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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 273
21 Φεβρουαρίου 2011

Ορισμός εξουσιοδοτημένου οργάνου για την μεταβί−
βαση της αρμοδιότητας διάθεσης πιστώσεων και
ανάληψης υποχρεώσεων και έγκρισης δαπανών.. 8
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τητας Εργατών της Περιφέρειας Ηπείρου, σε υπη−
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Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας κατά
τις εργάσιμες και εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυ−
χτερινές ώρες πέραν ή προς συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου των μονίμων διοικητικών
υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικής και Στέγασης
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για το έτος 2011. ....................................
Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκή−
νωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Πανελλήνιο Σύλ−
λογο Υπαλλήλων του. ................................................................
Διαδικασία και προθεσμίες εγγραφής και ενημέρω−
σης του ΜΑΑΕ, όργανα και διαδικασία προσω−
ρινής ή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο,
αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση των φυσι−
κών προσώπων – επαγγελματιών αγροτών που
εγγράφονται στο Μητρώο, διαδικασία και αρμόδι−
ες υπηρεσίες έκδοσης των σχετικών με το ΜΑΑΕ
πιστοποιητικών. ...............................................................................
Κατάργηση της με αριθ. 285879/03.09.2004 υπουρ−
γικής απόφασης «Έλεγχος αφλατοξινών σε ξηρά
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
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Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 4275/12−6−2008
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας. ................................................................... 9

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
2

3

4

5

6

7

(1)
Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικότη−
τας Εργατών της Περιφέρειας Ηπείρου, σε υπηρε−
σία αυτής στο Νομό Άρτας.
Με την αριθμ. 66631/22.11.2010 απόφαση των Υφυπουρ−
γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθ−
μίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες Ολυμπιακές
Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία−Υπηρεσίες ΑΕ
και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
239/τ.Α΄/26−11−2008) και την αριθμ. οικ. 47094/393/27−8−
2009 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών
«Μεταφορά προσωπικού των Εταιρειών της παραγράφου
1 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008» (ΦΕΚ 1829/τ.Β΄/3−9−2009)
και ύστερα από την από 10.5.2010 Γνωμοδότηση 22ης Συ−
νεδρίασης της Γ΄ Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων που
συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3502/39/20.1.2010 απόφαση
του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για
τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1
του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής, μεταφέρεται ο
πρώην υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε.,
Ολυμπιακής Αεροπορίας − Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακής
Αεροπλοΐας Α.Ε., ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ του Γρηγορίου, σε
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας
ΥΕ, ειδικότητας Εργατών της Περιφέρειας Ηπείρου, σε
υπηρεσία αυτής στο Νομό Άρτας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η θέση αυτή καταργείται αυτοδίκαια με την καθ’
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφερόμενου
υπαλλήλου.
Ο μεταφερόμενος υπάλληλος κατατάσσεται σε Μ.Κ.
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3717/2008..
(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης Υ.Δ.Ε. Νομού Ιωαννίνων:
8424/31.12.2010).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠOYΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
Αριθμ. Φ.80425/32671/4918
(2)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας κατά τις
εργάσιμες και εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερι−
νές ώρες πέραν ή προς συμπλήρωση του υποχρε−
ωτικού ωραρίου των διοικητικών υπαλλήλων της Δ/
νσης Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για το
έτος 2011.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
Α΄ 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40 Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγο−
ντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ
Α΄ 137), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το
άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Την αριθμ. Φ.10021/οικ.2097/383/08−02−2011 από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοι−
νωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός ωραρίου εργασίας
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης του
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ».
5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 1.602.662,40 €
περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ έτους 2011 με τα
στοιχεία ΚΑΕ 0261 και 0263.
6. Την αριθ. Υ275/30−09−2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωρ−
γίου Κουτρουμάνη» (ΦΕΚ 1595 Β΄), αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα−
σίας, για το έτος 2011, διακοσίων είκοσι δύο (222) διοικη−
τικών υπαλλήλων της Δ/νση Τεχνικής και Στέγασης της
Διοίκησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για την εποπτεία και την άμεση
συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στα νοσοκομεία
και τις μονάδες 24ώρου βάσεως, καθώς και την εκτέλεση
των εργασιών εξωραϊσμού και επισκευών κτιρίων και τη
σύνταξη μελετών εφαρμογής, τις διορθωτικές επεμβάσεις

