
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυ-
χτερινές ώρες καθώς και εργασία κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες για τους 2.094 πυροσβέστες 
πενταετούς υποχρέωσης, των οποίων η θητεία 
παρατάθηκε για τρία (3) έτη.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οι-
κονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονο-
μικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 51949 οικ. Φ.105.6 (1)
  Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυ-

χτερινές ώρες καθώς και εργασία κατά τις Κυρια-

κές και εξαιρέσιμες για τους 2.094 πυροσβέστες 

πενταετούς υποχρέωσης, των οποίων η θητεία 

παρατάθηκε για τρία (3) έτη.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικο-

ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα».

β. Του ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης 
στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 
τ. A΄/25-5-1998).

γ. Του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 61 τ. Α΄/31-3-2011), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

δ. Του άρθρου 77 παρ. 3 του ν. 4270/14 (Α΄ 143) «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης».

ε. Του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

στ. Του άρθρου 13 του ν. 4455/23-2-2017 «Εθνικό Μη-
τρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φο-
ρέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

ζ. Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού 
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167). 

η. Του άρθρου 1 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΄ 20).

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

ι. Της αριθμ. Υ173/4-11-2016 απόφασης Πρωθυπουρ-
γού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Β΄ 3610).

κ. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ186/10-11-2016 (Β΄ 3671) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών, Νικόλαο Τόσκα».

κα. Τις διατάξεις της αριθμ. 7190/21-10-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
755/22-10-2015) «Διορισμός του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

κβ. Του άρθρου 23 του π.δ. 210/1992 (Φ.Ε.Κ. 99 τ. Α΄/
16-6-1992) «Κωδικοποίηση διατάξεων π.δ. του Κανονι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος». 

κγ. Της αριθμ. 33/30-5-1997 Π.Υ.Σ. «Τροποποίηση και 
αναμόρφωση της αριθμ. 88/2-8-1995 Π.Υ.Σ και προσαρ-
μογή της στις διατάξεις του ν. 470/1997 (Α΄ 109) από 
30-5-1997).

κδ. Την αριθμ. 2/1757/0026/10-01-2017 (Β΄17) απόφα-
ση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθο-
ρισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης 
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασίας».

2. Την αριθμ. 34671 οικ Φ.300.2/28-7-2011 απόφαση 
Αρχηγού Π.Σ. «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πρόσλη-
ψη στο Πυροσβεστικό Σώμα, τεσσάρων χιλιάδων (4000) 
πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Τις αριθμ. 4107 οικ. Φ.200.1/18-1-2017 και 6533 οικ. 
Φ.200.1/30-1-2017 διαταγές ΑΠΣ που αφορούν στην κοι-
νοποίηση των πρακτικών του πρωτοβάθμιου συμβουλί-
ου κρίσεων για μονιμοποίηση κατώτερων οργάνων ΠΣ 
του έτους 2016 και 2017 αντίστοιχα.

4. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/33/οικ. 13901/14-07-2011 
απόφαση της Επιτροπής της πράξης του Υπουργικού 
Συμβουλίου 33/2006, σχετικά με έγκριση για την κίνη-
ση των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων πυροσβεστών 
πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

5. Την αριθμ. 8000/1 /2017/89Α/20-8-2017 εισήγη-
ση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού 
Σχεδιασμού (στο πρώην ΥΔΤ και Π.τ.Π) του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

6. Την αριθμ. 17001 οικ Φ. 108.3/7-4-2017 (Β΄ 1233), 
όπως αυτή διορθώθηκε και ισχύει, απόφασης του Αν. 
Υπουργού Εσωτερικών.

7. Το γεγονός ότι οι πυροσβέστες πενταετούς υπο-
χρέωσης, συνολικού αριθμού 2.094 ατόμων, που προ-
σελήφθησαν αρχικά το έτος 2012 με σχέση εργασίας 
Δημόσιου Δικαίου για πενταετή θητεία, και στις 9-2-2017 
παρατάθηκε για επιπλέον τρία (3) έτη η θητεία τους, υπο-
χρεούνται λόγω της ειδικής φύσεως του πυροσβεστικού 
έργου και των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, να 
απασχολούνται υπερωριακά, να εργάζονται κατά τις νυ-
χτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, έως τρεισήμισι (3.5) μήνες από τη δημοσίευση 
της παρούσης, αποφασίζουμε:

1. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις εργά-
σιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου των 2.094 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, 
για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας 
και έως τρεισήμισι (3.5) μήνες, ως ακολούθως:

Μέχρι διακόσιες τριάντα δύο (232) ώρες συνολικά ο 
καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέ-
ωσης.

