
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της 
Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και 
Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομι-
κών.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπι-
κού (Α.Σ.Ε.Π.) για το χρονικό διάστημα από 1ης 
Σεπτεμβρίου έως και 31ης Δεκεμβρίου 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2/61874/0004 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής 

και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικο-

νομικών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/A΄/
8 22.4.2005),

β) του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/
16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες δι-
ατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,

γ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ Α’ 181),

δ) του π.δ. 85/2005 (άρθρο 2 παρ. 6) «Οργάνωση Υπη-
ρεσίας Ειδικών Ελέγχων (Υ.Π.Ε.Ε.) Υπουργείου Οικονο-
μίας - Οικονομικών (ΦΕΚ 122/Α΄/25.05.2005),

ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17.07.2019).

2. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της Δι-
εύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

3. Την 339/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρό-
πουλο» (ΦΕΚ 3051/τ.Β΄).

4. Την 2/93178/ΔΠΔΑ/19.12.2018 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή πιστώσεων προϋπο-
λογισμού Υπουργείου Οικονομικών οικονομικού έτους 
2019 σε επιμέρους ελαχιστοβάθμιους αναλυτικούς λο-
γαριασμούς εξόδων.»

5. Το με αριθμ. 58966ΕΞ2019/31.05.2019 έγγραφο 
με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι παρίσταται ανάγκη 
παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, υπαλ-
λήλων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
(ΣΔΟΕ) της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής 
και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, 
προκειμένου η υπηρεσία να αντιμετωπίσει το μεγάλο 
φόρτο εργασίας λόγω εκτάκτων και επειγουσών υπη-
ρεσιακών αναγκών.

6. Το με αριθμ. 63010ΕΞ2019/07.06.2019 έγγραφο της 
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ορ-
γάνωσης.

7. Την 74185ΕΞ2019/03.07.2019 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 
του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά υπερωριακή 
εργασία υπαλλήλων της Κεντρικής υπηρεσία ΣΔΟΕ και 
της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής (ΑΔΑ: 
ΩΘΦΒΗ-Ν1Η).

8. Την 65567ΕΞ2019/13.06.2019 απόφαση μεταβίβα-
σης πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 
του Υπουργείου Οικονομικών.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη περίπου τετρακοσίων σαράντα μία 
χιλιάδων ευρώ (441.000 €) περίπου η οποία θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τρέχοντος έτους, 
Ειδικού Φορέα 1023-206-0000000 και λογαριασμών 
2120201001 και 2120202001 του Υπουργείου Οικονο-
μικών, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
των παρακάτω υπαλλήλων του Σώματος Δίωξης Οικονο-
μικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) το οποίο λειτουργεί όλο το 
εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, για 
το Β΄ εξάμηνο του έτους 2019 (από τη δημοσίευση της 
απόφασης σε ΦΕΚ και μέχρι 31/12/2019), ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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α) για διακόσιους δεκαεννέα (219) υπαλλήλους του 
ΣΔΟΕ και ειδικότερα για σαράντα οκτώ (48) υπαλλήλους 
της Κεντρικής Υπηρεσίας ΣΔΟΕ, για εκατόν είκοσι (120) 
υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Ατ-
τικής και για πενήντα ένα (51) υπαλλήλους της Επιχει-
ρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Μακεδονίας, για 120 ώρες 
υπερωριακή απογευματινή εργασία ανά υπάλληλο,

β) για διακόσιους δεκαεννέα (219) υπαλλήλους του 
ΣΔΟΕ και ειδικότερα για σαράντα οκτώ (48) υπαλλή-
λους της Κεντρικής Υπηρεσίας ΣΔΟΕ, για εκατόν είκοσι 
(120) υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ 
Αττικής και για πενήντα ένα (51) υπαλλήλους της Επι-
χειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Μακεδονίας και για 96 
ώρες υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και τις 
εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο,

γ) για εκατόν πενήντα ένα (151) υπαλλήλους του ΣΔΟΕ 
και ειδικότερα για εκατό (100) υπαλλήλους της Επιχειρη-
σιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής και για πενήντα ένα 
(51) υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ 
Μακεδονίας και 96 ώρες υπερωριακής εργασίας κατά 
τις νυχτερινές ώρες ανά 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.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, μπορούν να με-
τέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι, καθώς και αποσπα-
σμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, εντός της κάθε Διεύθυνσης,
η συγκρότηση των συνεργείων και η περιγραφή των συ-
γκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα 
γίνει με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων. 
Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στην Αυτοτελή 
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης και 
στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πο-
λιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

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 Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Αυγούστου 2019
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 13/2019/ΑΠΠ (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπι-
κού (Α.Σ.Ε.Π.) για το χρονικό διάστημα από 1ης 
Σεπτεμβρίου έως και 31ης Δεκεμβρίου 2019. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
«ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

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

16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες δια-
τάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στό-
χων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει,

2) του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κα-
τοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές»,