σε κτίρια, τις επεμβάσεις λειτουργικού ανασχεδιασμού,
λόγω επέκτασης σε όλη την Ελλάδα του Ολοκληρωμέ−
νου Πληροφοριακού Συστήματος, την εγκατάσταση του
αναδόχου του ΙΚΑ ΝΕΤ πανελλαδικά, την επέκταση Συ−
στήματος Διαχείρισης Ιατρικών Υπηρεσιών σε όλη την
Ελλάδα και Κ.Ε.Σ.Α. (απονομή συντάξεων), τη δημιουργία
νέων χώρων για τη λειτουργία του κέντρου ανακεφαλαί−
ωσης συντάξεων, καθώς και τις τεχνικές εργασίες που
γίνονται υποχρεωτικά απογεύματα, Σάββατα, Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες (όπως εργασίες ανακαίνισης μέσω
του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενέργεια και Περιβάλλον», συ−
ντήρηση ανελκυστήρων και κλιματιστικών, επίλυση πάσης
φύσεως στεγαστικών προβλημάτων), ως εξής:
1. Για υπερωριακή εργασία που παρέχεται κατά τις
απογευματινές ώρες και μέχρι την 22η ώρα, εκατόν
έξι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (106.560) ώρες. Οι ως
άνω ώρες δεν θα υπερβαίνουν τις σαράντα (40) ανά
υπάλληλο μηνιαίως.
2. Για εργασία νυχτερινή ή ημερήσια Κυριακών και
εξαιρεσίμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, εκατόν έξι
χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (106.560) ώρες.

3. Για εργασία που παρέχεται κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής από την 6η
πρωινή μέχρι την 22η ώρα, σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσι−
ες είκοσι τέσσερις (42.624) ώρες. Οι ως άνω ώρες δεν θα
υπερβαίνουν τις δεκαέξι (16) ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η κατανομή των παραπάνω ωρών υπερωριακής απα−
σχόλησης θα γίνει με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ και η πραγματοποίησή τους διαπιστώνεται με
βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου Διεύθυνσης.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
31−12−2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
Aριθμ. Π1β/Γ.Π. 18823
(3)
Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκή−
νωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Πανελλήνιο Σύλλογο
Υπαλλήλων του.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 19 παρ. 5 του Ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη
του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλ−
λες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 236/1998 τ.Α΄).
2. Του Ν. 749/1948 «Περί Παιδικών Εξοχών και Ειδικών
εστιών σιτίσεως παίδων» όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε μεταγενέστερα (Φ.Ε.Κ. 200/1948 τ.Α΄).
3. Του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε μεταγενέστερα (Φ.Ε.Κ. 28/1994 τ.Α΄).
4. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/2005 τ.Α΄).
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5. Του Νόμου 2920/2001 (Φ.Ε.Κ. 131/2001 τ.Α΄).
β. Το γεγονός ότι οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν
για την λειτουργία της κατασκήνωσης των Υπαλλήλων
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
θα καλυφθούν από τις Φ 220 ΚΑΕ 2343 πιστώσεις του
προϋπολογισμού του έτους 2011, αποφασίζουμε:

Άρθρο 6
Ο έλεγχος και η εποπτεία για την τήρηση των πα−
ραπάνω θα ασκείται από αρμόδια όργανα του Υπουρ−
γείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 1
Για το έτος 2011 η οργάνωση και η λειτουργία της
κατασκήνωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Άγιο Ανδρέα Αττικής,
ανατίθεται στον «Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2011

