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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ 572 (1)
Έγκριση απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και 

εξαιρέσιμων ημερών υπερωριακής εργασίας των 
υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών για το 
έτος 2012. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 22 και 155 παρ. 11 του Οργανισμού του 

Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 

πρώτο του Ν. 356672007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Ορ−
γανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών»» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 117).

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 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» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

3. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 226).

4. Το Ν. 3697/2008 (Φ.Ε.Κ. Α 194).
5. Την 2/8554/022 κοινή απόφαση του Υφυπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 43).

6. την Π004−52033/24.1.2011 απόφαση του Υπουργού 
Εξωτερικών «Καθορισμός ωραρίου εργασίας προσω−
πικού Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών» 
(ΦΕΚ Β΄3014).

7. Το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρ−
χουν υπηρεσίες, που είναι υποχρεωμένες ως εκ της φύ−
σεως της αποστολής τους να λειτουργούν υπερωριακά 
προς αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και κρίσεων 
ή λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, προκειμένου 
υποστηρίζουν υπηρεσίες που λειτουργούν σε εικοσιτε−
τράωρη βάση (π.χ. Τεχνική Υπηρεσία).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
ετήσια δαπάνη 496.000,00 περίπου EYPΩ, για την οποίοι 
υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογι−
σμό εξόδων του Υπουργείου Εξωτερικών (φορέας: 09−110 
ΚΑΕ.: 0511 και 0512) τρέχοντος οικονομικού έτους καθώς 
και εκ μεταφοράς από τον ΚΑΕ.: 5291, φορέας: 09−110 για 
τις ανάγκες υπερωριακής εργασίας της Γενική Διεύθυν−
σης Μεταφραστικής Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Α Εγκρίνεται η πληρωμή αποζημίωσης για παροχή 
υπερωριακής νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασίας στους υπαλλήλους του Υπουργείου 
Εξωτερικών, για το έτος 2012 ως εξής:

1. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 20 υπαλλήλους στο Διπλωματικό Γραφείο 
Υπουργού μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον καθένα.

2. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 3 υπαλλήλους στο Διπλωματικό Γραφείο 
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της Αναπληρωτού Υπουργού μέχρι 16 ώρες το μήνα 
για τον καθένα.

3. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απασχό−
ληση σε 12 υπαλλήλους στο Διπλωματικό Γραφείο του 
Υφυπουργού μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον καθένα.

4. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 7 υπαλλήλους στο Γραφείο του Υπηρε−
σιακού Γενικού Γραμματέα μέχρι 16 ώρες το μήνα για 
τον καθένα.

5. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 4 υπαλλήλους στο Διπλωματικό Γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας μέχρι 16 ώρες το μήνα 
για τον καθένα.

6. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 2 υπαλλήλους στο Διπλωματικό Γραφείο 
της Ειδικής Γραμματέως μέχρι 16 ώρες το μήνα για 
τον καθένα.

7. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απασχό−
ληση σε 8 υπαλλήλους της Γενικής Επιθεώρησης μέχρι 
16 ώρες το μήνα για τον καθένα.

8. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 4 υπαλλήλους στο Γραφείο του Α΄ Γενικού 
Διευθυντή, μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον καθένα.

9. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 3 υπαλλήλους στο Γραφείο του Γ’ Γενικού 
Διευθυντή, μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον καθένα.

10. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 6 υπαλλήλους στο Γραφείο του ΣΤ’ Γενικού 
Διευθυντή, μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον καθένα.

11. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 36 υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης 
Μεταφραστικής Υπηρεσίας μέχρι 16 ώρες το μήνα για 
τον καθένα.

12. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 5 υπαλλήλους της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προ−
σωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, μέχρι 16 ώρες το 
μήνα για τον καθένα.

13. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 65 υπαλλήλους του Κλάδου Επικοινωνιών 
και Πληροφορικής της ΣΤ2 Διεύθυνσης Μηχανογράφη−
σης, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, μέχρι 16 ώρες 
το μήνα για τον καθένα, για νυχτερινή υπερωριακή ερ−
γασία (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 15 ώρες το μήνα 
για τον καθένα και για εργασία κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 15 
ώρες το μήνα για τον καθένα.

14. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 3 υπαλλήλους της ΣΤ3 Διεύθυνσης Διεκ−
περαίωσης και Διπλωματικού Ταχυδρομείου μέχρι 16 
ώρες το μήνα για τον καθένα.

15. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 70 υπαλλήλους των ΣΤ4 και ΣΤ5 Διευθύν−
σεων και σε 3 υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, 
που είναι τοποθετημένοι στις Υπηρεσίες της Υ.Δ.Ε. και 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέχρι 16 ώρες το μήνα για 
τον καθένα.

16. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 4 υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ενημέρωσης 
και Δημόσιας Διπλωματίας μέχρι 16 ώρες το μήνα για 
τον καθένα.

17. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 5 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας, 
μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον καθένα.

18. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απασχό−
ληση σε 12 υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας μέχρι 16 
ώρες το μήνα για τον καθένα, εκ των οποίων 2 υπάλληλοι 
θα λαμβάνουν επιπρόσθετα αποζημίωση για νυχτερινή 
υπερωριακή εργασία (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 7 
ώρες το μήνα για τον καθένα και για εργασία κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (πέραν της υποχρεωτι−
κής) μέχρι 7 ώρες το μήνα για τον καθένα.

19. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 60 υπαλλήλους του κλάδου Επιμελητών 
της Κεντρικής Υπηρεσίας μέχρι 16 ώρες το μήνα για 
τον καθένα.

Στην ανωτέρω εργασία θα μπορούν να μετέχουν και 
περισσότεροι υπάλληλοι, εντός όμως του ιδίου συνολι−
κού αριθμού των εγκρινομένων ωρών η πραγματοποί−
ηση δε της εργασίας αυτής θα βεβαιώνεται με πράξη 
του Διευθυντή κάθε Γραφείου.

Β. Για το προσωπικό, που αποσπάται ή διατίθεται ή 
διορίζεται στα Πολιτικά Γραφεία του Υπουργού, της 
Αναπληρώτριας Υπουργού, των Υφυπουργών και της 
Ειδικής Γραμματέως Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμά−
των ισχύουν οι ρυθμίσεις σχετικής κοινής υπουργικής 
απόφασης για το έτος 2012, ο αριθμός ωστόσο του 
δικαιουμένου σε αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση 
προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει:

1. τον 1 υπάλληλο στο Πολιτικό Γραφείο Υπουργού 
καθώς και 13 αστυνομικούς για απογευματινή υπερω−
ριακή απασχόληση μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον κα−
θένα, για νυχτερινή υπερωριακή εργασία (πέραν της 
υποχρεωτικής) μέχρι 8 ώρες το μήνα για τον καθένα και 
για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
(πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 12 ώρες το μήνα για 
τον καθένα,

2. τους 12 υπαλλήλους στο Πολιτικό Γραφείο της 
Αναπληρωτού Υπουργού καθώς και 6 αστυνομικούς για 
απογευματινή υπερωριακή απασχόληση μέχρι 16 ώρες 
το μήνα για τον καθένα, για νυχτερινή υπερωριακή ερ−
γασία (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 8 ώρες το μήνα 
για τον καθένα και για εργασία κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 12 
ώρες το μήνα για τον καθένα,

3. τους 2 αστυνομικούς στο Πολιτικό Γραφείο του 
Υφυπουργού για απογευματινή υπερωριακή απασχόλη−
ση μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον καθένα, για νυχτερινή 
υπερωριακή εργασία (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 8 
ώρες το μήνα για τον καθένα και για εργασία κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (πέραν της υποχρεω−
τικής) μέχρι 12 ώρες το μήνα για τον καθένα και

4. τον 1 υπάλληλο στο Πολιτικό Γραφείο της Ειδικής 
Γραμματέως Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων για 
απογευματινή υπερωριακή απασχόληση μέχρι 15 ώρες 
το μήνα για τον καθένα, για νυχτερινή υπερωριακή ερ−
γασία (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 6 ώρες το μήνα 
για τον καθένα και για εργασία κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 8 
ώρες το μήνα για τον καθένα.

Γ) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα (1) 
μήνα πριν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6539

   Αριθμ. ∆5−ΗΛ/Β/Φ.1.19/οικ.3514 (2)
 Απαγόρευση των εξαγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

από την Ελληνική Επικράτεια.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005)

2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168/ 
16.06.1989) όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ 
Α΄54/10.07.1996), π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α΄ 93/02.08.2005), π.δ. 
54/2006 (ΦΕΚ Α΄ 58/17.03.2006), σε συνδυασμό με το 
π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορί−
ου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ A΄ 19/01.02.1996), 
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85/17.03.2004) και 
σε συνδυασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατρο−
πή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική 
Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο 
Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακε−
δονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213/07.10.2009), το 
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο−
τήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/05.11.2009) και το 
π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 
Α΄ 56/15.04.2010)

3. Το π.δ 109/2011 «Διορισμός του Λουκά Παπαδήμου του 
Δημητρίου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α΄ 243/11.11.2011)

4. Το π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄243/11.11.2011).