(Σύνολο 485.808 ώρες για 2.094 άτομα).
2. Την καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαι-

ρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου, των 2.094 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέ-
ωσης, για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της 
παρούσας και έως τρεισήμισι (3.5) μήνες, ως ακολούθως:

Μέχρι εκατόν δέκα (110) ώρες συνολικά ο καθένας από 
τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης.

(Σύνολο 230.340 ώρες για 2.094 άτομα).
3. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, των 2.094 

πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, για χρονικό 
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και έως 
τρεισήμισι (3.5) μήνες ως ακολούθως:

α. Μέχρι πενήντα (50) ώρες συνολικά ο καθένας από 
τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, για υπερω-
ριακή απογευματινή εργασία.

β1. Μέχρι τριάντα (30) ώρες συνολικά ο καθένας από 
τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, για νυχτε-
ρινή εργασία.

β2. Μέχρι σαράντα (40) ώρες συνολικά ο καθένας από 
τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, για εργασία 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

(Σύνολο 251.280 ώρες για 2.094 άτομα).
4. Ο συνολικός αριθμός ωρών για 2.094 πυροσβέστες 

πενταετούς υποχρέωσης που θα απασχοληθούν υπερω-
ριακά, νυχτερινά, Κυριακές και εξαιρέσιμες κατά τα ως 
άνω οριζόμενα, ανέρχεται σε 967.428 ώρες.

5. Οι δαπάνες που θα προκληθούν για την αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας, εργασίας 
Κυριακών και εξαιρέσιμων, μέχρι 967.428 ώρες συνολικά 
για 2.094 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ανέρ-
χονται στο ποσό των 3.391.960,59 € και θα καλυφθούν 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Εσωτερικών/Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος με Ε.Φ. 
07-420 υπό ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512 οικονομικού έτους 
2017.

6. Τυχόν υπόλοιπα της υπερωριακής εργασίας, για όλες 
τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στην παρ.3 της 
παρούσας, δύνανται να απορροφηθούν από τις Υπηρε-
σίες μετά τη λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

7. Η ισχύς της απόφασης αυτής, άρχεται από την
12η Σεπτεμβρίου 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2017

Ο Αναπληρωτής Yπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Ι

Αριθμ.     2/45475/0004 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οι-

κονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονο-

μικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

(ΦΕΚ 176/τ. A΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε-
σίας 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. 111/2014 « Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών » (ΦΕΚ 178/Τ.Α729-08-2014).

4. Το π.δ. 85/2005 (άρθρο 2 παρ. 6) « Οργάνωση Υπη-
ρεσίας Ειδικών Ελέγχων (Υ.Π.Ε.Ε.) Υπ. Οικονομίας - Οικο-
νομικών (ΦΕΚ 122/τ. Α΄/25.5.2005).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ε) της αριθμ. 2/ 
30508/0004/5-05-2015 απόφασης του Υπουργού Οικο-
νομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότη-
σης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», στους Γενικούς 
Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου 
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Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυ-
τούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμέ-
νους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας 
στον Υπουργό Οικονομικών » (ΦΕΚ 785/τ. Β΄/5-05-2015), 
όπως ισχύει.

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

7. Τα αριθμ. 1667/ΚΥ/12-06-2017 (ορθή επανάληψη), 
1888/11-07-2017 και 2122/ΚΥ/3-08-2017 έγγραφα της 
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμ-
ματείας του Σ.Δ.Ο.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών, με τα 
οποία μας γνωστοποιείται ότι παρίσταται ανάγκη πα-
ροχής εργασίας, πέρα από το κανονικό ωράριο κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017, σε εκατόν εξήντα επτά 
(167) υπαλλήλους της ανωτέρω Ειδικής Γραμματείας, οι 
οποίοι υπηρετούν ως εξής:

- Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε. - τριάντα τρεις (33) υπάλ-
ληλοι,

- Περιφερειακή Διεύθυνση Δ.Ο. Ε. Αττικής - Αιγαίου - 
ενενήντα ένας (91) υπάλληλοι (συμπεριλαμβάνονται και 
οι υπάλληλοι της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών 
και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης 
και Διαφθοράς),

- Περιφερειακή Διεύθυνση Δ.Ο. Ε. Κεντρικής και Ανα-
τολικής Μακεδονίας - Θράκης - σαράντα τρεις (43) υπάλ-
ληλοι,

προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσι-
ακές ανάγκες, όπως παράδοση υποθέσεων, παραλαβή 
αρχείων από τις δομές που αναστέλλεται η λειτουργία 
τους και επιχειρήσεις κυρίως δίωξης ναρκωτικών, παρα-
ποιημένων προϊόντων, νοθευμένων οινοπνευματωδών 
κ.α.

8. Το αριθμ. 2/47928/0004/29-06-2017 έγγραφο της 
Διεύθυνσης.