Άρθρο 2
Η κατασκήνωση θα λειτουργήσει με τη γενική ευθύνη
του «Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργεί−
ου Υγείας και Πρόνοιας» και θα τελεί υπό την άμεση
εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης. Τα θέματα λειτουργίας της ρυθμίζονται από
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
Άρθρο 3
Η κατασκήνωση διοικείται από 5μελές Δ.Σ. που συ−
γκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από τρία (3) μέλη
που προτείνει το Δ. Σ. του «Πανελληνίου Συλλόγου
Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» και
δύο (2) μέλη υπαλλήλους του Υπουργείου αυτού που
ορίζονται από τον Υπουργό. Με την ίδια απόφαση ορί−
ζεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Οικονομικός
Σύμβουλος.
Άρθρο 4
Η κατασκήνωση θα πλαισιωθεί με ανάλογο αριθμό
Στελεχών και λοιπού Προσωπικού, το οποίο θα κατα−
νεμηθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης.
Το έργο της φύλαξης και της καθαριότητας της κα−
τασκήνωσης μπορεί να ανατίθεται, με την υπογραφή
σχετικής σύμβασης, σε ειδικά συνεργεία παροχής υπη−
ρεσιών ασφάλειας ή καθαρισμού, τα οποία διαθέτουν
σχετική άδεια λειτουργίας.
Στην κατασκήνωση θα φιλοξενηθούν υπάλληλοι του
Υπουργείου με τις οικογένειες τους, συνταξιούχοι υπάλ−
ληλοι του Υπουργείου με τις οικογένειές τους, καθώς
και υπάλληλοι φορέων που εποπτεύονται από το Υπουρ−
γείο με τις οικογένειες τους. Για τη φιλοξενία των κα−
τασκηνωτών θα καταβληθεί συνδρομή, το ποσό της
οποίας θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου της κατασκήνωσης.
Οι κατασκηνωτικές περίοδοι, ο αριθμός και η επιλο−
γή των κατασκηνωτών θα καθορισθούν με απόφαση
του Δ.Σ. της κατασκήνωσης μέσα στα πλαίσια των
πιστώσεων που θα διατεθούν για την λειτουργία
της.
Οποιοδήποτε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την πα−
ρούσα απόφαση ή με Κανονισμό Εσωτερικής Λει−
τουργίας ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της κα−
τασκήνωσης.
Άρθρο 5
Ο Απολογιστικός έλεγχος της διαχείρισης της κατα−
σκήνωσης ανατίθεται στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρε−
σιών Υγείας και Πρόνοιας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 134416
(4)
Διαδικασία και προθεσμίες εγγραφής και ενημέρω−
σης του ΜΑΑΕ, όργανα και διαδικασία προσωρινής
ή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο, αναγκαία
επαγγελματική κατάρτιση των φυσικών προσώ−
πων – επαγγελματιών αγροτών που εγγράφονται
στο Μητρώο, διαδικασία και αρμόδιες υπηρεσί−
ες έκδοσης των σχετικών με το ΜΑΑΕ πιστοποι−
ητικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α΄) «Καθορισμός και Ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
2. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ Α΄ 154/7−9−2010) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών».
3. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του Νόμου 3874/2010 (ΦΕΚ
Α΄ 151) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύ−
σεων».
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκύπτει δαπάνη εις βάρος του ελληνικού δημοσίου,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Με την παρούσα καθορίζονται η διαδικασία και οι
προθεσμίες για την συμπλήρωση, υποβολή και έλεγχο
του εντύπου της αίτησης εγγραφής και ενημέρωσης
του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσε−
ων (ΜΑΑΕ), τα όργανα και η διαδικασία προσωρινής
ή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο, η αναγκαία
επαγγελματική κατάρτιση των φυσικών προσώπων
– επαγγελματιών αγροτών που εγγράφονται στο Μη−
τρώο καθώς η διαδικασία και η αρμόδια υπηρεσία για
την έκδοση των πιστοποιητικών που σχετίζονται με
το ΜΑΑΕ.
Άρθρο 2
Διαδικασία και προθεσμίες
για την συμπλήρωση, υποβολή και έλεγχο
του εντύπου της αίτησης εγγραφής
και ενημέρωσης του ΜΑΑΕ
1. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου 1 του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ Α΄ 151) ή εξουσιοδο−
τημένος εκπρόσωπός τους, υποβάλλουν ειδικό έντυπο
αίτησης με το αναλυτικό περιεχόμενο και τις πληρο−
φορίες, που έχουν καθοριστεί στην αριθ. 302672/ΦΕΚ
Β΄ 1852/ 26−11−2010 απόφαση του Υπουργού Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εγγραφή στο
ΜΑΑΕ και την ενημέρωσή του. Η αίτηση αυτή είναι
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μοναδική για κάθε υπόχρεο σε επίπεδο επικράτειας
και αφορά το σύνολο της αγροτικής εκμετάλλευσής
του. Υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτησή
για το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα λοιπά
καθεστώτα στήριξης στις κατά τόπους Περιφερειακές
Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ
ελέγχουν το έντυπο της αίτησης ως προς την πληρό−
τητα και ορθότητά του και το καταχωρούν στην Βάση
Δεδομένων του ΜΑΑΕ.
2. Για τις προθεσμίες υποβολής της αίτησης εγγραφής
και ενημέρωσης ισχύουν όσα ορίζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
για τις προθεσμίες υποβολής της Ενιαίας Αίτησης.
Εφόσον κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο γίνει κά−
τοχος αγροτικής εκμετάλλευσης κατά την έννοια του
εδαφίου (γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010
μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής της ανω−
τέρω αίτησης, υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση
εγγραφής το αργότερο εντός δύο μηνών από την
ημερομηνία που άρχισαν να συντρέχουν οι προϋποθέ−
σεις εγγραφής του στο ΜΑΑΕ, προσκομίζοντας σχε−
τικά δικαιολογητικά (όπως συμβολαιογραφική πράξη,
αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών
φυσικού προσώπου επιτηδευματία κ.α.), χωρίς την
επιβολή των κυρώσεων της παρ. 2 του άρθρου 3 του
Ν. 3874/2010.
3. Το έντυπο αίτησης εγγραφής και ενημέρωσης
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986. Η ανακριβής συμπλήρωσή του ή η παρά−
λειψη υποβολής του, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας
βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, επιφέρει τις κυρώ−
σεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του
Ν. 3874/2010. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής στο
ΜΑΑΕ λόγω ανωτέρας βίας, υποβάλλονται μαζί με τα
δικαιολογητικά που την τεκμηριώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ
και εξετάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδει
ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις αντίστοιχες περιπτώσεις εκπρόθε−
σμης υποβολής ενιαίας αίτησης και εφόσον είναι εφικτό
ταυτόχρονα με αυτές.
Άρθρο 3
Διαδικασία και αρμόδια όργανα προσωρινής
ή οριστικής διαγραφής από το ΜΑΑΕ
1. Αρμόδιο όργανο για την προσωρινή ή οριστική δια−
γραφή από το ΜΑΑΕ, όταν παύσουν να συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτό, καθώς και για την δι−
οικητική επίλυση αμφισβητήσεων που ανακύπτουν είναι
η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σχετική εισήγηση
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητρώων.
2. Η παράλειψη ενημέρωσης του Μητρώου με τυχόν
μεταβολές από τα εγγεγραμμένα πρόσωπα για ένα
έτος συνεπάγεται προσωρινή διαγραφή ενώ η παρά−
λειψη ενημέρωσης για τρία συνεχόμενα έτη συνεπάγε−
ται οριστική διαγραφή. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον μια
φορά κατ’ έτος, αποστέλλει καταστάσεις των προς
προσωρινή ή οριστική διαγραφή προσώπων. Οι ενδι−
αφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση
επί της σχετικής απόφασης εντός ενός (1) μήνα από
την επίσημη παραλαβή της (με απόδειξη). Οι ενστάσεις
αυτές υποβάλλονται προς την Διεύθυνση Διαχείρισης
Μητρώων.

