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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 

(ΦΕΚ Β΄ 769) απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέ−
λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημο−
σίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 παρ. 6και 8 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων” που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/ 
1981 (Α΄126), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (A΄138 ) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

γ) της παρ. 5 του άρθρ. 8 του ν. 2880/2001 (Α΄9) «Πρό−
γραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκ−
συγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες δια−
τάξεις».

δ) του Π.Δ. 320/1988 (ΦΕΚ Α΄ 149) «Οργανισμός Υπηρε−
σιών του Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

ε) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς».

2. Την ανάγκη εξίσωσης των ωρών εργασίας των ερ−
γαζομένων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/
27−06−2006 (Β΄ 769) απόφαση του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρω−
ση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων 
των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» ως εξής:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«1. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 
(A΄138) αυξάνονται σε σαράντα (40) από τριάντα επτά 
και μισή (37 και ½) οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των 
μονίμων υπαλλήλων και του προσωπικού με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημο−
σίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και 
όσων κατηγοριών προσωπικού υπηρεσιών και φορέων 
του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ακο−
λουθούν το ωράριο αυτών και η ώρα προσέλευσης και 
αποχώρησης, κατ’ επιλογή των υπαλλήλων, ορίζεται 
ως εξής:

α) Ώρα προσέλευσης: 07.00
Ώρα αποχώρησης: 15.00
β) Ώρα προσέλευσης: 07.30
Ώρα αποχώρησης: 15.30
γ) Ώρα προσέλευσης: 08.00
Ώρα αποχώρησης: 16.00
δ) Ώρα προσέλευσης: 08.30
Ώρα αποχώρησης: 16.30
ε) Ώρα προσέλευσης: 09.00
Ώρα αποχώρησης: 17.00.
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Η επιλογή του ωραρίου εργασίας γίνεται με δήλωση 
των υπαλλήλων στη Διεύθυνση Διοικητικού της οικείας 
υπηρεσίας, η οποία υποβάλλεται το δεύτερο δεκαπεν−
θήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους. Η δήλωση αυτή 
είναι δεσμευτική και ανέκκλητη και ισχύει μέχρι 30 Ιου−
νίου του επόμενου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή 
του ανωτέρω ωραρίου η δήλωση θα υποβληθεί από 
τη δημοσίευση της παρούσας έως και 8 Αυγούστου 
2011.»

2. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 
αντικαθίσταται ως εξής:

«(α) Το Εθνικό Τυπογραφείο για όλο το προσωπικό της 
πρωινής φυλακής εργασίας (βάρδιας) που απασχολείται 
από 07.00 έως 14.30, το προσωπικό της απογευματινής 
φυλακής εργασίας του μικτού κλιμακίου σύνθεσης του 
Τμήματος Στοιχειοθεσίας και το προσωπικό όλων των 
κλιμακίων του Τμήματος Πιεστηρίων που απασχολείται 
από 14.30 έως 22.00».

3. Η περίπτωση (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 
1 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δή−
μων στα οποία υπηρετούν τρεις (3) και περισσότεροι μό−
νιμοι υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 
Πολιτών ή προσωπικό άλλου κλάδου ή ειδικότητας του 
Δήμου, ή με συμβάσεις τις οποίες εγκρίνει το Υπουργείο 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των πολιτών 
και των επιχειρήσεων από Δευτέρα ως και Παρασκευή 
από 8.00 π.μ. έως 8.00 μ.μ. και το Σάββατο από 8.00 π.μ. 
έως 2.00 μ.μ.

Το προσωπικό των ΚΕΠ αυτών απασχολείται από Δευ−
τέρα έως και Παρασκευή από 07.30 έως 20.00 και το 
Σάββατο από 08.00 έως 14.00.

Η κατανομή των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 
ημερήσιου ωραρίου εργασίας του προηγούμενου εδα−
φίου γίνεται ως εξής:

Οι δύο εργάζονται σε πρωινή βάρδια από 07.30 έως 
14.00.

