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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   118786/Γ7 (1)
Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Γ2/3850/ 

16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ.Β΄/1.7.1998) απόφασης Υπουρ−
γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπ’ αριθμ. 
60235/Γ7/26.5.2011 (ΦΕΚ 1012/τ.Β΄/26.5.2011) απόφαση 
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦEK 167/ τ.Α΄) «Δομή 

και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 5 
παράγραφο 11 (περιπτώσεις β΄, γ΄, ζ΄ και η΄) και το άρθρο 
8 παράγραφο 9 (περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, η΄ και θ΄).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Γ2/3345/2.9.1988 υπουρ−
γικής απόφασης «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχο−
λείων» που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1824 /1988 
(ΦΕΚ 296/τ.Α΄/30.12.1988) και ιδίως την παράγραφο 12 
αυτής.

3. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13.2.2002) 
«Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθ−
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες δια−
τάξεις».

4. Τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/τ.Α΄/23.9.1997) 
«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τρι−
τοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 7 πα−
ράγραφο 2.
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5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Γ2/3850/16.6.98 (ΦΕΚ 
658/1.7.1998/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης «Λειτουργία 
Μουσικών Σχολείων» όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε από την υπ’ αριθμ. 60235/Γ7/26.5.2011 (ΦΕΚ 
1012/τ.Β΄/26.5.2011) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση 
και Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 
658/τ.Β΄/1.7.1998) απόφασης Υπουργού Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Λειτουργία Μουσι−
κών Σχολείων».

6. Την υπ’ αριθμ. 120171/Γ7/27.9.2010 (ΦΕΚ 323/τ.ΥΟΔΔ/ 
6.10.2010 διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 354/τ.ΥΟΔΔ/2.11.2010) 
υπουργική απόφαση «Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτρο−
πής Μουσικών σχολείων» όπως συμπληρώθηκε από τη 
153015/Γ7/2.12.2010 (ΦΕΚ 393/τ.ΥΟΔΔ/6.12.2010) υπουργική 
απόφαση «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 120171/Γ7/27.9.2010 
Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 323/τ. ΥΟΔΔ/6.10.2010, διόρ−
θωση σφάλματος ΦΕΚ 354/τ. ΥΟΔΔ/2.11.2010) με θέμα «Συ−
γκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών σχολείων» 
και τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 66937/Γ7/14.06.2011 
(ΦΕΚ 189/τ. ΥΟΔΔ/16.6.2011) υπουργική απόφαση «Απο−
δοχή της παραίτησης του Προέδρου της Καλλιτεχνικής 
Επιτροπής Μουσικών Σχολείων και Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. 120171/Γ7/27.9.2010 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
323/τ. ΥΟΔΔ/6.10.2010, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 354/
τ. ΥΟΔΔ/2.11.2010) με θέμα «Συγκρότηση Καλλιτεχνικής 
Επιτροπής Μουσικών σχολείων» όπως συμπληρώθηκε 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 153015/Γ7/02.12.2010 Υπουρνική 
απόφαση (ΦΕΚ 393/τ. ΥΟΔΔ/6.12.2010)».

7. Την πράξη 44/25.7.2011 της Καλλιτεχνικής Επιτροπής 
Μουσικών Σχολείων.

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

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 
Γ2/3850/16.6.98 (ΦΕΚ 658/1.7.1998/τ.Β΄) υπουργική απόφαση 
«Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε από την υπ’ αριθμ. 60235/Γ7/26.5.2011 
(ΦΕΚ 1012/τ.Β΄/26.5.2011) υπουργική απόφαση «Τροποποί−
ηση και Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Γ2/3850/16.6.1998 
(ΦΕΚ 658/τ.Β΄/1.7.1998) απόφασης Υπουργού Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Λειτουργία Μου−
σικών Σχολείων» ως εξής:

Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1. ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Για τα μαθήματα γενικής παιδείας ισχύουν όσα ανα−

φέρονται στο Π.Δ. 465/1981, άρθρο 1 και Π.Δ. 213/1989, 
άρθρο 2 και αφορούν τα μαθήματα γενικής παιδείας που 
διδάσκονται στα υπόλοιπα γυμνάσια γενικής παιδείας. 
Τα μαθήματα της Ιστορίας της Τέχνης, καθώς και του 
Θεάτρου, αποτελούν μαζί με τα Καλλιτεχνικά, κλάδους 
της «Αισθητικής Αγωγής» στις αντίστοιχες τάξεις στις 
οποίες διδάσκονται. 