Άρθρο 4
Επαγγελματική κατάρτιση
των φυσικών προσώπων − επαγγελματιών αγροτών
που εγγράφονται στο Μητρώο
1. Για τα φυσικά πρόσωπα – επαγγελματίες αγρότες,
τα οποία θα ξεκινήσουν για πρώτη φορά την αγροτι−
κή δραστηριότητά τους μετά την δημοσίευση της πα−
ρούσης υπουργικής απόφασης και εφόσον είναι κάτω
από 55 χρονών, προγραμματίζεται από τον ΟΓΕΕΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ η παρακολούθηση προγράμματος επαγγελ−
ματικής αγροτικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον
120 ωρών.
2. Οι κατέχοντες: (α) τυπική επαγγελματική εκπαί−
δευση (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ γεωτεχνικής
κατεύθυνσης, Απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ μη γεω−
τεχνικής κατεύθυνσης, Απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελ−
ματικών Εκπαιδευτηρίων –ΤΕΕ– Α΄ και Β΄ κύκλου τομέα
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος,) και (β) τυπική
επαγγελματική κατάρτιση (Απόφοιτοι ΙΕΚ μεταγυμνα−
σιακού ή μεταλυκειακού επιπέδου τομέα Γεωπονίας,
Τροφίμων και Περιβάλλοντος) καθώς και οι έχοντες
λάβει άτυπη επαγγελματική κατάρτιση που παρέχεται
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
τα κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» καθώς και από πιστοποιημένες
εκπαιδευτικές δομές, απαλλάσσονται από την ανωτέρω
υποχρέωση.
Άρθρο 5
Διαδικασία και αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση
των πιστοποιητικών που σχετίζονται με το ΜΑΑΕ
1. Το πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΑΑΕ και η βε−
βαίωση για την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη,
χορηγείται από το σύστημα πληροφορικής του ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ και επικυρώνεται από τους προϊσταμένους των
Κέντρων Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασια−
στικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ),
κατόπιν ελέγχου των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών. Η ισχύς των ανωτέρω πιστοποιητι−
κών διαρκεί έως τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού
έτους.
2. Η αίτηση για τη λήψη των ανωτέρω πιστοποιητι−
κών, υποβάλλεται στην υπηρεσία της παρ. 1 από τον
ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό
του και συνοδεύεται από την μη θεωρημένη βεβαίωση
και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η
μη θεωρημένη βεβαίωση παράγεται ηλεκτρονικά μέσω
εφαρμογής που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ελέγχει εάν ο αιτών είναι εγγεγραμ−
μένος στο ΜΑΑΕ και την πλήρωση των προϋποθέσεων
του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010.
3. Επισημαίνεται ότι, ο έλεγχος της πλήρωσης των
ανωτέρω προϋποθέσεων, γίνεται σύμφωνα με τα ακό−
λουθα:
(α) την υπ’ αριθ. 247016/5365/11−06−2003 απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 2
του άρθρου 8 του Ν. 3874/2010 για τον προσδιορισμό
του αγροτικού εισοδήματος
(β) την υπ’ αριθ. 1421/27.1.2009 απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κεφ. 5 «Δείκτες
εισοδήματος / ΜΑΕ ανά στρέμμα ή κεφαλή ζώου σε
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επίπεδο χώρας»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προ−
βλέπεται στην περιπτ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του
Ν. 3874/2010, για τον προσδιορισμό του ετήσιου χρόνου
απασχόλησης σε αγροτική δραστηριότητα
(γ) στοιχεία και πληροφορίες που λαμβάνονται από
το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
(ΟΣΔΕ) του προηγούμενου έτους (εκτός της περίπτωσης
που ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει για πρώτη φορά δή−
λωση ΟΣΔΕ το τρέχον έτος), από την Βάση Δεδομένων
του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) καθώς
και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς.
4. Η υπ’ αριθ. 249565/ΦΕΚ Β΄ 1722/03−11−2010 απόφα−
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

