
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις απο-
γευματινές ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου 
για το έτος 2019, για το μόνιμο και με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσω-
πικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτι-
κής Προστασίας.

2 Κατανομή προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προ-
δικαστικών Προσφυγών.

3  Κατανομή προσωπικού στον Οργανισμό Ελληνι-
κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α. - Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

4 Καθορισμός αριθμού προσωπικού, με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για 
τη κάλυψη εποχικών αναγκών του Προγράμματος 
δακοκτονίας έτους 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 660  (1)
  Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις απο-

γευματινές ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου 

για το έτος 2019, για το μόνιμο και με σχέση ερ-

γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προ-

σωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πο-

λιτικής Προστασίας. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3013/2002 "Αναβάθμιση της Πολιτικής Προ-

στασίας και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 102 Α’), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, με το ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α’) 
"Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο-
σβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις".

β) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων» (ΦΕΚ 112 Α’).

γ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α’).

δ) Του άρθρου 20 ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’) «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

ε) Του ν. 4584/2019 (ΦΕΚ 2213 Α’) «Κύρωση του Κρατι-
κού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019».

στ) Του π.δ. 151/2004 "Οργανισμός Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας" (ΦΕΚ 107 Α’), όπως ισχύει.

ζ) Του π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159 Α’) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί-
τη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη».

η) Του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α’) "Διορισμός Υπουργών 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 Εγκύκλιο του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους περί παροχής οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’) «Μισθολογικές Ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του 
ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α’) και άλλες μισθολογικές δια-
τάξεις».

3. Την 2/92835/ΔΠΓΚ/19.12.2018 απόφαση του Αν. 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Διάθεση των πιστώ-
σεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».

4. Την 9367/19-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΣΕ246ΜΚ6Π-Ξ0Α) 
απόφαση Κατανομής Πιστώσεων του Προϋπολογισμού 
Εξόδων οικονομικού έτους 2019, της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας (Ειδικός Φορέας 1043-202-
0000000) σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων.

5. Το γεγονός ότι κατά το έτος 2019 υφίστανται αυ-
ξημένες υπηρεσιακές ανάγκες για απασχόληση του 
προσωπικού κατά τις απογευματινές ώρες, πέραν του 
κανονικού ωραρίου.

6. Το γεγονός, ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται συνολική δαπάνη ποσού 61.000 € περίπου από 
την δημοσίευσή της έως 31/12/2019 και για ανώτατο 
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χρονικό διάστημα 10 μηνών, η οποία θα καλυφθεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ 2120201001 του 
Ειδικού Φορέα 1043-202-0000000 (Γ.Γ.Π.Π.) του κρατικού 
προϋπολογισμού έτους 2019, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο αριθμού των μόνιμων 
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου υπαλλήλων, που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας, που μπορεί να εργάζεται υπερω-
ριακά πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, για το 
χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας 
έως το τέλος του έτους 2019, ως εξής:

Κατά τις εργάσιμες ημέρες 52 άτομα επί 20 ώρες το 
μήνα κατά ανώτατο όριο, για χρονικό διάστημα δέκα 
(10) μηνών, από τη δημοσίευση της παρούσας έως τις 
31.12.2019 και ανώτατο συνολικό αριθμό δέκα χιλιάδων 
τετρακοσίων (10.400) ωρών.

Στον ανωτέρω αριθμό υπαλλήλων μπορούν να μετέ-
χουν και αποσπασμένοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην 
ΓΓΠΠ.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./14/1655 (2)
Κατανομή προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 
40/Α’/15-3-2010), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του ν. 3899/2010 «Επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α’/17-12-2010).

2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νο-
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

3. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α’/04-11-2016) με θέμα 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 
κ.λπ.» και το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α’/29-08-2018) «Δι-
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

4. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/01-3-2011 (ΦΕΚ 323/
Β’/1-3-2011) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι-
κονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και 
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/31846/10-11-2017 απόφα-
ση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/06, όπως ισχύει.

6. Τα αριθμ. 57/07-1-2019 και 121/11-01-2019 έγγραφα 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

7. 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.

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

Την κατανομή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών:

α) τεσσάρων (4) προσληπτέων ως Ειδικό Επιστημονικό 
Προσωπικό με γνωστικό αντικείμενο Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών κατηγορίας Π.Ε., με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), σύμφωνα με τον πί-
νακα αποτελεσμάτων του ΦΕΚ 1486/Γ’/17-12-2018 που 
εκδόθηκαν με βάση την Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. 2Ε/2018 
(ΦΕΚ 1/τ.Α.Σ.Ε.Π./22-1-2018) και

β) δέκα (10) προσληπτέων ως Ειδικό Επιστημονικό 
Προσωπικό με γνωστικό αντικείμενο Νομικών κατηγο-
ρίας Π.Ε., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμά-
των του ΦΕΚ 1564/Γ’/31-12-2018, που εκδόθηκαν με 
βάση την ίδια ως άνω Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2019

Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   

 Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./13/1658 (3)
Κατανομή προσωπικού στον Οργανισμό Ελληνι-

κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α. - Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 Του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/A’/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτι-
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α’/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση 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» και το π.δ. 88/2018 
(ΦΕΚ 160/Α’/29-08-2018) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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3. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 (ΦΕΚ 323/
Β’/1-3-2011) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το αριθμ. 256/14-1-2019 έγγραφο του Οργανισμού 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

5. 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.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα όεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΠΕ1 ειδι-
κότητας Γεωπόνων σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου στον φορέα «Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων» (ΕΛ.Γ.Α.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την αριθμ. 1494/
10-12-2018 απόφαση του Ε’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., με 
την οποία κρίθηκε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις του άρθρου 45 του ν. 4325/2015, για τον γεωπόνο 
Παπαγιάννη Χρήστο του Παντελή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2019

Η Υπουργός

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   

I

 Αριθμ. 960/19635 (4)
Καθορισμός αριθμού προσωπικού, με σχέση ερ-

γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για 

τη κάλυψη εποχικών αναγκών του Προγράμμα-

τος δακοκτονίας έτους 2019. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩN - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩN - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 

Α’) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημό-
σιο τομέα και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 
Α’) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

β) Των άρθρων 186 (τομέας Β) και 260 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης». 

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’) 
«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε-
γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών».

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 (Φ.Ε.Κ. 98 Α’). 

ε) Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες».

στ) Του π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208 Α’) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,.  Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

 ζ) Του π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180 Α’) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εσωτερικών».

η) Του π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138 Α’) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

θ) Του π.δ. 88/2018 (Φ.Ε.Κ. 160 Α’) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β’) απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

3. Την 1376/13948/07-02-2017 (ΦΕΚ Β’ 395) απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί 
μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Υπουργού» στον Γεν. Γραμματέα κ.α. του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Την 2085/11-1-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΡΜ465ΧΘ7-ΦΧΖ) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Κατανομή ποσού 
ύψους έως 20.954.300,00 € σε Περιφέρειες της Χώρας 
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, 
προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας».

5. Τη με αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2019/1 εισήγηση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης και Αναπτυξιακής 
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Τα αριθμ. 10508/138085/26-10-2018 και 13280/
177563/20-12-2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Προστα-
σίας Φυτικής Παραγωγής σχετικά με τις ανάγκες σε 
εποχικό προσωπικό για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας 
έτους 2019.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη ύψους 2.964.415€ για το οικο-
νομικό έτος 2019 σε βάρος των προϋπολογισμών των 
Περιφερειών, η οποία θα καλυφθεί από τους αποδιδό-
μενους σε αυτές Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

8. Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η καρπόδε-
ση των ελαιώνων σε όλες τις ελαιοκομικές περιοχές 
της χώρας (7 εκατ. στρέμματα περίπου), και εκτιμά-
ται ότι στις περισσότερες περιοχές η εφαρμογή των 
πρώτων ψεκασμών θα απαιτηθεί να υλοποιηθεί από 
1η Ιουνίου 2019. Κατά συνέπεια πριν από αυτή την 
ημερομηνία θα πρέπει να αναρτηθούν παγίδες για τον 
έλεγχο του δακοπληθυσμού. Για το λόγο αυτό απαιτείται 
η άμεση έγκριση πρόσληψη του προσωπικού για την 
υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας ώστε να 
αποφευχθεί η καταστροφή της ελαιοπαραγωγής της 
χώρας που θα πλήξει το ήδη μειωμένο εισόδημα των 
ελαιοπαραγωγών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε, για το έτος 2019, τον αριθμό κατά κατη-
γορία εκπαίδευσης του προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για 
την κάλυψη των ανωτέρω εποχικών αναγκών, ως ακο-
λούθως:
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ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

Π. Ε. ή Τ.Ε. 
Γεωπόνοι ή εν ελλείψει Τεχνολόγοι Γεωπόνοι Φυτικής 

Παραγωγής ή εν ελλείψει Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών 
ή Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 

6,5 μήνες 192 

Υ. Ε. Εργατοτεχνίτες 
Έως 34 ημερομίσθια 

ανά άτομο για χρονικό 
διάστημα 6,5 μηνών 

334 

Υ. Ε. Εργατοτεχνίτες 
Έως 60 ημερομίσθια 

ανά άτομο για χρονικό 
διάστημα 6,5 μηνών 

414 

Σύνολο 940 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ. Α.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα γίνει η κατανομή 
του προσωπικού στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών της Χώρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2019

Οι Υπουργοί 

 Αναπληρωτής Διοικητικής 
Εσωτερικών Υπουργός Οικονομικών Ανασυγκρότησης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ 

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