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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/86033/0022 (1)

  Μεταφορά προσωπικού για τη στελέχωση 
καταστημάτων κράτησης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3811/2009 

(ΦΕΚ 231/Α΄/18−12−2009)
2. Το αριθμ. ΠΔ 13/2008 (ΦΕΚ 32/Α΄/21−2−2008) με το 

οποίο ιδρύεται Γενικό Κατάστημα Κράτησης «Αττική 
1» Β΄ τύπου (Γυναικών), στο Δήμο Θηβαίων του Νομού 
Βοιωτίας στη θέση Ελεώνα στο οποίο μεταφέρθηκαν 
οι γυναίκες καταδίκες οι οποίες μέχρι της έναρξης λει−
τουργίας του, κρατούντο στο Κατάστημα Κράτησης Γυ−
ναικών Κορυδαλλού και στελεχώθηκε με 52 υπαλλήλους 
του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλού.

3. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄/2009) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού 
Οικονομικών, Φ. Σαχινίδη».

4. Την ανάγκη πραγματοποίησης καθημερινά δύο δρο−
μολογίων από Κορυδαλλό σε Ελεώνα και αντίστροφα, 
απόσταση ογδόντα (80) και πλέον χιλιομέτρων ανά 
κατεύθυνση, για την μετακίνηση των υπαλλήλων του 
Καταστήματος.

5. Το γεγονός ότι τα Καταστήματα Κράτησης λειτουρ−
γούν σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας προ−
καλείται ετήσια δαπάνη ύψους 53.000 ευρώ περίπου η 
οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
αποφασίζουμε:

Ότι το προσωπικό που μετακινείται από το Κατάστημα 
Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλού προκειμένου να στελε−
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ζας προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε. 
Δ. για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

3. Σκοπός της επανέκδοσης αυτής είναι η εξόφληση 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους των ετών 2007, 2008 και 
2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 «Εξό−
φληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων 
σχετικών διαγωνισμών» του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιω−
τικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιω−
τικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστο−
ληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α/3.8.2010).

4. Συγκεκριμένα η επανέκδοση των τριών ειδικών ομο−
λογιακών δανείων θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη 
κατανομή:

α) Για οφειλές του έτους 2007, επανέκδοση ομολόγων 
ετήσιας διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν 
πενήντα οκτώ εκατομμυρίων, διακοσίων είκοσι τεσσά−
ρων χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ και οκτώ λεπτών 
(€158.224.610,08), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 
και λήξη την 22/12/2011 και κωδικό ISIN: GR0326041242.

β) Για οφειλές του έτους 2008, επανέκδοση ομολόγων 
διετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας δια−
κοσίων ενενήντα ενός εκατομμυρίων, εκατόν ογδόντα 
χιλιάδων, εξακοσίων επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών 
(€291.180.607,80), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 
και λήξη την 22/12/2012 και κωδικό ISIN: GR0326042257. 
γ) Για οφειλές του έτους 2009, επανέκδοση ομολόγων 
τριετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας δι−
ακοσίων σαράντα έξι εκατομμυρίων, εκατόν ογδόντα 
τεσσάρων χιλιάδων, οκτακοσίων δεκαέξι ευρώ και είκοσι 
ενός λεπτών (€246.184.816,21), με ημερομηνία έκδοσης 
την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2013 και κωδικό ISIN: 
GR0326043263.

5. Τα ανωτέρω ομόλογα επανεκδίδονται στο άρτιο 
δηλαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

6. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κλπ).

8. Για τις ανωτέρω επανεκδόσεις θα καταβληθεί προ−
μήθεια 0,0375% επί της ονομαστικής αξίας των διατιθέ−
μενων τίτλων στην ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα, για το έργο της 
διάθεσης και κατανομής των ομολόγων στους δικαιού−
χους προμηθευτές κατά έτος οφειλής.

9. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας αριθμ. 
2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκδοσης ειδικών 
ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους», καθώς και η απόφαση μας αριθμ. 
2/4627/0023/25.01.2001 «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011, 2012 και 2013 η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 157/24/ΦΓ9.1 (3)
Κατάργηση διατάξεων που δεν πληρούν τις απαιτή−

σεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3844/2010.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/22.4.2005)

2. Του ΠΔ 229/86 (ΦΕΚ 96/Α) «Σύσταση και Οργάνωση 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροπο−
ποιήθηκε με το ΠΔ 396/89 (ΦΕΚ 172Α) «Οργανισμός της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και το ΠΔ 189/95 
(ΦΕΚ 99/Α) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων» 
του ΠΔ 396/89.

