του 
ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχι-
ακές σπουδές» οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα 
με το άρθρο 88 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 8 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές Δημο-
σιονομικής Διαχείρισης. ...και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄ 195) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

7. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους -Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

8. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την αριθ. 6632/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παι-
δείας και θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Δι-
γαλάκη»

11. Την αριθ. 340/18-07-2019 (Β΄ 3051) κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Θεόδωρο Σκυλακάκη.».

12. Το με αριθμ. πρωτ. 4135/24-06-2019 έγγραφο 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και 
το απόσπασμα πρακτικών της 13ης Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου της 20/6/2019 και τα αναφερόμενα σε αυτό 
αποσπάσματα πρακτικών των Συνεδριάσεων των Συ-
νελεύσεων των οκτώ (8)Τμημάτων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

13. Την αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/381/ 123179/Β1/31-7-2019 
Εισήγηση του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ, καθώς και τις με 
αριθμ. πρωτ. 0308/1/30-05-2019, 0308/2/30-05-2019, 
0308/3/30-05-2019, 0308/4/30-05-2019 αποφάσεις ανά-
ληψης υποχρέωσης για το οικ. έτος 2019 του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

14. Την ανάγκη πρόσληψης μεταπτυχιακών φοιτητών 
και υποψηφίων διδακτόρων με ωριαία αντιμισθία για την 
επικουρία των μελών ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 25.262,00 
ευρώ για το έτος 2019 η οποία θα καλύπτεται από 
τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με επιβάρυνση των Κ.Α.Ε. 0289.04, 0551.00, 
0552.00 και 0555.00 με τα ποσά των 20.000,00 ευρώ, 
4.962,00 ευρώ, 200,00 και 100,00 ευρώ αντίστοιχα, 
αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την επι-
κουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη 
διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, 
εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων, καθώς 
και υποψηφίων διδακτόρων του ιδίου Πανεπιστημίου για 
την επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυ-
χιακό επίπεδο, για το έτος 2019.

Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης 
καθορίζεται μέχρι έξι (6)ώρες εβδομαδιαίως για την 
άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων 
και εργαστηριακών ασκήσεων και μέχρι δέκα (10) ώρες 
για την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων.

Ο συνολικός αριθμός των ωρών απασχόλησης δεν θα 
ξεπερνά τις 2.500,00 ώρες για το έτος 2019. Το ύψος της 
ωριαίας αντιμισθίας ορίζεται σε οκτώ (8) ευρώ πλέον των 
εργοδοτικών εισφορών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 26 Σεπτεμβρίου 2019

Οι Υφυπουργοί

Οικονομικών Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 149551/Ζ1 (3)
    Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοι-

τητών και υποψηφίων διδακτόρων του Πανεπι-

στημίου Πατρών. 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 7 του ν. 2083/1992 

(Α΄ 159) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» 
όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 εδάφ. ε’ του 
ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχι-
ακές σπουδές» οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα 
με το άρθρο 88 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 8 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές Δημο-
σιονομικής Διαχείρισης. ...και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄195) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

7. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους -Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

8. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την αριθ. 6632/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παι-
δείας και θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Δι-
γαλάκη»

11. Την αριθ. 340/18-07-2019 (Β΄ 3051) κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Θεόδωρο Σκυλακάκη.».

12. Το με αριθμ. πρωτ. 497/17415/11-06-2019 έγγραφο 
της Γραμματείας Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, 
καθώς και τα αποσπάσματα πρακτικών των Γενικών Συ-
νελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης των Τμημάτων του Πανε-
πιστημίου Πατρών. 

13. Την αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/382/123158/Β1 /31-7-2019 
Εισήγηση του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ, καθώς και τις με 
αριθμ. πρωτ. 8/07-01-2019, 9/07-01-2019, 284/16-05-
2019, 285/16-05-2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέω-
σης για το οικ. έτος 2019 του Πανεπιστημίου Πατρών.

14. Την ανάγκη πρόσληψης μεταπτυχιακών φοιτητών 
και υποψηφίων διδακτόρων με ωριαία αντιμισθία για την 
επικουρία των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών 
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 157.650,00 
ευρώ για το έτος 2019 η οποία θα καλύπτεται από τον 
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών με επιβά-
ρυνση των Κ.Α.Ε. 0289Α, 0551Α02 και 0552 Α02 με τα 
ποσά των 126.120,00 ευρώ, 28.700,00 ευρώ και 2.830,00 
ευρώ αντίστοιχα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών 
του Πανεπιστημίου Πατρών, για το οικ. έτος 2019, για την 
επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη 
διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, 
εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων, καθώς 
και υποψηφίων διδακτόρων του ιδίου Πανεπιστημίου 
για την επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μετα-
πτυχιακό επίπεδο.

Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης 
καθορίζεται μέχρι έξι (6)ώρες εβδομαδιαίως για την 
άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων 
και εργαστηριακών ασκήσεων και μέχρι δέκα (10) ώρες 
για την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων.

Ο συνολικός αριθμός των ωρών απασχόλησης δεν θα 
ξεπερνά τις 15.765,00 ώρες για το έτος 2019. Το ύψος της 
ωριαίας αντιμισθίας ορίζεται σε οκτώ (8) ευρώ πλέον των 
εργοδοτικών εισφορών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 26 Σεπτεμβρίου 2019

Οι Υφυπουργοί

Οικονομικών Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ
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Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./84/20291 (4)
   Κατανομή τριακοσίων δέκα (310) Δόκιμων Αστυ-

φυλάκων και σαράντα (40) Δόκιμων Υπαστυνόμων 

στην Ελληνική Αστυνομία,Υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη, ακαδημαϊκού έτους έτους 2019-2020. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και του άρθρου 

11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας 
- Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο-
νομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως ισχύουν, 
και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012),

2. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08-07-2019) με θέμα 
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων.», το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09-07-2019) με θέμα 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το π.δ. 
84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17-07-2019) «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,

4. Τις αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.75/11294/08-04-2019  και 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.138/ΟΙΚ.19986/24-05-2019 αποφάσεις 
της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006,όπως ισχύει,

5. Το αριθμ. πρωτ. 6000/2/6080-ρμγ/27-5-2019 έγγρα-
φο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ( Αρχηγείο 
Ελληνικής Αστυνομίας),

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009,

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή τριακοσίων δέκα (310) Δόκιμων Αστυ-
φυλάκων και σαράντα (40) Δόκιμων Υπαστυνόμων στην 
Ελληνική Αστυνομία, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02036800310190004*
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