Τα μαθήματα μουσικής παιδείας διακρίνονται σε: 
Μαθήματα Ομάδας Α΄:
Ευρωπαϊκή Μουσική − Θεωρία και Πράξη: για τις Α΄ 

και Β΄ τάξεις Γυμνασίου 
Ευρωπαϊκή Μουσική − θεωρία και πράξη και Εισαγωγή 

στην Αρμονία: για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου 
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική − θεωρία και πράξη 
Ατομικό Όργανο επιλογής 
Μαθήματα Ομάδας Β΄: Χορωδία
Μουσικό Σύνολο − Οργανοχρησία 
Υποχρεωτικό Πιάνο

Υποχρεωτικός Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσι−
ακό όργανο αναφοράς (υποχρεωτικό) 

Ιστορία της Μουσικής: για τις Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνα−
σίου 

Κριτική Μουσική Ακρόαση: για την Α΄ τάξη Γυμνασίου

2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Για τα μαθήματα γενικής παιδείας ισχύει ό, τι και για 

τα υπόλοιπα λύκεια γενικής παιδείας.
Τα μαθήματα μουσικής παιδείας διακρίνονται σε:
Πρωτεύοντα:
Αρμονία
Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων (Γραφή καθ’ υπα−

γόρευση − Μουσική Ανάγνωση)
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική
Ατομικό Όργανο επιλογής
Δευτερεύοντα:
Υποχρεωτικό Πιάνο: για την Α΄ Λυκείου
Ιστορία Μουσικής: για την Α΄ Λυκείου
Μορφολογία: για τη Β΄ Λυκείου
Μουσικό Σύνολο (Οργάνου Επιλογής)
Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουρ−

γίας)
Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική: για την Α΄ 

Λυκείου.
Η διδασκαλία των μουσικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο 

και στο Λύκειο διεξάγεται είτε κατά τμήμα είτε ομαδικά 
είτε ατομικά, ανάλογα με το διδασκόμενο μάθημα. Στα 
ατομικά μαθήματα ανήκουν το ατομικό όργανο επιλο−
γής, καθώς και το υποχρεωτικό όργανο. Τόσο στο Γυ−
μνάσιο όσο και στο Λύκειο το ατομικό όργανο επιλογής 
είναι ένα και μοναδικό και μπορεί να αλλάξει μόνο στη 
Β΄ τάξη Γυμνασίου ύστερα από δικαιολογημένο αίτημα 
του γονέα του μαθητή που κατατίθεται στο σχολείο 
μέσα στην πρώτη εβδομάδα της έναρξης των μαθημά−
των. Για τα μαθήματα της Αρμονίας και της Ανάπτυξης 
Ακουστικών Ικανοτήτων (που περιλαμβάνει τη Γραφή 
καθ’ υπαγόρευση και τη Μουσική ανάγνωση) ισχύει για 
τις ομάδες−επίπεδα ό,τι προβλέπεται από την Υπουργική 
απόφαση Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ.Β΄/1.7.1998). Το 
δίωρο μάθημα της Ελληνικής Παραδοσιακής μουσικής 
(Θεωρίας και Πράξης) στο Γυμνάσιο, το δίωρο μάθημα 
της Ευρωπαϊκής Μουσικής (Θεωρίας και Πράξης) στις 
Α΄ και Β΄ τάξεις Γυμνασίου και το δίωρο μάθημα της 
Ευρωπαϊκής Μουσικής (Θεωρίας και πράξης και Εισα−
γωγής στην Αρμονία) στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου δύνανται 
να προσφέρονται για τη μία από τις προβλεπόμενες 
διδακτικές ώρες την εβδομάδα σε δύο ομάδες−επίπεδα 
εάν το τμήμα έχει 18 μαθητές και άνω και με την προ−
ϋπόθεση της επάρκειας του διδακτικού προσωπικού, 
ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου.