3. Του Π.Δ. 27/1.2.96 (ΦΕΚ 19Α/96) και το Π.Δ. 185/2009 
(ΦΕΚ 213/Α/7−10− 2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδο−
νίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερι−
κών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικης 
Πολιτικής».

4. Του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγ−
χρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
101/Α).

5. Του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ128/Α), όπως ισχύει.

6. Του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ165/Α) όπως ισχύει.

7. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, Συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία....» (ΦΕΚ213/Α)

8. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και Ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α), όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Π.Δ 24/2010 (ΦΕΚ 56/ΤΑ/2010).
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9 Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ154/Α/2010).

10. Την υπ’ αριθμ Υ271/30−9−2010 (ΦΕΚ 1595/ΤΒ/2010) 
απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμο−
διοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη.

11. Το άρθρο 10 παρ. 2 του Νόμου 3844/2010 «Προσαρ−
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχε−
τικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες 
διατάξεις».

12. Την υπ’ αριθμ. 383/18−1−2010 (ΦΕΚ 29Β) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας 
Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 672/1982 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που εκδόθηκαν 
σε εκτέλεση του Νόμου 6422/1934», όπως ισχύει κα−
ταργούνται.

2. Το άρθρο 7 παρ. 7 του ΠΔ 87/1996 «Εκτέλεση, συ−
ντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυ−
χροστασίων) και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, κα−
θορισμός των προσόντων και έκδοση επαγγελματικών 
αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες» 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι κάτοχοι τίτλων αντιστοίχων ή αναλόγων προς τις 
επαγγελματικές άδειες του άρθρου 3 που έχουν εκδοθεί 
από αρμόδιες αρχές άλλων κρατών εκτός της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης μπορούν να αποκτήσουν άδεια τεχνίτη ψυ−
κτικών εγκαταστάσεων, αφού υποστούν επιτυχή εξέταση 
από την αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή. Οι αναφερόμενοι 
παραπάνω τίτλοι πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμέ−
νοι και, όπου απαιτείται, επικυρωμένοι από την Ελληνική 
Προξενική Αρχή της χώρας προέλευσης τους.»

3. Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Βασιλικού 
Διατάγματος της 11 Μαρτίου/4 Απριλίου 1955 τροποποι−
ούνται ως ακολούθως:

«Για την απόκτηση άδειας θερμαστή ή αρχιθερμα−
στή, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει 
το 22° έτος της ηλικίας του και να υποβάλει αίτη−
ση συνοδευόμενη από πιστοποιητικό που βεβαιώνει 
ότι είναι πολίτης Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

    Αριθμ. Φ.80425/30888/4601 (4)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης για τους με 

σύμβαση υγειονομικούς υπαλλήλους των Νοσοκο−
μείων και ΣΑΒ του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ που λειτουργούν σε 
24ωρη βάση, για το έτος 2011.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 

(ΦΕΚ 297/Α΄) «Μισθολογικές 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».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.Δ. 410/1988 
(ΦΕΚ 191/Α΄) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των δι−
ατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το 
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

5. Την αριθ. οικ. 2/7093/0022/05−02−2004 απόφαση επέ−
κτασης των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται 
στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

6. Την 2/16606/0022/24−04−2009 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών «Υπερωριακή απα−
σχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ».

7. Την λειτουργία των Νοσοκομείων και ΣΑΒ και 
λοιπών υγειονομικών σχηματισμών του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ σε 
24ωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα.

8. Την Υ4δ/Γ.Π.οικ. 53080/23−05−2005 (ΦΕΚ 740/Β΄) από−
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των νοσοκομεί−
ων λεκανοπεδίου Αττικής και άλλες ρυθμίσεις».

9. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 82.156,00 € πε−
ρίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ έτους 2011 (ΚΑΕ 0261 
και 0263).

10. 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 ερ−
γασίας για τους με σύμβαση υγειονομικούς υπαλλήλους 
του 1ου Νοσοκομείου ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και του ΣΑΒ Περιστε−
ρίου του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, 
για το έτος 2011, ως εξής:

α. Για 2 υγειονομικούς υπαλλήλους με σύμβαση που θα 
απασχοληθούν κατά μέσο όρο κάθε μέρα, για υπερω−
ριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα, 960 ώρες 
συνολικά. Οι ως άνω ώρες δεν θα υπερβαίνουν τις 40 
ανά υπάλληλο μηνιαίως.