Ο ένας, εκ περιτροπής, εργάζεται σε απογευματινή 
βάρδια από 13.30 έως 20.00.

Το Σάββατο εργάζεται ο ένας, εκ περιτροπής, από 
08.00 έως 14.00.

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται, ως 
εξής:

«4. Για τις υπηρεσίες που εφαρμόζουν πενθήμερη 
εβδομαδιαία εργασία οι ώρες εργασίας κάθε ημέρα 
ανέρχονται σε οκτώ (8) και, συνολικά, σε σαράντα (40) 
την εβδομάδα. Για το προσωπικό που εξαιρείται από 
την εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, 
οι ώρες εργασίας κάθε ημέρας ορίζονται σε έξι ώρες 
και σαράντα λεπτά (6 ώρες και 40’) και, συνολικά, σε 
σαράντα (40) την εβδομάδα. Ειδικά ωράρια εργασίας 
που καθορίζονται από ειδικές διατάξεις και ορίζουν ημε−
ρήσιο ή εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας για ορισμένες 
κατηγορίες προσωπικού κατά παρέκκλιση εξακολου−
θούν να ισχύουν.»

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 καταργείται.
6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 τροποποιείται ως 

εξής:
«Από την ισχύ της παρούσας απόφασης η είσοδος του 

κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ 
α’ και β’ βαθμού για τις οποίες δεν ίσχυε περιορισμένο 

ωράριο εισόδου του κοινού (12.00 – 14.30) θα γίνεται κάθε 
εργάσιμη ημέρα από 09.00 – 15.00. Η είσοδος του κοινού 
στις υπηρεσίες που ίσχυε περιορισμένο ωράριο (12.00−
14.30) θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από 12.00−15.00. 
Ειδικότερες ρυθμίσεις που καθιερώνουν περισσότερες 
ώρες εισόδου του κοινού την ημέρα εξακολουθούν να 
ισχύουν. Ειδικά για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 
(Δ.Ο.Υ.) και τις δημόσιες διαχειρίσεις, το πέρας εισόδου 
του κοινού ορίζεται στις 14.30, χωρίς να θίγεται η κα−
θορισμένη ώρα έναρξης εισόδου του κοινού. Η είσοδος 
του κοινού στα γραφεία πρωτοκόλλου και στα Γραφεία 
Υποδοχής Πολιτών επιτρέπεται από 07.30−15.30. Η ρύθ−
μιση της παραγράφου αυτής δεν ισχύει για τα Γραφεία 
των Υπουργών, Υφυπουργών, Προέδρων Διοικητικών 
Συμβουλίων ή Διοικητών και Υποδιοικητών ΝΠΔΔ, καθώς 
και για την Κεντρική Υπηρεσία των Υπουργείων Εθνικής 
Άμυνας και Εξωτερικών, για τα οποία ισχύουν οι ειδικά 
καθοριζόμενες από αυτά ημέρες και ώρες υποδοχής 
του κοινού.»

7. Οι παράγραφοι 1,2,3 του άρθρου 2 καταργούνται.
8. Το άρθρο 3 καταργείται.
9. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (Β΄769).

10. Η παράγραφος Ι της απόφασης του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ. 22055/27.08.2007 «Καθορισμός 
του ωραρίου λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ)» (Β΄1769), καταργείται. Κατά τα λοιπά 
ισχύει η ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ 

F
   Αριθ. ΔΙΔΚ/14735 (2)
Διαβάθμιση θέσεων διοικητικών υπαλλήλων του Γρα−

φείου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 50, 55 παρ.13 και 90 του Κώδικα Νομο−

θεσίας 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/Α/2005).

β. Του Π.Δ/τος 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α/88) «Οργανισμός 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνη−
σης».

γ. Του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007(ΦΕΚ 26/Α/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Δ/κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ».

