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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ16/011/424/ΑΦ (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ16/06/376/ΑΦ/16−9−2013 

(ΦΕΚ 2319/τ. Β΄/17−9−2013) κοινής υπουργικής απόφα−
σης κατάργησης θέσεων της ΓΓΔΕ κατ’ εφαρμογή 
της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φορο−

λογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α΄/23.07.2013).

β. του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του 
Π.Δ. 85/2012 (Α΄141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία των Υπουρ−
γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 152/τ.Α΄/25−6−2013).

γ. του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/τ.Α΄/25−6−2013).

2. Το γεγονός ότι στην ΕΥΔΕ/ΣΑ Τμήμα Εκτέλεσης 
Έργων Συντήρησης Αττικής υπηρετεί και ένας (1) υπάλ−
ληλος με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, κλάδου − ειδικότητας ΔΕ2 Τεχνικού (Σχεδια−
στών), ο οποίος είχε προσμετρηθεί ενώ εξαιρείται βάσει 
της παρ. 3 του αποφασιστικού μέρους της τροποποι−
ούμενης κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Το γεγονός ότι οι καταργούμενες οργανικές και 
προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της 
ΓΓΔΕ με την υπόψη κοινή υπουργική απόφαση αφορούν 
στο σύνολο των θέσεων των παρακάτω καταργούμενων 
κλάδων – ειδικοτήτων της ΓΓΔΕ:

ΥΕ2 Φυλάκων − Νυχτοφυλάκων, ΥΕ5 Κλητήρων, ΥΕ7 
Εργατοτεχνίτες Οδοποιίας, ΔΕ13 Αποθηκάριων, ΔΕ16 
Τεχνικών Βοηθών, ΔΕ52 Ανθοκηπουρών, καθώς αφο−
ρούν αποκλειστικά το προσωπικό των συγκεκριμένων 
κλάδων – ειδικοτήτων που υπηρετεί στις Κεντρικές και 
Ειδικές Υπηρεσίες της ΓΓΔΕ, σύμφωνα με την παρ. 3 
της τροποποιούμενης απόφασης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 
216/τ. Α΄/11−10−13) και το γεγονός ότι από το συνδυασμό 
της υπ’ αριθμ. Δ16/06/376/ΑΦ/16−9−2013 κοινής υπουργι−
κής απόφασης και του άρθρου 129 του ως άνω Νόμου 
καταργείται και το σύνολο των λοιπών θέσεων που 
περιλαμβάνονται στην προαναφερόμενη κοινή υπουρ−
γική απόφαση.

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

Η υπ’ αριθμ. Δ16/06/376/ΑΦ/16−9−2013 (ΦΕΚ 2319/τ. Β΄/
17−9−2013) κοινή υπουργική απόφαση τροποποιείται ως 
εξής:

1. Το θέμα της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατάργηση ενενήντα επτά (97) οργανικών και προ−
σωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της 
ΓΓΔΕ κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του 
νόμου 4172/2013 (Α΄ 167)».
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2. Το πρώτο εδάφιο του αποφασιστικού μέρους της 
προαναφερόμενης απόφασης, αντικαθίσταται ως ακο−
λούθως:

«1. Την κατάργηση ενενήντα επτά (97) οργανικών και 
προσωποπαγών θέσεων του μόνιμου και με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΥ−
ΜΕΔΙ».

3. Ο πίνακας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ. 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» τροποποιείται ως εξής:

α) διαγράφεται ο κλάδος − ειδικότητα ΥΕ1 Βοηθητικού 
Προσ/κού.

β) στον κλάδο − ειδικότητα ΥΕ4 Εργατών ο αριθμός 
«2» των καταργουμένων προσωποπαγών θέσεων αντι−
καθίσταται ως εξής: «1».

γ) στον κλάδο − ειδικότητα ΥΕ5 κλητήρων ο αριθμός 
«1» των καταργουμένων προσωποπαγών θέσεων αντι−
καθίσταται ως εξής: «2».

δ) προστίθεται ο κλάδος − ειδικότητα ΥΕ7 Εργατο−
τεχνίτες Οδοποιίας και στις προσωποπαγείς θέσεις 
τίθεται ο αριθμός «1».

4. Ο αριθμός «6» των καταργουμένων οργανικών θέ−
σεων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κλάδου − ειδικότητας ΔΕ2 
Τεχνικού (Σχεδιαστών), αντικαθίσταται ως εξής: «5».

5. Το ΣΥΝΟΛΟ αριθμός «21» των καταργουμένων θέ−
σεων αντικαθίσταται ως εξής: «20».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ16/06/376/ΑΦ/
16−9−2013 (ΦΕΚ 2319/τ. Β΄/17−9−2013) κοινή υπουργική 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 17 Oκτωβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Αριθ. 90894 (2)
Καθορισμός προσόντων, προϋποθέσεων και διαδικα−

σίας αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, των 
αναφερομένων στο άρθρο 81 του Ν. 4172/2013, στους 
κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης 
των Καταστημάτων Κράτησης

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 81 παρ. 1 και 91 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 

167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμο−
γής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/ 
2013 και άλλες διατάξεις»,

β) την υποπαράγραφο Ζ.2 του άρθρου πρώτου της 
παραγράφου Ζ του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/ 

2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 63 του Ν. 3659/2008 (ΦΕΚ Α΄ 77) «Βελ−
τίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα 
τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του Ν. 3689/2008 
(ΦΕΚ Α΄ 164) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και 
άλλες διατάξεις»,

δ) του άρθρου 49 παρ. 4 και 5 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 
Α΄ 112) «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων 
των νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ 35Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144Α΄), 
του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει,

ε) του π.δ/ος 215/2006 (ΦΕΚ Α΄ 217) «Κανονισμός Ορ−
γάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης»,

στ) των άρθρων 49 και 59 της υπ’ αριθμ. 58819/7.4.2003 
απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄ 463) 
«Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γενικών Κατα−
στημάτων Κράτησης τύπου Α΄ και B΄»,

ζ) του π.δ/τος 36/2000 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Οργανισμός 
Υπουργείου Δικαιοσύνης» και

η) του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων 
διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» 
(ΦΕΚ Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ/α 347/2003, 
44/2005, 116/2006 και 146/3.8.2007, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα προσόντα, τις προϋποθέσεις και τη 
διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, 
των αναφερομένων στο άρθρο 81 του Ν. 4172/2013, στους 
κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης 
των Καταστημάτων Κράτησης, ως εξής:

α) Προσόντα και προϋποθέσεις:
αα) Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ή απολυ−

τηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδα−
πής, ή άλλος ισότιμος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ββ) Δεν πρέπει να έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 45 
ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας τους ως ημερο−
μηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 
γέννησης.

γγ) Οι άνδρες να έχουν ανάστημα (χωρίς υποδήματα) 
τουλάχιστον 1 μέτρου και 70 εκατοστών και οι γυναίκες 
(χωρίς υποδήματα) τουλάχιστον 1 μέτρου και 60 εκα−
τοστών. Για την απόδειξη της ως άνω προϋπόθεσης 
υποβάλλεται από τον υποψήφιο προς ένταξη υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/1986.

β) Διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλ−
λήλων:

Για την αξιολόγηση και την ένταξη των υπαλλήλων, 
των αναφερομένων στο άρθρο 81 του Ν. 4172/2013, στους 
κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης 
των Καταστημάτων Κράτησης θα ακολουθηθεί η δια−
δικασία για τη μετακίνηση των υπαλλήλων που προ−
βλέπεται στο άρθρο 91 του Ν. 4172/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Oκτωβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ    
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