Δ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (μόνο ως προς τις ενότη−
τες: 

1. Μουσικό Γυμνάσιο και 
2. Ενιαίο Μουσικό Λύκειο).
1. Μουσικό Γυμνάσιο
Στα μαθήματα γενικής παιδείας, για την προαγωγή 

ή απόλυση εφαρμόζεται ό, τι ισχύει στα υπόλοιπα Γυ−
μνάσια. Το μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης εξετάζεται 
γραπτά για την προαγωγή των μαθητών, ενώ το μάθημα 
του θεάτρου δεν εξετάζεται και ο γενικός βαθμός του 
προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών των τριών τριμή−
νων.
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Για τα μαθήματα μουσικής παιδείας ισχύουν τα 
εξής: 

Τα μουσικά μαθήματα της ομάδας Α΄: 
Ευρωπαϊκή Μουσική −θεωρία και Πράξη, Ευρωπαϊκή 

Μουσική − Θεωρία και πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία 
και Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική − Θεωρία και Πράξη 
εξετάζονται γραπτά ως προς το θεωρητικό μέρος και 
με ακρόαση ως προς το πρακτικό μέρος. Επίσης το 
μάθημα: Ιστορία της Μουσικής της ομάδας Β΄ εξετάζε−
ται γραπτά. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το μέσο 
όρο της βαθμολογίας του θεωρητικού και πρακτικού 
μέρους. Το μάθημα της Ομάδας Α΄: Ατομικό Όργανο 
Επιλογής και τα μαθήματα της Ομάδας Β΄: Πιάνο και 
Ταμπουράς εξετάζονται με τη διαδικασία της ακρόασης. 
Το συνεχές δίωρο μάθημα της Χορωδίας διεξάγεται 
ή διατμηματικά ανά τάξη ως φωνητικό σύνολο ή ανά 
τμήμα. Στη διάρκεια των τριών γυμνασιακών ετών, του−
λάχιστον για ένα σχολικό έτος διδάσκεται υποχρεωτικά 
ρεπερτόριο ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Τηρεί−
ται υποχρεωτικά βιβλίο ύλης και είναι υποχρεωτική η 
δημόσια παρουσίαση προγράμματος από τη χορωδία 
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Το συνεχές δίωρο 
μάθημα Μουσικό Σύνολο − Οργανοχρησία αφορά την 
εξάσκηση και χρήση του οργάνου επιλογής. Τα μαθήμα−
τα: Μουσικό Σύνολο − Οργανοχρησία και Χορωδία (ως 
φωνητικό σύνολο) αξιολογούνται χωρίς να εξετάζονται 
γραπτά ή με ακρόαση. Ο γενικός βαθμός εξάγεται από 
το μέσο όρο των βαθμών των τριών τριμήνων. Κατά την 
εξέταση με τη διαδικασία της ακρόασης οι μαθητές εξε−
τάζονται ενώπιον διμελούς επιτροπής που απαρτίζεται 
από τον διδάσκοντα καθηγητή και έναν ακόμη καθηγητή 
της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας. Η εξέταση με τη 
διαδικασία της ακρόασης μπορεί να γίνεται παρουσία 
και άλλων καθηγητών της ειδικότητας, χωρίς δικαίωμα 
βαθμολογίας.

Οι εξετάσεις των μουσικών μαθημάτων με ακρόαση 
πραγματοποιούνται κατά το δεύτερο δεκαήμερο του 
Μαΐου, τα αποτελέσματα τους ανακοινώνονται μετά 
το πέρας των εξετάσεων όλων των μαθημάτων γενικής 
και μουσικής παιδείας και δεν επιδέχονται αναβαθμολό−
γηση. Η διδασκαλία των μαθημάτων, που εξετάστηκαν 
με ακρόαση, συνεχίζεται μέχρι τη λήξη του διδακτικού 
έτους.