«Έλεγχος αφλατοξινών σε ξηρά σύκα» (ΦΕΚ 1370/Β΄/
06.09.2004) και η με αριθ. 300945/01.10.2004 υπουργική
απόφαση «Έλεγχος ωχρατοξίνης Α΄ (ΟΤΑ) στις σταφί−
δες» (ΦΕΚ 1508/Β΄/07.10.2004)», καταργούνται.
Τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των
με αριθ. 285879/03.09.2004 και με αριθ. 300945/01.10.2004
Υπουργικών Αποφάσεων θα υπόκεινται σε επίσημους
ελέγχους στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 882/2007 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011

F
Αριθμ. 2/11628/0022
(6)
Καθορισμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης ερ−
γασίμων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας απα−
σχόλησης κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες
για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2011, προς συμπλήρωση
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και καθ’
υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασί−
ας για το προσωπικό που υπηρετεί εντός των Κα−
ταστημάτων Κράτησης και της υπηρεσίας Εξωτερι−
κής Φρούρησης αυτών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 141085
(5)
Κατάργηση της με αριθ. 285879/03.09.2004 υπουρ−
γικής απόφασης «Έλεγχος αφλατοξινών σε ξηρά
σύκα» (ΦΕΚ 1370/Β΄/06.09.2004) και της με αριθ.
300945/01.10.2004 υπουργικής απόφασης «Έλεγχος
ωχρατοξίνης Α΄ (ΟΤΑ) στις σταφίδες» (ΦΕΚ 1508/
Β΄/07.10.2004)».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22, παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή
της Συνθήκης της Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευ−
ρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 280/Α΄/1979).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα (ΦΕΚ 98/Α72005).
2) Τους:
α) Καν. (ΕΚ) 178/2002 του Ευρ. Κοινοβουλίου και Συμ−
βουλίου «για καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτή−
σεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και ζωοτροφές»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Καν. (ΕΚ) 882/2004 του Ευρ. Κοινοβουλίου και Συμ−
βουλίου «για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στα τρό−
φιμα και ζωοτροφές» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Την με αριθ. 271752/21.10.2010 απόφαση «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων Ελένη − Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη
Κουτσούκο» (ΦΕΚ 1673/Β΄/21.10.2010).
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η με αριθ. 285879/03.09.2004 υπουργική απόφαση