5. Την οικ.52306/25−11−2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού ΠΕΚΑ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
του Υφυπουργού ΠΕΚΑ Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ Β΄ 
2741/2011).

6. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 
των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179) 
και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του 
άρθρου 3 και του άρθρου 94.

7. Το γεγονός ότι υφίσταται μειωμένη διαθεσιμότητα 
Θερμικών Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
στην Ελληνική Επικράτεια.

8. Την επιβολή περιορισμών στην ημερήσια Παραγωγή 
Ηλεκτρικής Ενέργειας από Υδροηλεκτρικές Μονάδες 
Παραγωγής λόγω χαμηλής στάθμης των υδάτινων απο−
θεμάτων, στα πλαίσια εφαρμογής της σχετικής απόφα−
σης 96/2012 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργεια.

9. Την από 20.01.2012 απόφαση του Υπουργείου Οι−
κονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού της Κυβέρνησης 
της Βουλγαρίας βάσει της οποίας αναστάλθηκαν, από 
21.01.2012 έως 28.01.2012, όλες οι εξαγωγές Ηλεκτρικής 
Ενέργειας που παράγονται στη Βουλγαρική Επικρά−
τεια λόγω έλλειψης εσωτερικής Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.

10. Την από 08.02.2012 απόφαση του Υπουργείου Οι−
κονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού της Κυβέρνησης 
της Βουλγαρίας βάσει της οποίας αναστέλλονται, από 
10.02.2012, όλες οι εξαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας που 
παράγονται στη Βουλγαρική Επικράτεια λόγω έλλειψης 
εσωτερικής Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

11. Την από 12.02.2012 απόφαση της Κυβέρνησης της 
ΠΓΔΜ, βάσει της οποίας αναστέλλονται όλες οι εξαγω−
γές Ηλεκτρικής Ενέργειας που παράγονται στην Επικρά−
τεια της ΠΓΔΜ από 13.02.2012 έως και 29.02.2012.

12. Την από 10.2.2012 κήρυξη έκτακτης κατάστασης από 
το Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
λόγω έλλειψης τροφοδοσίας και τις πιθανές επιπτώσεις 
της στην Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας.

13. Τις ακραίες καιρικές συνθήκες στην Ελληνική Επι−
κράτεια που οδηγούν σε αυξημένες ενεργειακές απαι−
τήσεις.

14. Την αδυναμία, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών της 
ευρύτερης περιοχής, κανονικής λειτουργίας του δια−
συνοριακού εμπορίου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρά τις υψηλότατες τι−
μές της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας οι οποίες προσεγγίζουν πολλές φορές την 
οριζόμενη από το ρυθμιστικό πλαίσιο μέγιστη τιμή, με 
αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια εφοδι−
ασμού της χώρας με Ηλεκτρική Ενέργεια. 

15. Το με Α.Π. Γραφείου Γεν. Γραμματέα Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής ΥΠΕΚΑ 6587/14.02.2012 έγγραφο 
του ΑΔΜΗΕ Α.Ε

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την από 00:00 (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της 16ης Φε−
βρουαρίου 2012, απαγόρευση των εξαγωγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας από την Ελληνική Επικράτεια, εξαιρουμένων 
των περιπτώσεων επιβεβαιωμένης διαμετακόμισης, σε 
περίπτωση αδυναμίας τροφοδοσίας της εγχώριας κατα−
νάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ισχύς της παρούσας 
παύει με νεότερη Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ με την 
αποκατάσταση συνθηκών ασφαλούς λειτουργίας του 
Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατόπιν σχετικής 
διαπίστωσης από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε κατά το άρθρο 94 
του ν.4001/2011. 