3) των άρθρων 17, 18, 19 και 21 του ν. 2190/1994, «Σύ-
σταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού 
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύουν (ΦΕΚ 28/
τ.Α΄/3.3.1994),

4) του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συ-
στήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009),

5) του ν. 4590/2019 « Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμ-
βουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και 
αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/τ.Α΄/07-2-2019),

6) του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26) «Κύρω-
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη-
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29
του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελι-
κών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρ-
θρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών 
και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια, αξιοκρατία και 
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει,

7) των άρθρων 36 και 40 παρ. 4 και 6 του ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισί-
ου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,

8) του άρθρου 85 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Δι-
οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/
2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3839/ 
2010 (ΕΙΣΕΠ),

9) τις λοιπές διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως τροπο-
ποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/
3.3.1994).

Β) Την 42948/11.12.2003 κανονιστική απόφαση του 
Υπουργού Εσ.Δ.Δ. και Α. «πλήρωση θέσεων του Δημόσι-
ου τομέα» (ΦΕΚ 1854/Β΄/11.12.2003), όπως ισχύει.

Γ) Τον κανονισμό Λειτουργίας του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 997/τ.Β΄/
18.7.2003).

Δ) Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον προ-
ϋπολογισμό του ΑΣΕΠ έτους 2019, Φορέας 1005-801-
0000000, στον Α.Λ.Ε. 2120201001 «Αποζημίωση για υπε-
ρωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και 
Ι.Δ.Α.Χ)», συνολικού ποσού 625.000,00 €.

Ε) Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής, θα προκληθεί δαπάνη μέχρι εκα-
τόν τριάντα χιλιάδες ευρώ (130.000 €), η οποία θα βαρύ-
νει τον Α.Λ.Ε. 2120201001 του Φορέα 1005-801-0000000.

ΣΤ) Την 1019/2019/ΕΣΕ-23/07/2019 απόφαση δέσμευ-
σης πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής απασχό-
λησης υπαλλήλων που υπηρετούν στο ΑΣΕΠ, με ΑΔΑ 
ΩΣΞΛ6Η6-7ΚΡ, ύψους εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ 
(130.000 €), για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, σε βάρος της 
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πίστωσης του ΑΛΕ 2120201001 - «Αποζημίωση για υπε-
ρωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και 
Ι.Δ.Α.Χ)», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευμα-
τινής απασχόλησης διακοσίων εβδομήντα πέντε (275) 
υπαλλήλων που υπηρετούν στο ΑΣΕΠ και μέχρι 22.000 
ώρες 275Χ20Χ4 συνολικά, από 1ης Σεπτεμβρίου έως και 
31ης Δεκεμβρίου 2019.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ανά μήνα, δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20).

Η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων αφορά 
σε επείγουσες, έκτακτες και επιτακτικές υπηρεσιακές 
ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΑΣΕΠ και του 
Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης και 
ειδικότερα:

Α) Έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων 
διαφόρων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, 
Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σύμ-
φωνα με τον ν. 2190/1994 και λοιπών σχετικών νόμων.

Β) Διενέργεια και ολοκλήρωση διαδικασιών κατ’ εφαρ-
μογή των διατάξεων:

1) του άρθ. 17 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για:
• Α) προετοιμασία και οργάνωση του Γραπτού Διαγωνι-

σμού 1Γ/2019 της Τράπεζας της Ελλάδος για την κάλυψη 
60 θέσεων ΔΕ Ταμιακών,

• Β) εξέταση αιτήσεων θεραπείας υποψηφίων της προ-
κήρυξης 1Γ/2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

• Γ) τις αναπληρώσεις των επιλαχόντων του γραπτού 
διαγωνισμού 1998 (Προκήρυξη 1ΕΓ/2016) και

• Δ) τις αναπληρώσεις γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2008.
2) του άρθ. 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για τις 

διαδικασίες:
• Α) αντικατάστασης-αναπλήρωσης διοριστέων ή προ-

σληπτέων και εξέταση αιτήσεων θεραπείας στο πλαίσιο 
προκηρύξεων 2016, 2017 και 2018,

• Β) έκδοση προσωρινών και οριστικών αποτελεσμά-
των των προκηρύξεων 1Κ/2018, 4Κ/2018, 7Κ/2018, 
8Κ/2018, 9Κ/2018, 10Κ/2018, 4Κ/2016 - επιλαχόντες, 
10Κ/2017 - επιλαχόντες, 1Κ/2019, 2Κ/2019, 3Κ/2019, 
4Κ/2019 και 5Κ/2019.

• Γ) εξέτασης ενστάσεων για την έκδοση οριστικών 
αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των προκηρύξεων 2Κ/2018, 
6Κ/2018 και 13Κ/2017 - επιλαχόντες.