2. Γενικό Μουσικό Λύκειο
Στα μαθήματα γενικής παιδείας εφαρμόζεται ό, τι 

ισχύει για τα υπόλοιπα Γενικά Λύκεια. Για τα μουσικά 
μαθήματα ισχύουν τα ακόλουθα:

Όλα τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα μουσικά μαθή−
ματα εξετάζονται γραπτά (Αρμονία, Γραφή καθ’ υπαγό−
ρευση της Ανάπτυξης Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική 
Παραδοσιακή Μουσική, Ιστορία της Μουσικής, Μορφο−
λογία, Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική) ή με τη 
διαδικασία της ακρόασης (Υποχρεωτικό Όργανο−Πιάνο, 
Ατομικό Όργανο επιλογής) ή και με τα δύο. Το μάθη−
μα Μουσικό Σύνολο (Οργάνου Επιλογής) αξιολογείται 
χωρίς να εξετάζεται γραπτά ή με ακρόαση. Ο γενικός 
βαθμός εξάγεται από το μέσο όρο των βαθμών των 
δύο τετραμήνων. Το μάθημα Μουσικό Σύνολο (Μουσικής 
Έκφρασης και Δημιουργίας) δεν βαθμολογείται αλλά η 
μη συμμετοχή των μαθητών σε αυτό συνιστά λόγο απο−
μάκρυνσης από το Μουσικό Σχολείο, με τεκμηριωμένη 
απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων. Για την εξέταση 
με τη διαδικασία της ακρόασης ισχύει και εφαρμόζεται 

ό,τι και στα Μουσικά Γυμνάσια. Ο τελικός βαθμός για 
τα γραπτώς εξεταζόμενα μουσικά μαθήματα εξάγεται, 
όπως και στα γενικά μαθήματα των Μουσικών Σχολεί−
ων. Αντιστοίχως, ο τελικός βαθμός των δι’ ακροάσεως 
εξεταζόμενων μαθημάτων προκύπτει από το άθροισμα 
των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και του 
βαθμού εξέτασης με ακρόαση διαιρούμενος δια του 
τρία (3).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Οκτωβρίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
        Αριθ. 88412 (2)
Εργασία του προσωπικού φρούρησης που υπηρετεί 

εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της Υπη−
ρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, πέραν του πενθημέ−
ρου, για τους μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο του 
έτους 2011.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Tων άρθρων 1 και 2 παρ. 2 της από 29−12−1980 

πράξεως Νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομά−
δος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με άρθρο 
πρώτο του ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126 Α΄).

β) Tων άρθρων 48 και 49 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄) 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νό−
μων 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».

γ) Του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 3090/2002 (ΦΕΚ 329 Α΄) 
«Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Κατα−
στημάτων Κράτησης 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΄) και 

ε) Του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄).
2. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 

Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης, αριθμ.  6809/22.7.1983 (ΦΕΚ 
456 Β΄) «Καθιέρωση 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας επί 
του εν γένει προσωπικού των φυλακών, Σωφρονιστικών 
και Θεραπευτικών Καταστημάτων του Υπουργείου Δι−
καιοσύνης».

3. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης, αριθμ. 30482/2−4−1984 (ΦΕΚ 
200 Β΄) «Ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας διοικητικού και φυ−
λακτικού προσωπικού Φυλακών, Σωφρονιστικών και Θερα−
πευτικών Καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

4. Το άρθρο 16 του Π.Δ/τος 215/2006 (ΦΕΚ 217/Α΄) Κα−
νονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης».

5. Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αριθμ. 
58819/7−4−2003 (ΦΕΚ 463 Β΄) «Εσωτερικός Κανονισμός 
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Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης τύπου Α΄ και Β΄», 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.  108334/18−7−2003 
(ΦΕΚ 1050 Β΄), όμοια απόφαση.

6. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 8 του 
Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λει−
τουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., 
μονίμων στελεχών των ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοι−
χων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και 
Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

7. Το αριθμ. 2/83296/0022/2.12.2009 έγγραφο της Δι−
εύθυνσης 22ης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, σύμφωνα με το οποίο η αποζημίωση για 
εργασία πέραν του πενθημέρου χορηγείται στο προσω−
πικό φρούρησης των σωφρονιστικών καταστημάτων του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 
Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ.4 
του άρθρου 90 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).

9. Το γεγονός ότι επιβάλλεται η απασχόληση ορι−
σμένου αριθμού υπαλλήλων φρούρησης πέραν του 
πενθημέρου λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λει−
τουργίας των Υπηρεσιών αυτών, σε 24ωρη βάση όλες 
τις ημέρες του χρόνου και της υπάρχουσας έλλειψης 
προσωπικού.

10. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των υπηρεσι−
ακών αναγκών των Καταστημάτων Κράτησης απαιτείται 

η παροχή εργασίας και πέραν του πενθημέρου μέχρι 294 
συνολικά υπαλλήλων φρούρησης των Καταστημάτων 
Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, 
για κάθε Σάββατο.

11. Το αριθμ. 79864/28−9−2011 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το οποίο προκύ−
πτει ότι εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους εκα−
τόν εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ 
(169.050,00) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0513 του Ειδικού Φορέα 
17−310.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη 168.756,00 Ευρώ περίπου, η οποία θα 
βαρύνει τον ΚΑΕ 0513 του Ειδ. Φορέα 17−310 του προϋ−
πολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ότι στον ΚΑΕ 0513, 
υπάρχει εγγεγραμμένη ετήσια πίστωση 729.000€ Ευρώ 
στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους, 
αποφασίζουμε:

1. ’Οαριθμός των υπαλλήλων φρούρησης των Κατα−
στημάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Φρούρησης αυτών, που μπορεί να εργάζεται Σάββατο 
με αποζημίωση από 1−10−2011 μέχρι 31−12−2011, ορίζεται 
σε 294 υπαλλήλους, κατ’ ανώτατο όριο και Κατάστημα, 
ως εξής:

α/α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
από 1−10−2011 μέχρι 31−12−2011

1 ΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 06 3444

2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 07 4018

3 ΑΜΦΙΣΣΑΣ 06 3444

4 ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ 06 3444

5 ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ 10 5740

6 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10 5740

7 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 10 5740

8 ΔΟΜΟΚΟΥ 11 6314

9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 6314

10 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 06 3444

11 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 06 3444

12 ΚΑΤΚ ΕΛΕΩΝΑ 05 2870

13 Κ.Α.Υ. ΦΥΛΑΚΩΝ 05 2870

14 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 08 4592

15 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 06 3444

16 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 06 3444

17 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 50 28700

18 ΚΩ 05 2870

19 ΛΑΡΙΣΑΣ 14 8036

20 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 10 5740

21 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 06 3444
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22 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 07 4018

23 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 06 3444

24 ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΥ 08 4592

25 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 06 3444

26 ΠΑΤΡΩΝ 13 7462

27 ΤΙΡΥΝΘΑΣ 06 3444

28 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11 6314

29 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 06 3444

30 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 07 4018

31 ΧΑΝΙΩΝ 06 3444

32 ΧΙΟΥ 05 2870

33 ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 09 5166

ΣΥΝΟΛΟ 294 168756

2. Η υποχρέωση απασχόλησης ορισμένου απολύτως 
αναγκαίου αριθμού υπαλλήλων φρούρησης, μία επί 
πλέον ημέρα την εβδομάδα, θα γίνεται πέραν από την 
υποχρεωτική εβδομαδιαία εργασία των 34 1/2 ωρών, 
που έχει καθιερωθεί με την κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης, αριθμ.  
30482/22−3−84 (ΦΕΚ 200 Β΄). Οι ώρες που θα απασχο−
λούνται οι υπάλληλοι φρούρησης για να δημιουργήσουν 
τις προϋποθέσεις αποζημιώσεώς τους, η οποία έχει κα−
θορισθεί σε 41,00 Ευρώ ανέρχονται σε πέντε ώρες και 
τρία τέταρτα της ώρας (5 3/4).