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2012

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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    Αριθμ. 7660/161 (3)
 Τροποποίηση της 54560/1988 κοινής υπουργικής από−

φασης «Δοσοληψίες μεταξύ ΕΛΤΑ και Ταμείου Πα−
ρακαταθηκών και Δανείων» (Β’ 251). 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 17 του Ν.Δ 496/70 «Περί οργανώσεως 

και λειτουργίας των Ταχυδρομείων» (Α΄ 73),
β. του από 24/9/1958 Βασιλικού Διατάγματος «Περί ανα−

θέσεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της εξυ−
πηρετήσεως των Ταχυδρομικών Γραφείων του Κράτους 
εις τας χρηματικάς δοσοληψίας των δια την εκτέλεσιν της 
Υπηρεσίας Ταχυδρομικών Επιταγών» (Α΄ 169),

 γ. των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του ν. 3965/2011 «Αναμόρ−
φωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέ−
ους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 113), 

δ. του ν. 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιο−
νομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 151), 

ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)

στ. του Π.Δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α΄ 263) όπως έχουν τρο−
ποποιηθεί και ισχύουν,

ζ. της με αριθμό πρωτοκόλλου 54560/1988 απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών με θέμα «Δοσοληψίες μεταξύ ΕΛΤΑ και Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων» (Β’ 251),

η. της με αριθμό πρωτοκόλλου Υ 25/2011 απόφασης 
του πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β’ 2792).

2. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1.1.1/12021/011.3/
26−08−2011 έγγραφο του ΕΛΤΑ ΑΕ με το οποίο μας κοινο−
ποιήθηκε Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1486/
25−08−2011 συνεδρίασής του, με το οποίο προτείνει 
προς τους συναρμόδιους Υπουργούς νέα διαδικασία 
χρηματοδότησης του ΕΛΤΑ ΑΕ για τις χρηματικές δο−
σοληψίες του.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθμό πρωτοκόλλου 54560/1988 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών 
και Επικοινωνιών ως εξής:

1. Η φράση «1η Μαΐου 1988» της παραγράφου 1 αντικα−
θίσταται από τη φράση «ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

2. Τα δυο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 αντι−
καθίστανται ως εξής:

«Σε περίπτωση που ο ΕΛΤΑ τη συγκεκριμένη μέρα 
πραγματοποιήσει αναλήψεις ποσών μεγαλυτέρων από 
αυτά των συνολικών καταθέσεων του, το ποσό που μέ−
νει ακάλυπτο επιβαρύνεται με τόκο που θα υπολογίζεται 
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, που διέπουν εφεξής 
τη λειτουργία του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακατα−
θηκών και Δανείων ανοικτού λογαριασμού όψεως για 

την παρακολούθηση των δοσοληψιών μεταξύ των δύο 
φορέων:

Πίστωση λογαριασμού όψεως: Πιστώνεται με τις κα−
ταθέσεις του ΕΛΤΑ και με τους αναλογούντες πιστω−
τικούς τόκους.

Χρέωση λογαριασμού όψεως: Χρεώνεται με τις αναλή−
ψεις του ΕΛΤΑ ΑΕ, με τους αναλογούντες χρεωστικούς 
τόκους, την εισφορά του ν. 128/75, καθώς και με τυχόν 
λοιπά έξοδα.

Όριο υπερανάληψης: Παρέχεται στον ΕΛΤΑ ΑΕ η δυ−
νατότητα υπερανάληψης από το λογαριασμό όψεως 
μέχρι του ορίου των 55.000.000,00 ευρώ.

Περιοδικό κλείσιμο λογαριασμού − υπολογισμός τόκων: 
Στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου (31/12 και 30/6), 
λογίζονται οι δεδουλευμένοι χρεωστικοί και πιστωτικοί 
τόκοι της εξάμηνης περιόδου.

Οι πιστωτικοί τόκοι μετά την παρακράτηση του εκά−
στοτε αναλογούντος φόρου φέρονται σε πίστωση του 
λογαριασμού, ενώ οι χρεωστικοί τόκοι σε χρέωση του 
και ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα της επόμενης 
περιόδου.

Οι τόκοι υπολογίζονται με βάση πραγματικές ημέρες 
και έτος 360 ημερών.

Ημερομηνία αξίας (valeur) κινήσεων λογαριασμού: Κάθε 
ανάληψη λογίζεται έντοκη από την ημέρα ανάληψης και 
κάθε κατάθεση από την ημέρα κατάθεσης.

Επιτόκιο: Κυμαινόμενο. Προσδιορίζεται και ισχύει από 
την αρχή κάθε ημερολογιακού εξαμήνου − επί πιστωτι−
κών και χρεωστικών υπολοίπων του λογαριασμού − ως 
το άθροισμα:

α) του επιτοκίου τελευταίας έκδοσης Εντόκων Γραμ−
ματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) εξάμηνης διάρκειας, 
που προηγείται της 6μηνης ημερολογιακής περιόδου 
του λογαριασμού (περιοδικού κλεισίματος), πλέον