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α). Των άρθρων 6 παρ. 4 και 20 παρ. 2 του ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − Επεί−
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης».
β) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των
ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος
και άλλες συναφείς διατάξεις».
γ) Των άρθρων 48 και 49 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112
Α΄) «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των
νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄) του
Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις», όπως
αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225 Α΄) «Θέματα
εξωτερικών φρουρών και άλλες διατάξεις».
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
ε) Του άρθρου 16 του Π.Δ/τος 215/2006 (ΦΕΚ 217 Α΄)
«Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπη−
ρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κρά−
τησης».
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2. Την αριθ. 2672/3.12.2009 απόφαση καθορισμού αρ−
μοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009).
3. Το γεγονός ότι τα Καταστήματα Κράτησης είναι
υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις
ημέρες του χρόνου και για την κάλυψη των αναγκών
τους απαιτείται η παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες
αυτών εκ μέρους των υπαλλήλων που υπηρετούν σε
αυτές.
4. Την υπάρχουσα έλλειψη προσωπικού στις ανωτέρω
υπηρεσίες καθώς και την αδυναμία πρόσληψης προ−
σωπικού σ’ αυτές λόγω αναστολής των διορισμών στο
Δημόσιο Τομέα.
5. Τις έκτακτες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες
για τη φύλαξη των κρατουμένων.
6. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των υπηρεσι−
ακών αναγκών των Καταστημάτων Κράτησης, λόγω της
φύσεως της λειτουργίας τους (σε 24ωρη βάση όλες τις
ημέρες του χρόνου) απαιτείται η παροχή εργασίας κατά
τις νυχτερινές ώρες, από το προσωπικό του κλάδου ΔΕ
Φύλαξης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης.
7. Την ανάγκη παροχής υπερωριακής εργασίας από
τους Προϊστάμενους Διεύθυνσης και τους Αρχιφύλακες
των Καταστημάτων Κράτησης α) κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις
του Σωφρονιστικού Κώδικα καθοδηγούν και εποπτεύουν
τους άλλους υπαλλήλους και λογοδοτούν για τη σωστή
εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν αναθέσει και
β) κατά τις νυχτερινές ώρες πέρα από το υποχρεωτικό
ωράριο, προκειμένου να πραγματοποιούνται έφοδοι για
έλεγχο των Καταστημάτων Κράτησης ώστε να μειωθούν
στο ελάχιστο οι κίνδυνοι διασάλευσης της τάξης.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται συνολική δαπάνη ύψους 3.088.673,00 € περίπου,
που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 512 του
Ειδικού Φορέα 17−310., όπου υπάρχει εγγεγραμμένη ετή−
σια πίστωση 6.905.000 Ευρώ, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ−
θρου 6 παρ. 4 του ν. 3833/2010, τις ώρες νυχτερινής
απασχόλησης εργασίμων ημερών και νυχτερινής και
ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές και Εξαι−
ρέσιμες ημέρες για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2011, προς
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασί−
ας και καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί εντός των
Καταστημάτων Κράτησης και της υπηρεσίας Εξωτερι−
κής Φρούρησης αυτών, ως εξής:
Α) Για συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
εργασίας
1. Νυχτερινή και ημερήσια απασχόληση κατά τις Κυ−
ριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες του Α΄ εξαμήνου 2011 του
προσωπικού Καταστημάτων Κράτησης:
− Προσωπικό που υπηρετεί εντός Καταστημάτων Κρά−
τησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε
30.789 θέσεις μέχρι 184.734 ώρες = 768.493,44 ευρώ.
− Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων
Κράτησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε
19.635 θέσεις μέχρι 157.080 ώρες = 562.346,40 ευρώ.
2. Νυχτερινή απασχόληση εργασίμων ημερών του Α΄ εξα−
μήνου 2011 του προσωπικού Καταστημάτων Κράτησης:

− Προσωπικό που υπηρετεί εντός Καταστημάτων Κρά−
τησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε
58.016 θέσεις μέχρι 231.472 ώρες = 722.192,60 ευρώ.
− Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων
Κράτησης: υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε
29.748 θέσεις μέχρι 237.984 ώρες = 637.797,10 ευρώ.
Β) Πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας απασχό−
λησης εργασίας
1. Καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί εντός των
Καταστημάτων Κράτησης τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες
ημέρες του Α΄ εξαμήνου 2011:
− υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 3.894
θέσεις μέχρι 23.364 ώρες = 202.565,88 ευρώ.
2. Καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
εργασίας για το υπόλοιπο προσωπικό που υπηρετεί στα
Καταστήματα Κράτησης τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες
ημέρες του Α΄ εξαμήνου 2011
− υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 2.211
θέσεις μέχρι 7.638 ώρες = 37.190,22 ευρώ.
3. Καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί εντός των
Καταστημάτων Κράτησης για νυχτερινή απασχόληση
των εργασίμων ημερών του Α΄ εξαμήνου 2011:
− υπάλληλοι κατά βάρδια ή κατά περίπτωση σε 9.916
θέσεις μέχρι 18.276 ώρες = 158.087,40 ευρώ.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 17173Α
(7)
Νυχτερινή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού που υπηρετεί
εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της υπηρε−
σίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών για τους μήνες
Ιανουάριο έως Ιούνιο του έτους 2011.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α). Των άρθρων 6 παρ. 4 και 20 παρ. 2 του ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − Επεί−
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης».
β) Του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των
ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος
και άλλες συναφείς διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γ) Των άρθρων 48 και 49 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112
Α΄) «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των
νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄) του
Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις», όπως
αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225 Α΄) «Θέματα
εξωτερικών φρουρών και άλλες διατάξεις».
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
ε) Του άρθρου 16 του Π.Δ/τος 215/2006 (ΦΕΚ 217 Α΄)
«Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας
Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης».
2. Την αριθ. 2/11628/0022/15−2−2011 κοινή απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
3. Το γεγονός ότι τα Καταστήματα Κράτησης είναι
υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις ημέ−
ρες του χρόνου και για την κάλυψη των αναγκών τους
απαιτείται η παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες αυτών
εκ μέρους των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές.
4. Την υπάρχουσα έλλειψη προσωπικού στις ανωτέρω
υπηρεσίες καθώς και την αδυναμία πρόσληψης προ−
σωπικού σ’ αυτές λόγω αναστολής των διορισμών στο
Δημόσιο Τομέα.
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5. Τις έκτακτες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες
για τη φύλαξη των κρατουμένων.
6. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των υπηρε−
σιακών αναγκών των Καταστημάτων Κράτησης, λόγω
της φύσεως της λειτουργίας τους (σε 24ωρη βάση όλες
τις ημέρες του χρόνου) απαιτείται η παροχή εργασί−
ας κατά τις νυχτερινές ώρες, από το προσωπικό του
κλάδου ΔΕ Φύλαξης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής
Φρούρησης.
7. Την ανάγκη παροχής υπερωριακής εργασίας από
τους Προϊστάμενους Διεύθυνσης και τους Αρχιφύλα−
κες των Καταστημάτων Κράτησης α) κατά τις Κυρια−
κές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς σύμφωνα με τις
διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα καθοδηγούν και
εποπτεύουν τους άλλους υπαλλήλους και λογοδοτούν
για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων που τους
έχουν αναθέσει και β) κατά τις νυχτερινές ώρες πέρα
από το υποχρεωτικό ωράριο, προκειμένου να πραγ−
ματοποιούνται έφοδοι για έλεγχο των Καταστημάτων
Κράτησης ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι
διασάλευσης της τάξης.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση
προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 3.088.673,00
€ περίπου, που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Κ.Α.Ε. 512 του Ειδικού Φορέα 17−310., όπου υπάρχει
εγγεγραμμένη ετήσια πίστωση 6.905.000 Ευρώ, απο−
φασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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4310δ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και οι Αρχιφύλακες των
Καταστημάτων Κράτησης, οι οποίοι σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα καθοδηγούν και επο−
πτεύουν τους άλλους υπαλλήλους και λογοδοτούν για τη
σωστή εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν αναθέ−
σει, δύνανται να παρέχουν υπερωριακή εργασία κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και μέχρι δέκα εννέα (19)
ώρες κατ’ ανώτατο όριο ο καθένας για κάθε μήνα.
Επίσης οι ανωτέρω δύνανται να εργάζονται κατά τις
νυχτερινές ώρες, δηλαδή από 22η ώρα μέχρι και 6η πρω−
ινή, πέραν από το υποχρεωτικό ωράριο, για την πραγ−
ματοποίηση εφόδων προς έλεγχο των Καταστημάτων
Κράτησης και για να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι
διασάλευσης της τάξης.
Επισημαίνεται ότι στα Καταστήματα Κράτησης που
υπηρετούν περισσότεροι από ένας Αρχιφύλακες, ο εφο−
δεύων θα ορίζεται από τον Διευθυντή.
Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω ώρες υπερωριακής
απασχόλησης Διευθυντών και Αρχιφυλάκων κατά τις
νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες κατά Κατάστημα Κράτησης υπολογίζονται στο
σύνολο των εγκεκριμένων, με την παρούσα απόφαση,
ωρών και αριθμού υπαλλήλων που δύνανται να εργάζο−
νται ανά μήνα για κάθε Κατάστημα Κράτησης.
Με ευθύνη του Διευθυντή και του εκκαθαριστή κάθε
υπηρεσίας σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνει
υπέρβαση του συνολικού αριθμού εγκεκριμένων ωρών και
του αριθμού των υπαλλήλων που δύνανται να εργάζονται
ανά μήνα κατά υπηρεσία, όπως καθορίζονται με την από−
φαση αυτή, για τον Ιανουάριο έως Ιούνιο του έτους 2011.
Τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται απευθείας
στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου των Νομαρχιών,
με εξαίρεση τα Καταστήματα Κράτησης του Συγκροτή−
ματος Κορυδαλλού και το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης
Νέων Αυλώνα, τα οποία θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά
στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Καταργούμενης της αριθ. 17173/17−2−2011, όμοιας η
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 269/18−2−2011 τεύχος Β΄.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και έχει αναδρομική ισχύ ενός μήνα από
τη δημοσίευσή της αυτή.
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/17327
(8)
Ορισμός εξουσιοδοτημένου οργάνου για την μεταβίβα−
ση της αρμοδιότητας διάθεσης πιστώσεων και ανά−
ληψης υποχρεώσεων και έγκρισης δαπανών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 247).
β) Του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικο−
νομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
Δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40).
γ) Του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του
μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής οικονομίας από
τα Κράτη − Μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65/2010).