Οι υπάλληλοι που θα εργάζονται μία επί πλέον ημέ−
ρα την εβδομάδα σε κάθε Κατάστημα, θα ορίζονται 
κατά την κρίση του Διευθυντή, ο οποίος θα είναι και 
ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής εργασίας των υπαλλήλων με 
αυστηρά υπηρεσιακά και απολύτως δίκαια κριτήρια, 
εκ περιτροπής, κατ’ εφαρμογή της αρχής της χρηστής 
διοίκησης και μέχρι εξαντλήσεως του προβλεπομένου 
κατ’ ανώτατο όριο αριθμού θέσεων

Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ ενός μηνός από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

F
    Αριθ. 88411 (3)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο 

προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων 
Κράτησης και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρη−
σης αυτών για τους μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 
του έτους 2011. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Tου 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 αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις».

β) Tων 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 διατά−
ξεις του άρθρου 1 του ν.3388/2005(ΦΕΚ 225 Α΄) «Θέματα 
εξωτερικών φρουρών και άλλες διατάξεις».

γ) Tου άρθρου 6 παρ.1 και του άρθρου 20 παρ.2 του 
ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄).

δ) Tου άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) και 

ε) Tου άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Επεί−
γοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015).

2. Το άρθρο 16 του Π.Δ/τος 215/2006 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Κα−
νονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης».

3. Το γεγονός ότι τα Καταστήματα Κράτησης είναι 
υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις 
ημέρες του έτους, η δε υπερωριακή εργασία ορισμένων 
υπαλλήλων είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουρ−
γία τους.

4. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των υπηρεσι−
ακών αναγκών των Καταστημάτων Κράτησης απαιτείται 
η παροχή εργασίας υπαλλήλων πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες.

5. Το αριθμ. 79861/28−9−2011 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το οποίο 
προκύπτει ότι εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 
πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων 
ευρώ (59.224,00) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 
σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0511 του Ειδικού Φο−
ρέα 17−310.
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6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη 59.160,00 
Ευρώ περίπου, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 
0511 του Ειδικού Φορέα 17−310 και ότι στον Κ.Α.Ε. 0511 
υπάρχει εγγεγραμμένη ετήσια πίστωση 1.466.000€ Ευρώ 
στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους, 
αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 01−10−
2011 έως 31−12−2011 συνολικά 9.860,00 ώρες, για εργασία 
πέραν από το υποχρεωτικό ωράριο κατά τις απογευμα−
τινές ώρες των εργάσιμων ημερών στο προσωπικό των 
Καταστημάτων Κράτησης που υπηρετεί εντός αυτών 
και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης, επί συνόλου 
4.463 υπαλλήλων, με ωριαία αποζημίωση την προβλε−
πόμενη από το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.

Οι ανωτέρω ώρες κατανέμονται κατά Υπηρεσία για 
το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως εξής:

α/α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΩΡΕΣ

1 ΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 200

2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 320

3 ΑΜΦΙΣΣΑΣ 170

4 ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ 200

5 ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ 400

6 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 320

7 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 320

8 ΔΟΜΟΚΟΥ 320

9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 400

10 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 220

11 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 200

12 ΚΑΤΚ ΕΛΕΩΝΑ 320

13 Κ.Α.Υ. ΦΥΛΑΚΩΝ 280

14 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 400

15 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 160

16 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 120

17 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1480

18 ΚΩ 130

19 ΛΑΡΙΣΑΣ 400

20 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 320

21 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 230

22 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 320

23 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 100

24 ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΥ 270

25 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 300

26 ΠΑΤΡΩΝ 400

27 ΤΙΡΥΝΘΑΣ 200

28 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 280

29 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 220

30 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 180

31 ΧΑΝΙΩΝ 270

32 ΧΙΟΥ 140

33 ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 270

ΣΥΝΟΛΟ 9860

Β. Από το Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα 
Θήβας θα αμείβονται οι εκάστοτε οδηγοί λεωφορείων 
οι οποίοι εργάζονται υπερωριακά με ωριαία αποζημίωση 
την προβλεπόμενη από το άρθρο 16 του ν.3205/2003.

Ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν εντός των 
Καταστημάτων Κράτησης και των υπαλλήλων της Υπη−
ρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης που θα απασχολείται 
υπερωριακά, θα πρέπει να είναι ο απολύτως αναγκαίος, 
κατά την κρίση του Διευθυντή του Καταστήματος ο 
οποίος θα είναι και ο υπεύθυνος για την παρακολού−
θηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής εργασίας 
των υπαλλήλων, με αυστηρά υπηρεσιακά και απολύτως 
δίκαια κριτήρια, εκ περιτροπής, κατ’ εφαρμογή της αρ−
χής της χρηστής διοίκησης και μέχρι εξαντλήσεως του 
προβλεπόμενου κατ’ ανώτατο αριθμό ωρών.

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

Τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται απευθείας 
στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομαρχιών, με 
εξαίρεση τα Καταστήματα του Συγκροτήματος Κορυδαλ−
λού και το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, τα 
οποία θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία 
Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ ενός μηνός από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

F
    Αριθμ. 28865 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.  46596/22−11−2004 (ΦΕΚ 

Β΄1793/6−12−04) κοινής υπουργικής απόφασης περί 
καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 
56 Α του ν. 2725/99 (ΦΕΚ Α΄121) «Ερασιτεχνικός και 
επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» 
όπως ισχύει. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. 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 Α΄ 98).

β. Του Π.Δ. 77/1985 (ΦΕΚ Α΄28) «Οργανισμός της Γ.Γ.Α» 
όπως ισχύει.
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γ. Της παρ.9 του άρθρου 56 Α΄ του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 
Α΄ 121) όπως ισχύει σήμερα.

δ. Των Π.Δ. 184/09,185/09 και 186/09 (ΦΕΚ Α΄ 213/7−10−09). 
2.
α. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147/27−6−2011) «Περί διά−

σπασης του Υπουργείου Εσωτερικών κ.λ.π.»
β. Του Π.Δ. 66/2011 (ΦΕΚ Α΄ 148/27−6−2011) «Περί διο−

ρισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών»

γ. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών κ.λ.π.» (Α΄ 213/6−10−2009). 

3. Την με αρ. 63826/01−07/2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού 
(ΦΕΚ Β΄ 1028/06−07−10) «καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Υφυπουργού Γεωργίου Νικητιάδη». 

4. 
α. Την υπ’ αριθμ. 7004/3/52/21−10−2010 απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολί−
τη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασί−
ας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα (ΦΕΚ Β΄ 1622/2010).

β. Την αριθμ. 4350/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου (Β΄1603). 

5. Την υπ’ αριθμ. 46596/22−11−2004 (ΦΕΚ Β΄ 1793/6−12−2004) 
κοινή υπουργική απόφαση (περί καθορισμού λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 56 Α του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 
121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και 
άλλες διατάξεις» όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α΄ 239) και τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 18 του άρθρου 8 του ν. 3207/2003 (ΦΕΚ Α΄ 
302), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργι−
κές αποφάσεις ΤΥ – Δα/Φ550/27042/8−6−2005 (ΦΕΚ Β΄ 838/ 
21−6−05), 38204/22−8−2006 (ΦΕΚ Β΄ 1267/8−9−2006), 38640/ 
19−8−2009 (ΦΕΚ Β΄ 1773/26−8−2009) και 3386/4−2−2011 (ΦΕΚ 
Β΄ 137/9−2−2011).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 46596/22−11−2004 κοι−
νή  υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1793/6−12−2004) όπως 
παρακάτω:

Άρθρο 16
Τελικές διατάξεις

1.− Στο τέλος της παρ.1α προστίθεται το εξής: «Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια κατα−
σκευής ή νομιμοποίηση ή εξαίρεση από την κατεδάφιση 
της εγκατάστασης η Επιτροπή μπορεί να εισηγείται τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας υπό την προϋπόθεση ότι 
η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί μέχρι 4−10−2009 και 
είναι στατικά επαρκής. Για τη βεβαίωση της στατικής 
επάρκειας απαιτείται να προσκομιστεί σχετική βεβαί−
ωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ή άλλον 
αρμόδιο κρατικό φορέα. Ίδιου τύπου βεβαίωση απαι−
τείται και για την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρο−
μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Άδεια λειτουργίας 
δεν μπορεί να χορηγηθεί αν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 
κατεδάφισης από την αρμόδια Υπηρεσία για λόγους 
στατικής ανεπάρκειας της εγκατάστασης».

