
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση θέσης Α’ Βοηθού Συνδέσμου ΣΑ/
ΣΕΒΑΣ-ΣΑ/ΕΕ με ΥΠΕΘΑ στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

2 Κοστολόγηση της ιατρικής εξέτασης «Oncotype 
DX Prostate» για τον πρώιμο καρκίνο του προ-
στάτη.

3 Τροποποίηση  - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Γ2γ/οικ. 2286/15.1.2020 (Β’  326) απόφασης, με 
την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στη 
Μονάδα Εφαρμογής Αυτόλογων και Αλλογενών 
Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων του Γενικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ» (οργανική μονάδα της έδρας).

4 Σύσταση και καθορισμός θέσεων εργασίας κρα-
τουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλ-
λού ΙΙ. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.009/373086/Σ.5341 (1)
   Σύσταση θέσης Α’ Βοηθού Συνδέσμου ΣΑ/

ΣΕΒΑΣ-ΣΑ/ΕΕ με ΥΠΕΘΑ στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 19 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 «Ορ-

γάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δι-
οίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 35).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

4. Την από 09/09/2021 πρόταση του Αρχηγού του Γε-
νικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

5. Την υπ’ αρ. 1 γνωμάτευση της 24ης/20-09-2021 συ-
νεδρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων 
(ΣΑΓΕ).

6. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 164/2022 
εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρε-
σιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από τις διατά-
ξεις της παρούσας προκαλείται οικονομική επιβάρυν-
ση στον προϋπολογισμό (Π/Υ) του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού (ΓΕΣ), τόσο για το τρέχον όσο και για τα επό-
μενα οικονομικά έτη του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) εντός 
των ορίων αυτού, 2022-2025 και αναλύεται ως εξής: 
Για το έτος 2022 (6 μήνες) συνολικό ποσό: 52.645  € 
(ΑΛΕ:2120209010, ποσό 42.057 €, ΑΛΕ: 2420404001, 
ποσό 1.600  €, ΑΛΕ: 2420406001, ποσό 8.988  €), για 
το έτος 2023 συνολικό ποσό 84.114  € στον ΑΛΕ: 
2120209010, για το έτος 2024 συνολικό ποσό 84.114 €, 
στον ΑΛΕ: 2120209010, για το έτος 2025 (6 μήνες) συ-
νολικό ποσό 48.151  € (ΑΛΕ: 2120209010: 42.057  €, 
ΑΛΕ: 2420404001: 1.600 €, ΑΛΕ: 2420406001: 4.494 €) 
και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, (ΕΦ: 1011.202.0000000, απόφαση έγκρισης 
δέσμευσης της πίστωσης ΑΔΑ: ΩΤ7Μ6-ΜΓΑ, υπό στοι-
χεία Φ.813/11/1208564/Σ.20/03 Ιαν 22/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο (Μη 
αναρτητέα), Φ.813/6/120855/Σ.15/03 Ιαν 22/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο 
(Μη αναρτητέα) κ’ Φ.813/7/1208566/Σ.16/03 Ιαν 22/ΓΕΣ/
ΔΟΙ/2ο (Μη αναρτητέα),αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση θέσης Α’ Βοηθού Συνδέσμου ΣΑ/
ΣΕΒΑΣ-ΣΑ/ΕΕ με ΥΠΕΘΑ στις Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Συστήνεται θέση Α’ Βοηθού Συνδέσμου ΣΑ/ΣΕΒΑΣ-ΣΑ/
ΕΕ με ΥΠΕΘΑ στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), η οποία στελε-
χώνεται από αξιωματικό βαθμού Αντισυνταγματάρχη 
(OF-4), από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  
Υπουργός Οικονομικών  Εξωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εθνικής Άμυνας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

    Ι 

 Αριθμ. Γ2(δ)/οικ.38335 (2)
Κοστολόγηση της ιατρικής εξέτασης «Oncotype 

DX Prostate» για τον πρώιμο καρκίνο του προ-

στάτη. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 70 του ν. 3918/2011 «Διορθωτικές αλλαγές 

στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).
2. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-

τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-

ας» (Α’ 148).
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-

ας, Κοινωνικής Ασφάλισης Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Την υπό στοιχεία Y70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

7. Την υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

8. Την υπ’ αρ. 71672/27-09-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τσακλό-
γλου Παναγιώτη» (Β’ 4443).