δ. Του Π.Δ/τος 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27−6−2011) «Διάσπαση 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερι−
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κών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης……»

ε. Του Π.Δ/τος 66/2011 (ΦΕΚ 148/Α/2011) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας 
του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη διαβάθμιση τριών (3) θέσεων διοικητικών υπαλ−
λήλων, που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 
55 παρ. 13 του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005), για την 
εξυπηρέτηση του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης ως εξής:

• Μία (1) θέση με βαθμό Α΄ ή Β΄ της κατηγορίας ΠΕ
• Δύο (2) θέσεις με βαθμό Ά ή Β΄ ή Γ΄ των κατηγοριών 

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ.
2 Τα καθήκοντα των υπαλλήλων που καταλαμβάνουν 

τις πιο πάνω θέσεις καθορίζονται ως εξής:
Επικουρούν στο έργο του τον Γενικό Γραμματέα για 

την εξυπηρέτηση του οποίου αποσπώνται, και ειδικό−
τερα:

α) Ο υπάλληλος με βαθμό Α΄ ή Β΄ της κατηγορίας ΠΕ 
θα μπορεί να εκτελεί χρέη Προϊσταμένου και θα κατευ−
θύνει και συντονίζει τις ενέργειες όλων όσων υπηρετούν 
σε θέσεις του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα. Θα 
φροντίζει, επίσης, για όλα τα θέματα οικονομικής και 
διοικητικής μέριμνας που αφορούν το προσωπικό του 
Γραφείου όπου υπηρετεί και θα ασκεί τα καθήκοντα 
που του αναθέτει ο Γενικός Γραμματέας.

β) Οι λοιποί υπάλληλοι θα ασκούν τα καθήκοντά που τους 
αναθέτει ο Προϊστάμενος ή απευθείας ο Γενικός Γραμμα−
τέας για την εξυπηρέτηση του οποίου αποσπώνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
    Αριθμ. 68701 (3)
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 
Ιούλιο έως Αύγουστο του έτους 2011.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α). Των άρθρων 6 τταρ.4 και 20 παρ. 2 του ν.3833/2010 

(ΦΕΚ 40/A΄) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − Επεί−
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης».

β) Του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 A΄) «Μισθο−
λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο−
σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.ΤΑ, 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 
A΄) «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των 
νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ 35 A΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 A΄) 
του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν με τις διατά−
ξεις του άρθρου 1 του ν.3388/2005(ΦΕΚ 225 A΄) «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 A΄).

ε) Του άρθρου 16 του Π.Δ/τος 215/2006 (ΦΕΚ 217 A΄) 
«Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης».

2. Την αριθ. 2/47030/0022/21−7−2011 κοινή απόφαση του 
Αν. Υπουργού 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 
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 1.007.595,24 € 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:
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Οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και οι Αρχιφύλακες των 
Καταστημάτων Κράτησης, οι οποίοι 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, 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 
πρωινή, πέραν από το υποχρεωτικό ωράριο, για την 
πραγματοποίηση εφόδων προς έλεγχο των Καταστη−
μάτων 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 εξαιρέσι−
μες ημέρες κατά Κατάστημα Κράτησης υπολογίζονται 
στο σύνολο των εγκεκριμένων (πίνακας ΣΤ’ & Ζ’) με την 
παρούσα απόφαση, ωρών και αριθμού υπαλλήλων που 

δύνανται να εργάζονται 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 ερ−
γάζονται ανά μήνα κατά υπηρεσία, όπως καθορίζονται 
με την απόφαση αυτή, για τον Ιούλιο έως Αύγουστο 
του έτους 2011.

Τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται απευθεί−
ας στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου των Νο−
μαρχιών, με εξαίρεση τα Καταστήματα Κράτησης του 
Συγκροτήματος Κορυδαλλού και το Ειδικό Κατάστημα 
Κράτησης Νέων Αυλώνα, τα οποία θα υποβάλλουν τα 
δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και έχει αναδρομική ισχύ ενός μήνα από 
τη δημοσίευσή της αυτή.

  Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011
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