• Δ) διενέργειας πρακτικών δοκιμασιών στις περιπτώ-
σεις πρόσληψης προσωπικού των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, 
προς διακρίβωση ειδικών γνώσεων ή/και δεξιοτήτων 
που συνάδουν με τα προσόντα ή τα καθήκοντα των προς 
πλήρωση θέσεων (Ε.ΥΔ.Α.Π., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ -
Σωφρονιστικοί υπάλληλοι, Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.),

• Ε) διενέργεια συνεντεύξεων για την πλήρωση των 
θέσεων της ENTERPRISE GREECE (4Κ/2019),

• ΣΤ) επεξεργασία του ηλεκτρονικού αρχείου των υπο-
ψηφίων που θα αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων προκειμένου να εκδοθούν οι προσω-
ρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019, 

3ΕΑ/2019, 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019 και εξέταση των εν-
στάσεων που θα υποβληθούν.

3) του άρθρου 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για την:
Α) έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων 9 θέσεων ΕΕΠ 

στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκήρυξη (5E/2017), 
Β) έκδοση προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων 

7 θέσεων σε διάφορους φορείς, προκήρυξη (4Ε/2018), 
Γ) έκδοση προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων 

10 θέσεων ΕΕΠ στο Συνήγορο του Πολίτη προκήρυξη 
(5Ε/2018),

Δ) έκδοση προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων 
13 θέσεων ΕΕΠ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα προκήρυξη (7Ε/2018),

Ε) έκδοση προσωρινών και οριστικών αποτελεσμά-
των 4 θέσεων ΕΕΠ στη Βουλή των Ελλήνων, προκήρυξη 
(1Ε/2019) και

ΣΤ) αναμένεται η έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αι-
τήσεων για 9 θέσεις ΕΕΠ διαφόρων φορέων (2Ε/2019),

4) του άρθ. 20 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, περί 
προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών σε περιπτώσεις 
εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, κ.λπ.,

5) του άρθ. 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, περί προ-
σλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για την κάλυψη εποχια-
κών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς 
και αναγκών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων 
ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από 
διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων, 
με την έγκριση ανακοινώσεων και τον έλεγχο πινάκων 
και ενστάσεων,

6) του άρθ. 14 παρ. 2 (περιπτώσεις ιε΄ και κ΄) του 
ν. 2190/1994, όπως ισχύει, «περί προσλήψεων προσω-
πικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνες συμβάσεις και περί 
προσλήψεων εργατικού και τεχνικού προσωπικού των 
Δήμων μέχρι 5 ημέρες κατ΄ άτομο»,

7) του άρθ. 63 του ν. 4430/2016, για την πρόσληψη 
εποχικού προσωπικού στις Κεντρικές ή Αποκεντρωμένες 
υπηρεσίες των Υπουργείων ή τα Ν.Π.Δ.Δ ή τα Ν.Π.Ι.Δ. που 
εποπτεύονται από τα Υπουργεία για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες 
καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης,

8) του άρθ. 74 του ν. 4430/2016, για την πρόσληψη 
εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις συγχρηματοδοτού-
μενες δράσεις «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, 
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ»,

9) του άρθ. 107 του ν. 4461/2017 για την πρόσληψη 
εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγο-
νται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντι-
μετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων 
για τις ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή 
φύλαξης,

10) του άρθ. όγδοου του ν. 4506/2017 για την πρόσλη-
ψη προσωπικού στα Υπουργεία, τους εποπτευόμενους 
από αυτά φορείς και τις Ανεξάρτητες Αρχές για κάλυψη 
αναγκών καθαριότητας.
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Γ) Επίσης το Α.Σ.Ε.Π.:
1. Εγκρίνει τις δημόσιες προσκλήσεις του Ο.Α.Ε.Δ. και 

διενεργεί έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας επιλογής 
ωφελούμενων από αυτές, για διάφορους φορείς και ωφε-
λούμενους, οι οποίοι αποστέλλουν σχετικά ερωτήματα.

2. Εγκρίνει «Ανακοινώσεις» για κάλυψη θέσεων σε δι-
άφορους φορείς με συμβάσεις μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2527/1997 ως ισχύει ή 
ορισμένου χρόνου συμπεριλαμβανομένων και των ευ-
ρωπαϊκών προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 21 
του ν. 2190/1994, ως ισχύει καθώς και αιτήματα για τη 
χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης Σ.Μ.Ε. ότι πρόκειται 
για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρ-
τημένη εργασία και ότι δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες και εξετάζει τις ενστάσεις που υπο-
βάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π..

3. Εξετάζει Ενστάσεις επί προκηρύξεων φορέων σύμ-
φωνα με το άρθρο 2 του ν. 3812/2009 (π.χ. Ειδικοί Φρου-
ροί ΕΛ.ΑΣ.).

Η δαπάνη, που θα προκύψει από την ανωτέρω υπε-
ρωριακή απασχόληση, δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγε-
γραμμένης πίστωσης στον Α.Λ.Ε. 2120201001 «Αποζημί-
ωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου 
(μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ)», του προϋπολογισμού του ΑΣΕΠ 
(Φ.1005-801-0000000) οικ. έτους 2019.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την 31-12-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02031570908190004*
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