9. Την υπ’ αρ. 43 απόφαση της 274ης/12-04-2019 Ολο-
μέλειας του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία έγινε δεκτή από τον πρώην 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.

10. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.14977/09-03-2021 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Oικονομικής Εποπτείας Φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εφόσον 
οι διαγνωστικές εξετάσεις και το ΚΕΝ που αναφέρονται 
σε αυτές ενταχθούν στο σύστημα αποζημίωσης από τον 
Οργανισμό, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσ-
διορισθεί.

Σε κάθε περίπτωση όμως, τυχόν υπέρβαση των ορίων 
δαπανών αντισταθμίζεται από τον μηχανισμό αυτόμα-
των επιστροφών (clawback), αποφασίζουμε:

Την κοστολόγηση της ιατρικής εξέτασης «Oncotype 
DX Prostate» για τον πρώιμο καρκίνο του προστάτη σε 
ασθενείς με:

- Δείκτη PSA στο αίμα κάτω του 20 ng/mL
- Gleason score 6 ή 7 (3+3 ή 3+4)
- Στάδιο Τ1c ή T2
Η εξέταση «Oncotype DX Prostate» κοστολογείται στην 

τιμή των 3.500,00€. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022

  Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Υφυπουργός Εργασίας
Υπουργός Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

    Ι 

 Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ οικ. 39153  (3)
Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

Γ2γ/οικ. 2286/15.1.2020 (Β’ 326) απόφασης, με 

την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στη 

Μονάδα Εφαρμογής Αυτόλογων και Αλλογενών 

Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων του Γενι-

κού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟ-

ΛΑΟΥ» (οργανική μονάδα της έδρας).

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

2. Τα άρθρα 57, 64 και 65 του ν. 3984/2011 «Δωρεά και 
μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (Α’ 150).

3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

4. Το π.δ. 26/2008 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομο-
θεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για 
τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη 
δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη 
συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπι-
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νων ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συνα-
φείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) 
και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» (Α’  51), καθώς 
και των παραρτημάτων του ως άνω διατάγματος (πλην 
των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 
καθώς και όσων διατάξεων αφορούν σε Οργανισμούς 
που είναι υπεύθυνοι για την ανθρώπινη εφαρμογή ιστών 
και κυττάρων), όπως αυτό ισχύει μετά την έκδοση του 
π.δ. 129/2016 (Α’ 229).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019» (Α’ 133).

6. Το π.δ. 6/2001 «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων» (Α’ 3).

7. Την υπό στοιχεία Γ2γ/οικ. 8451/1.2.2019 απόφαση  
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Όροι και προϋπο-
θέσεις λειτουργίας Μονάδων Εφαρμογής Αρχέγονων 
Αιμοποιητικών Κυττάρων» (Β’ 384).

8. Την υπό στοιχεία Γ2γ/οικ. 2286/15.1.2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Υγείας «Χορήγηση άδειας λειτουργίας 
στη Μονάδα Εφαρμογής Αυτόλογων και Αλλογενών Αρ-
χέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ» (Για την οργανική μονάδα της έδρας)» (Β’ 326).

9. Tο υπό στοιχεία 13912/28.4.2022 έγγραφο της Διοί-
κησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), με 
συνημμένα δικαιολογητικά/στοιχεία.

10. Το απόσπασμα πρακτικών της από 24.5.2022 Συνε-
δρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργα-
νισμού Μεταμοσχεύσεων (θέμα 13ο), με τη θετική πρό-
ταση του Οργανισμού για την τροποποίηση της εν ισχύ 
άδειας λειτουργίας της Μονάδας Εφαρμογής Αυτόλογων 
και Αλλογενών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων του 
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», με την αντικατάσταση του 
επιστημονικώς υπεύθυνου.