β) σταθερού περιθωρίου:
− 1,50 εκατοστιαίας μονάδας για τα χρεωστικά υπό−

λοιπα και
− μηδενικού για τα πιστωτικά υπόλοιπα.
Υπέρβαση ορίου υπερανάληψης − Επιτόκιο υπερβάλ−

λοντος ποσού: Υπέρβαση του ορίου υπερανάληψης δεν 
επιτρέπεται. Σε περίπτωση όμως, που κατά παρέκκλιση 
των συμφωνηθέντων συμβεί (εκτάκτως και σποραδικά), 
το υπερβάλλον του εγκεκριμένου ορίου υπερανάληψης 
της συγκεκριμένης ημέρας, εκτοκίζεται με επιτόκιο υψη−
λότερο κατά δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες του ως άνω 
συμβατικού (κανονικού). 

Εισφορά ν. 128/75: Υπολογίζεται στο τέλος κάθε μήνα 
ως το γινόμενο του εκάστοτε ισχύοντος συντελεστού 
της εισφοράς επί του μέσου όρου των ημερησίων υπο−
λοίπων του λογαριασμού, εφόσον ο μέσος όρος προ−
κύπτει ως χρεωστικό υπόλοιπο. Το ποσό της εισφοράς 
κάθε μήνα φέρεται σε χρέωση του τηρούμενου λογα−
ριασμού όψεως.

Διακοπή συνεργασίας − Κλείσιμο λογαριασμού: Σε πε−
ρίπτωση παρατεταμένης υπέρβασης − κατ’ επανάληψη 
− του εγκεκριμένου ορίου υπερανάληψης για διάστημα 
μεγαλύτερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών ή χρή−
ση του λογαριασμού για μη προβλεπόμενους σκοπούς 
ή επηρεασμού των όρων συνεργασίας από μεταβολή 
της νομικής κατάστασης ή και της μετοχικής σύνθεσης 
έστω και ενός εκ των δύο συνεργαζομένων φορέων, 
διακόπτεται η συνεργασία μονομερώς, μετά από έγγρα−
φη προειδοποίηση εξήντα (60) ημερών, με ταυτόχρονο 
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κλείσιμο του τηρούμενου ανοικτού λογαριασμού όψεως 
και το κατάλοιπο αυτού, επί του οποίου οφείλονται και 
τόκοι, καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

Για την καλύτερη δε παρακολούθηση του τυχόν χρε−
ωστικού καταλοίπου το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα−
νείων δικαιούται να μεταφέρει το κατάλοιπο αυτό σε 
λογαριασμό καθυστέρησης, το οποίο θα εκτοκίζεται στη 
συνέχεια ανά εξάμηνο με επιτόκιο κατά 2,5 εκατοστιαίες 
μονάδες ανώτερο του επιτοκίου τελευταίας έκδοσης 
Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) εξά−
μηνης διάρκειας, που προηγείται της 6μηνης ημερολο−
γιακής περιόδου εκτοκισμού.

Οι υπόψη τόκοι λογιζόμενοι ανά ημερολογιακό εξά−
μηνο θα κεφαλαιοποιούνται.

Το ποσό της εισφοράς ν. 128/75 υπολογιζόμενο κάθε 
μήνα θα φέρεται σε χρέωση του υπόψη λογαριασμού 
καθυστέρησης.

Εξασφάλιση της απαίτησης από τη λειτουργία του 
ανοικτού λογαριασμού: Το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, οποτεδήποτε κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι επι−
σφάλειας, δικαιούται να αξιώνει από τον ΕΛΤΑ ΑΕ, για 
εξασφάλιση κάθε απαίτησης του από τη λειτουργία 
του ανοικτού λογαριασμού όψεως με δυνατότητα υπε−
ρανάληψης, να του παρέχει ικανοποιητική εμπράγματη 
ασφάλεια. Η ασφάλεια αυτή θα παρέχεται σύμφωνα με 
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία του Ταμείου Παρακα−
ταθηκών και Δανείων, που διέπει τη δανειοδότηση νο−
μικών προσώπων, επί ακινήτων του ΕΛΤΑ ΑΕ ή ενέχυρο 
σε αξιόγραφα, χρεόγραφα ή άλλες απαιτήσεις του. Σε 
περίπτωση μη ανταπόκρισης του ΕΛΤΑ ΑΕ σε εύλογο 
χρονικό διάστημα από τη διατύπωση της αξίωσης ή 
εφόσον αυτή κριθεί από το Δ.Σ του Ταμείου Παρακα−
ταθηκών και Δανείων μη ικανοποιητική, διακόπτεται η 
συνεργασία και κλείνει ο λογαριασμός ως ανωτέρω.»

3. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Από την ημέρα εφαρμογής των νέων όρων της πα−

ρούσας και εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών 
οι Οικονομικές Υπηρεσίες του ΕΛΤΑ ΑΕ και του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, αφού συγκεντρώσουν όλα 
τα στοιχεία δοσοληψιών και διαχείρισης μέχρι και την 
προηγουμένη της δημοσίευσης της παρούσας στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, οφείλουν να εκκαθαρίσουν 
και να προσδιορίσουν το τυχόν χρεωστικό ή πιστωτικό 
υπόλοιπο και στη συνέχεια να κλείσουν τις πάσης φύσε−
ως ταμιακές τους διαφορές, που προέκυψαν μέχρι την 
ημερομηνία αυτή, από τη διαχείριση του συστήματος 
δοσοληψιών με βάση τους παλιούς όρους.

Το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο που θα προκύψει 
από την εκκαθάριση, μεταφέρεται στον τηρούμενο με 
βάση τους όρους της παρούσας ανοικτό λογαριασμό 
όψεως με ημερομηνία αξίας (valeur) την ημερομηνία 
έναρξης εφαρμογής των όρων της παρούσας.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτοκόλλου 
54560/14−4−1988 απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

   Αριθ. 7557/136 (4)
 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1734/390(12/04/2011) από−

φασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων με θέμα «Μικρές τυποποιημένες κατασκευ−
ές κεραιών», ΦΕΚ 664/Β/2011 (20/04/2011) .

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 31 παρ. 22 και 66 παρ. 1,2 και 3 του

ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α΄ /03−02−2006) «Περί Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο δ’ του ν. 2801/2000 «Ρυθ−
μίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετα−
φορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 46).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Το π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών» όπως ισχύει (Α΄ 263).

5. Το π.δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α΄/11−11−2011) με θέμα «Διο−
ρισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» με το οποίο 
διορίζεται στη θέση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων ο Μαυρουδής Βορίδης.

6. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 53571/3839/2000 
«Μέτρα Προφύλαξης του Κοινού από τη Λειτουργία Κε−
ραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά» (Β’ 1105).

7. Το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1422 «Συνεγκατάσταση κεραιών 
ραδιοεπικοινωνιών».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

9. Την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης με αρ. 
πρωτ. 17734/390 ΦΕΚ 664/Β/2011 (20/04/2011), αποφα−
σίζουμε:

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 17734/390 ΦΕΚ 664/
Β/2011 (20/04/2011) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων ως εξής:

Α. Αντικαθιστούμε το Άρθρο 1 ως εξής:

Άρθρο 1 
Σκοπός − Πεδίο Eφαρμογής

Σκοπός της παρούσας υπουργικής απόφασης είναι ο 
ορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών ή των απαιτή−
σεων των Μικρών Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών 
(ΜΤΚΚ), οι οποίες εμπίπτουν στην κατηγορία των μικρών 
κατασκευών κεραιών σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του 
προτύπου ΕΛΟΤ 1422−1:2005.»

Β. Τροποποιούμε τον τίτλο του Άρθρου 3 και τα κεί−
μενα των παραγράφων 1, 2 α και 2 β, ως εξής:

Άρθρο 3 
Κατασκευή ΜΤΚΚ

1. Οι ΜΤΚΚ μπορούν να αποτελούνται από τον ιστό 
στήριξης και τους απαραίτητους ακροδέκτες και καλω−
διώσεις για την τροφοδοσία του κεραιοσυστήματος και 
τη διασύνδεση τους με το υπόλοιπο δίκτυο. Το ύψος της 
ΜΤΚΚ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5,5 μέτρα.

2. Η κατασκευή των ΜΤΚΚ πρέπει να ικανοποιεί αθροι−
στικά τα κάτωθι:

α. Απαιτήσεις ηλεκτρικής ασφάλειας, όπως αυτές προσ−
διορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τα ισχύοντα 
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Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Ειδικότερα, όλα τα προσιτά μέρη 
που επιδέχονται χειρισμό ή με τα οποία το ανθρώπινο 
σώμα μπορεί να έρθει σε επαφή πρέπει να είναι σε δυ−
ναμικό γης ή κατάλληλα μονωμένα και η καλωδίωση να 
έχει τοποθετηθεί κατά τη φάση κατασκευής της ΜΤΚΚ. Η 
ΜΤΚΚ πρέπει να επιτρέπει τη σύνδεση με τη γείωση του 
κτιρίου μέσω κατάλληλου ακροδέκτη.