9. Τις αριθμ. ΔΟΔΑ 4015768 ΕΞ 2017/9-08-2017, 
ΔΟΔΑ 4015769 ΕΞ 2017/9-08-2017, ΔΟΔΑ 4015767 ΕΞ 
2017/9-08-2017, ΔΟΔΑ 4015770 ΕΞ 2017/9-08-2017, 
ΔΟΔΑ 4015766 ΕΞ 2017/9-08-2017 και ΔΟΔΑ 4015771 
ΕΞ 2017/9-08-2017 αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πί-
στωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του 
Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στην υπερωρι-
ακή εργασία υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Σ.Δ.Ο.Ε., της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δ.Ο.Ε. Αττικής -
Αιγαίου (συμπεριλαμβανομένων και της Ειδικής Διεύ-
θυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και 
Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς) (αριθμ. ανάλη-
ψης: 61408/2017 ΑΔΑ: Ω45ΡΗ-ΜΗΞ, 61409/2017 ΑΔΑ: 
ΩΑΤΩΗ-ΧΦΖ, 61407/2017 ΑΔΑ: 7ΘΖΕΗ-ΖΣΧ, 61406/2017 
ΑΔΑ: 7Χ01Η-ΦΨ5, 61404/2017 ΑΔΑ: 6ΒΔΑΗ-ΖΩ5, 
61405/2017 ΑΔΑ: 6ΕΟΙΗ-ΛΦ9).

10. Την αριθμ. ΔΟΔΑ 4015800 ΕΞ 2017/10-08-2017 
απόφαση μεταβίβασης πιστώσεων της Διεύθυνσης Οι-
κονομικής Διαχείρισης από τον Προϋπολογισμό Εξόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών στην Δ.Υ.Ε.Ε. της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Δ.Ο. Ε. Κεντρικής και Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται συνολική δαπάνη τριακοσίων πενήντα τεσσάρων 
χιλιάδων και σαράντα έξι ευρώ (354.046 €) περίπου, η 
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του Ειδικού Φορέα 23-670 στους ΚΑΕ 0511 και 0512 του 
Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως:

- Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε.: στον ΚΑΕ 0511 ποσό 
ύψους 20.285,00 ευρώ και στον ΚΑΕ 0512 ποσό ύψους 
45.437,00 ευρώ,

- Περιφερειακή Διεύθυνση Δ.Ο.Ε. Αττικής - Αιγαίου: 
στον ΚΑΕ 0511 ποσό ύψους 60.853,00 ευρώ και στον 
ΚΑΕ 0512 ποσό ύψους 136.310,00 ευρώ (συμπεριλαμ-
βάνονται και υπάλληλοι της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου 
Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης 
Απάτης και Διαφθοράς),

- Περιφερειακή Διεύθυνση Δ.Ο. Ε. Κεντρικής και Ανα-
τολικής Μακεδονίας - Θράκης: στον ΚΑΕ 0511 ποσό 
ύψους 28.136,00 ευρώ και στον ΚΑΕ 0512 ποσό ύψους 
63.025,00 ευρώ, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας, για εκατόν εξήντα επτά (167) υπαλ-
λήλους της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης 
Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών 
και ειδικότερα για:

α) τριάντα τρεις (33) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπη-
ρεσίας Σ.Δ.Ο.Ε.,

β) ενενήντα έναν (91) υπαλλήλους της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Δ.Ο.Ε. Αττικής - Αιγαίου (συμπεριλαμβάνο-
νται και οι υπάλληλοι της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου 
Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης 
Απάτης και Διαφθοράς),

γ) σαράντα τρεις (43) υπαλλήλους της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Δ.Ο. Ε. Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονί-
ας - Θράκης, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευ-
ση της παρούσας σε ΦΕΚ έως 31-12-2017 και για μέχρι 
εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας.

Β. Εγκρίνουμε για εκατόν εξήντα επτά (167) υπαλλή-
λους, ως ανωτέρω, της Ειδικής Γραμματείας Σώματος 
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οι-
κονομικών, η οποία λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο 
και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από τη δημοσίευση 
της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 
και 31-12-2017:

- την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας εργασίμων ημε-
ρών μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο,

- την καθιέρωση εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο.

Γ. 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, μπορούν να μετέχουν και περισ-
σότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμένοι εντός του 
ανωτέρω ορίου αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την 
παρούσα απόφαση.
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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 στο Γραφείο του 
Ειδικού Γραμματέα του Σ.Δ.Ο. Ε. και στην Αυτοτελή Διεύ-
θυνση Ανθρωπίνου 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 Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης 
με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Αυγούστου 2017 

Με εντολή Υπουργού
Ο Ειδικός Γραμματέας
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ    

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