δ) Του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141).
ε) Του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ Α΄ 146).
στ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ
Α΄ 98).
ζ) Του Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης».
η) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).
2. Την αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010 Κοινή υπουργι−
κή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών,
«Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής
Πληρωμής» (ΦΕΚ Β΄ 784).
3. Την αριθμ. 2/49931/0004/27−7−2010 κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, (Τρο−
ποποίηση της αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010 απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή
προσωπικού του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής»)
(ΦΕΚ Β΄ 1135).
4. Την αριθμ. 2/91118/0026/29−12−2010 ερμηνευτική εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα την κοινοποί−
ηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων
από τους διατάκτες καθώς και το αριθμ. 2/80018/0026/
23−11−2010 σχετικό του έγγραφο, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονο−
μικών Υποθέσεων του ΥΠ.ΠΟ.Τ., ως εξουσιοδοτημένο
όργανο, κατά την έννοια του άρθρου 20 του Ν. 3871/2010
και του άρθρου 1 του Π.Δ. 113/2010, για την ανάληψη
υποχρεώσεων και έγκριση πραγματοποίησης δαπανών
σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογι−
σμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
του ΥΠΠΟΤ, ενεργώντας ως κύριος διατάκτης.
Τον ανωτέρω, κωλυόμενο ή απόντα, θα αναπληρώνει
ο νόμιμος αναπληρωτής του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στο ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/9−7−2008 όπου δημοσιεύθηκε η
αριθμ. 4275/12−6−2008 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά
στην έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης− Αποχέτευσης (πρώ−
ην) Δήμου Κορινού Ν. Πιερίας, σημειώνεται στη σελίδα
19355, ο εκ παραδρομής μη συμπεριληφθείς, αριθμός
τρία (3), στη στήλη «Οργανικές Θέσεις» του α/α 27 με
τίτλο «Βοηθοί − Εργάτες γενικών καθηκόντων Υ.Ε.» του
άρθρου 9 αυτής.
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –
Θράκης)
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