β. Απαιτήσεις στατικής επάρκειας, όπως αυτές προσ−
διορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους τεχνι−
κούς κανονισμούς που εφαρμόζονται, ήτοι: Ευρωκώδικα 
1 ΕΛΟΤ ΕΝ 1991 «Δράσεις στους φορείς» και Ευρωκώδικα 
3 ΕΛΟΤ ΕΝ 1993 «Σχεδιασμός φορέων από χάλυβα».

Κατά τα λοιπά, η με αρ. πρωτ. 17734/390 ΦΕΚ 664/
Β/2011 (20/04/2011) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων παραμένει ως έχει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

F
   Αριθμ. 107/16660 (5)
Τροποποίηση του Παραρτήματος Χ του Π.Δ. 365/2002 

(Α΄ 307) όπως ισχύει. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη;
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 2 παράγραφος Ι περιπτώσεις ι) και ια) 

και 25 του Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας 
κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη 
χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος 
της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα 
φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσης τους στο εσω−
τερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ 
του Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 
93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ 
και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής» όπως ισχύει. 

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως η νομοθεσία 
αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο 
πρώτο του Π.Δ. 63/2005.

2. Την υπ’ αριθμ. 98998/2000 (Β’945) απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας «Όροι φυτοϋγειονομικών ελέγχων στους συνορια−
κούς Φυτοϋγειονομικούς Σταθμούς σε φυτά, φυτικά προϊόντα 
και άλλα αντικείμενα με προέλευση τρίτων χωρών, σε συμ−
μόρφωση προς την Οδηγία 98/22/ΕΚ της Επιτροπής».

3. Τη 2011/787/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Επιτρο−
πής, της 29ης Νοεμβρίου 2011 «που επιτρέπει προσωρινά 
στα κράτη μέλη να λάβουν επείγοντα μέτρα κατά της 
εξάπλωσης του Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchl 
et al. όσον αφορά την Αίγυπτο».

3, Την υπ’ αριθμ. 196018/2011 (Β’ 2741) κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιω−
άννη Δριβελέγκα και Αστέριο Ροντούλη».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Άρθρο μόνο

Το Παράρτημα Χ του Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307) όπως 
ισχύει τροποποιείται ως εξής:

Ο πίνακας στο Μέρος Γ’ αντικαθίσταται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ
1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έδρα
Κομοτηνή.

ΛΙMENAΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής,
Τμήμα Ποιοτικού
και Φυτοϋγειονομικού
 Ελέγχου, Ταχ. Δ/νση
Καραολή Δημητρίου 
40, ΤΚ 68100
Αλεξανδρούπολη

2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έδρα Λάρισα.

ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ταχ, Δ/νση:
Τορούτζια−Νικολαΐδη, 
Πεδίο Άρεως,
ΤΚ 38334 Βόλος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ 
F

   Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52/13143 (6)
Έγκριση απασχόλησης κατά τις Κυριακές − Εξαιρέσι−

μες ημέρες, πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας, σε μονίμους και με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που 
ασκούν καθήκοντα φύλαξης στα κτήρια της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΤ.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/

27−10−2011), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολό−
γιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά−
ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσι−
ονομικής στρατηγικής 2012−2015»

β) του ΠΔ 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ 146/Α/13−6−2003) 

γ) του ΠΔ 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτι−
σμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009)

2. Την αριθμ. 2/16606/022/24−4−2009 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στην υπε−
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ρωριακή απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και OTA

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΟΙΚΟΝ/Α1/125058/.19−12−2011 ανά−
λυση δαπάνης και το αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΟΙΚΟΝ/Α1/8356/
25−1−2012, έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπο−
θέσεων του ΥΠΠΟΤ, σύμφωνα με την οποία η προκα−
λούμενη δαπάνη από την αποζημίωση των αναφερο−
μένων στην παρούσα απόφαση ανέρχεται στο ύψος 
των 6.680,00 €

4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΟΙΚΟΝ/Α1/7624/26−1−2012 (ΑΔΑ 
ΒΟΖΞΓ−ΨΗΤ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύ−
θυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠΠΟΤ, σύμφωνα 
με την οποία η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του ΚΑΕ 0512 του Τακτικού Προϋπολογισμού 
του ΥΠΠΟΤ οικονομικού έτους 2012

5. Το γεγονός ότι οι αναφερόμενοι στην παρούσα 
απόφαση υπάλληλοι επιβάλλεται να εργάζονται σε βάρ−
διες σε εικοσιτετράωρη βάση, πέραν της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, δεδομένου ότι υφίσταται επιτα−
κτική ανάγκη φύλαξης, προστασίας και ασφάλειας των 
κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΤ κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες

6. Την ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/89348/19−9−2008 Υπουρ−
γική εξουσιοδοτική απόφαση (ΦΕΚ 2032/Β/2−10−2008), 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την απασχόληση με αμοιβή κατά τις 
Κυριακές − εξαιρέσιμες ημέρες, για δεκαέξι (16) ώρες 
κατά μήνα, πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ερ−
γασίας, σε καθέναν από τους είκοσι έξι (26) μόνιμους και 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, 
οι οποίοι ασκούν καθήκοντα φύλακα ή ελεγκτή εισόδου 
ή προσωπικού ασφαλείας στα κτήρια που στεγάζεται η 
Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΟΤ.

2. Αρμόδια για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της κατά τα ανωτέρω εργασίας καθίσταται η Προϊστα−
μένη του Τμήματος Διοίκησης Μονίμου Προσωπικού της 
Διεύθυνσης Διοικητικού του ΥΠΠΟΤ.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ ένα μήνα προ της δημο−
σίευσης της και μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι−
σμού 633Α/14−2−2012)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012
Με εντολή Υπουργού 
Η Γενική Γραμματέας 

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ
F

    Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ.52/13137 (7)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής και κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης, πέ−
ραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για 
υπαλλήλους του Γραφείου Υπουργού, του Γραφεί−
ου Γενικής Γραμματέως και του Γραφείου Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/

27−10−2011), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολό−
γιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά−

ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσι−
ονομικής στρατηγικής 2012−2015»

β) του ΠΔ 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ 146/Α/13−6−2003)

γ) του ΠΔ 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτι−
σμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009)

2. Την αριθμ. 2/16606/022/24−4−2009 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στην υπε−
ρωριακή απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και OTA

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΟΙΚΟΝ/Α1/125056/19−12−2011 (ανα−
κοινοποίηση στο ορθό) ανάλυση δαπάνης και το αριθμ. 
ΥΠΠΟΤ/ΟΙΚΟΝ/Α1/8356/25−1−2012 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠΠΟΤ, σύμφωνα με 
τα οποία η προκαλούμενη δαπάνη από την αποζημίωση 
των αναφερομένων στην απόφαση ανέρχεται στο ύψος 
των 28.267,00 €

4. Τις αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΟΙΚΟΝ/Α1/7622/26−1−2012 (ΑΔΑ 
ΒΟΖΞΓ−ΩΓΑ) και ΥΠΠΟΤ/ΟΙΚΟΝ/Α1/7624/26−1−2012 (ΑΔΑ 
ΒΟΖΞΓ−ΨΗΤ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠΠΟΤ, σύμ−
φωνα με τις οποίες η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0511 (12.298,00) και 0512 
(15.969,00) του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΤ 
οικονομικού έτους 2012

5. Το γεγονός ότι η απογευματινή υπερωριακή και κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες απασχόληση των 
αναφερομένων στην παρούσα απόφαση υπαλλήλων κρίνε−
ται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου 
Υπουργού, του Γραφείου Γενικής Γραμματέως και του 
Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΟΤ

6. Την ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/89348/19−9−2008 Υπουρ−
γική εξουσιοδοτική απόφαση (ΦΕΚ 2032/Β/2−10−2008), 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση 
μέχρι είκοσι (20) ώρες κατά μήνα, πέραν της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, σε καθέναν από τους σαράντα 
τέσσερις (44) μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους, που κατέχουν ορ−
γανικές θέσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 
και έχουν διατεθεί και προσφέρουν υπηρεσίες στο Γραφείο 
Υπουργού, στο Γραφείο Γενικής Γραμματέως και στο Γρα−
φείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΟΤ.

2. Εγκρίνουμε, κατά μήνα, μέχρι δεκαέξι (16) ώρες απα−
σχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, πέ−
ραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, σε καθέ−
ναν από τους ανωτέρω υπαλλήλους, που υπηρετούν στο 
Γραφείο Υπουργού, στο Γραφείο Γενικής Γραμματέως και 
στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΟΤ.

3. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της υπερωριακής εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων 
καθίστανται ο Διευθυντής του Γραφείου Υπουργού και 
η Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΤ, αντίστοιχα.

4. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ ένα μήνα προ της δημο−
σίευσης της και μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ. Πολιτισμού και Τουρισμού 
633Β/14−2−2012)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012
Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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