11. Την υπό στοιχεία B1α/οικ. 38614/1.7.2022 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα 
με την οποία δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού 
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ» (οργανική μονάδα της έδρας), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία 
Γ2γ/οικ. 2286/15.1.2020 (Β’ 326) απόφαση του Υφυπουρ-
γού Υγείας, με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργί-
ας στη Μονάδα Εφαρμογής Αυτόλογων και Αλλογενών 
Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων, που υπάγεται στο 
Αιματολογικό Τμήμα - Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού 
των Οστών Παιδιών και Ενηλίκων του Α’ Παθολογικού 
Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑ-
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (οργανική μονάδα της έδρας), μόνο σε 
ό,τι αφορά στον ορισμό του Επιστημονικώς Υπευθύνου 
της Μονάδας. Ειδικότερα Επιστημονικώς Υπεύθυνη στη 
Μονάδα ορίζεται η ιατρός Ιωάννα Σακελλάρη, ειδικότη-
τας Αιματολογίας, στην οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα 
Συντονιστή Διευθυντή του Αιματολογικού Τμήματος, σε 
αντικατάσταση του Αχιλλέα Αναγνωστόπουλου, που συ-
νταξιοδοτήθηκε.

Κατά τα λοιπά η τροποποιούμενη και συμπληρούμενη 
απόφαση παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιουλίου 2022

Η Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ

    Ι 

Αριθμ 14260 οικ. (4)
 Σύσταση και καθορισμός θέσεων εργασίας κρα-

τουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλ-

λού ΙΙ. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 40, 41, 43 (και ιδίως του τελευταίου 

εδαφίου της παρ. 3. του άρθρου αυτού) και του άρθρου 
46 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999, Α’ 291),

β) του π.δ. 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός ημε-
ρών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απα-
σχόληση σε προγράμματα ή σπουδές» (Α’ 97),

γ) των άρθρων 20 και 28 της υπ’ αρ. 58819/7.4.2003 
απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης «Εσωτερικός Κα-
νονισμός Λειτουργίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης 
τύπου Α’ και B» (Β’ 463),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως το ως άνω άρθρο διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133),

ε) της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006  
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

στ) του πρώτου εδαφίου της παρ. 5.1 του άρθρου 2 του 
π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτή-
των τους - μεταφορά υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4625/2019 (Α’ 139) και

ζ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

3. Την υπ’ αρ. 80/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

4. Το άρθρο 44 του ν. 4531/2018 «Ι) Κύρωση της Σύμ-
βασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη 
και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και 
της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελλη-
νικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ 
απόφασης πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την από-
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φαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή 
της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών 
ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και λοιπές διατάξεις.» (Α’ 62).

5. Το υπ’ αρ. 67910/21.09.2018 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων «Έναρξη λειτουργίας Καταστήματος Κράτησης 
Κορυδαλλού ΙΙ», σύμφωνα με το οποίο ως ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας του Καταστήματος Κράτησης Κο-
ρυδαλλού ΙΙ έχει οριστεί η 29.09.2018.

6. Την υπό στοιχεία 5β/08.06.2022 πρόταση του Πε-
νταμελούς Συμβουλίου Εργασίας Κρατουμένων του 
Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού ΙΙ, για σύσταση 
και καθορισμό των θέσεων εργασίας με ευεργετικό υπο-

λογισμό ημερών ποινής κρατουμένων για εργασία στο 
Κ. Κ. Κορυδαλλού ΙΙ.

7. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των λειτουργικών ανα-
γκών του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού ΙΙ και την 
ανάγκη σύστασης και καθορισμού των θέσεων εργασίας 
με ευεργετικό υπολογισμό ημερών ποινής κρατουμένων 
για εργασία, για τις κρατούμενες του Καταστήματος

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την σύσταση και καθορισμό των θέσεων εργασίας 
κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού 
ΙΙ, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανέρχεται σε εκατόν 
τριάντα μία (131), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02035980807220004*

Α/Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 8
2 ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 5
3 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 6
4 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 76
5 ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 10
6 ΠΛΥΝΤΩΝ 4
7 ΚΟΜΜΩΤΡΙΩΝ 4
8 ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 8

9 ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ 6

10 ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΩΝ/ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 4
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Οι κρατούμενες που θα τοποθετηθούν για εργασία στις ανωτέρω θέσεις, δικαιούνται ευεργετικό υπολογισμό ημε-
ρών εργασίας χωρίς αμοιβή κάθε είδους, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων του π.δ. 107/2001 
«Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα 
ή σπουδές» (Α’ 97).

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά από την 29.09.2018, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Καταστήματος 
Κράτησης Κορυδαλλού ΙΙ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Ο Υφυπουργός 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   
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