2.− Η παρ. 3α αντικαθίσταται ως εξής: «Στις περι−
πτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.1α οι φορείς 
διοίκησης των αθλητικών εγκαταστάσεων μπορούν 

να υποβάλουν απ’ευθείας οι ίδιοι και όχι μέσω των 
πολεοδομικών Υπηρεσιών, στην αρμόδια Πυροσβε−
στική Υπηρεσία προς έγκριση μελέτη ενεργητικής 
πυροπροστασίας της αθλητικής εγκατάστασης σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις και 
κανονισμούς.

Για τις εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν μετά 
τις 17−2−1989 η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας θα 
συνοδεύεται από μελέτη παθητικής πυροπροστασίας 
θεωρημένη από το φορέα κατασκευής της εγκατάστα−
σης». 

3.− Στο τέλος της παρ.4 προστίθεται το εξής: «Η Επι−
τροπή με αιτιολογημένη απόφασή της και λαμβάνοντας 
υπόψη το ιστορικό της εγκατάστασης σε περιστατικά 
βίας, το μέγεθός της καθώς και κάθε άλλη ιδιομορ−
φία μπορεί να εισηγείται τη λήψη πρόσθετων μέτρων 
ασφαλείας κατά την κρίση της ή και να αποκλίνει κατ’ 
εύλογη κρίση σε προδιαγραφές που αφορούν ύψος κι−
γκλιδωμάτων.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 46596/22−11−2004 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1793/6−12−2004), όπως έχει 
τροποποιηθεί. 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

 ΥΦΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ

F
    Αριθμ. 35648/32481 (5)
Καθιέρωση λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου του 

Δήμου Βύρωνα όλες τις ημέρες μέχρι τη Δύση του 
ηλίου και την φύλαξη του σε 24ωρη βάση.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκε−

ντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28−06−2007).

4. Τις υπ’ αριθμ.  50 και 125/201 1 αποφάσεις του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Βύρωνα περί λειτουργίας του Δημοτικού 
Κοιμητηρίου σε 24ωρη βάση εφεξής, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητη−
ρίου του Δήμου Βύρωνα όλες τις ημέρες μέχρι τη Δύση 
του ηλίου και την φύλαξη του σε 24ωρη βάση εφεξής, 
όπως αναφέρεται στις υπ’ αρ. 50 και 125/2011 αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα, λόγω της ιδιαίτερης 
φύσης της εργασίας του. Από τις διατάξεις της απόφα−
σης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 2800,00 € περίπου 
σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 201 1 του Δήμου, η 
οποία θα βαρύνει τον ΚΑ: 45.6012 και 8400.00 € περίπου 
για τα επόμενα έτη που θα βαρύνει τον ίδιο κωδικό.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2011 
Ο Γενικός Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
(6)

    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην Παναγιωτοπούλου Ευαγγελία Αλε−
ξάνδρα του Περικλή.

  Με την αριθμ. 3312/27−9−2011 απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 
(Α΄ 247), του άρθρου 1 παρ.4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄6), του 
Π.Δ. 93/1993 (Α΄ 39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α΄ 43) 
και του άρθρου 186 παρ. ΙΙ περίπτωση Ζ΄ αριθμ. 17 του 
Ν. 3852/2010 (Α΄87), χορηγείται στην Παναγιωτοπούλου 
Ευαγγελία−Αλεξάνδρα του Περικλή, κατοίκου δήμου 
Καλαμάτας Μεσσηνίας, άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες 
της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών 
του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

  Ο Περιφερειάρχης 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ  
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