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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. οικ. 1049 (1)
Εκπαίδευση των επιτυχόντων σε διαγωνισμό για την 

πρόσληψη Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της 
Δημοτικής Αστυνομίας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 του ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 135/2006 
(ΦΕΚ 153/Α/20.7.2006) «Σύστημα πρόσληψης Ειδικού  
Ένστολου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας και 
τρόπος εκπαίδευσης αυτού».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 (231/
Α΄/19.9.2007) «Συγχώνευση Υπουργείων».

4. Την υπ’ αριθμ. 236/2007 απόφαση του πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ 1927/Β΄/19.9.2007) «Κατάργηση θέσεων Υφυπουργών 
που είχαν συσταθεί στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και σύσταση θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο 
Εσωτερικών».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Η εκπαίδευση των επιτυχόντων σε διαγωνισμό για 
την πρόσληψη Ειδικού Ένστολου Προσωπικού Δημοτικής 
Αστυνομίας πραγματοποιείται με ευθύνη του Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και συγκεκριμένα η αρμοδιότητα για τον 
σχεδιασμό και τον ανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων ανατίθεται στην Εθνική Σχολή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) αυτού. Η εκπαίδευση παρέχεται 
από εκπαιδευτές ενταγμένους στο Μητρώο του Κύριου 
Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και διαρκεί έξι (6) 
μήνες, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) μήνες αποτελούν 
θεωρητική εκπαίδευση και οι δύο (2) μήνες πρακτική 
εκπαίδευση.

2. Η εκπαίδευση αποσκοπεί να αναπτύξει τις 
ψυχικές, πνευματικές και σωματικές ικανότητες 
των εκπαιδευόμενων και να δώσει σ΄ αυτούς την 
επαγγελματική κατάρτιση που είναι αναγκαία για να 
ανταποκριθούν στην αποστολή τους.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Για τη λειτουργία των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας 
συγκροτείται ενιαίο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο με τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Αποφασίζει για την κατάρτιση και την τροποποίηση 
του εκπαιδευτικού προγράμματος, έπειτα από γνώμη 
της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

β) Αποφασίζει για την επιλογή των εκπαιδευτών από 
το μητρώο εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

γ) Αποφασίζει για την επιλογή των εκπαιδευτικών 
συγγραμμάτων.

δ) Εκδίδει τον Κανονισμό Σπουδών των Σχολών 
Δημοτικής Αστυνομίας.
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ε) Επιλαμβάνεται κάθε ζητήματος που προκύπτει κατά 
τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

στ) Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στη 
βελτίωση της εκπαίδευσης. 

2. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μπορεί να ζητά 
πληροφορίες για θέματα της αρμοδιότητάς του, να 
καλεί σε ακρόαση εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, 
να συζητά και να δέχεται προτάσεις τους σε θέματα 
εκπαίδευσης.

3. Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου δύνανται 
να παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των 
εκπαιδευτών των Σχολών.

4. Οι προτάσεις και γνωμοδοτήσεις του Εκπαιδευτικού 
Συμβουλίου καταχωρούνται σε πρακτικό, αντίγραφο 
του οποίου υποβάλλεται στο ΥΠ.ΕΣ., στις Δημοτικές 
Επιχειρήσεις των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας, στην 
Ε.Σ.Τ.Α. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον 
Διευθυντή καθεμίας από τις Σχολές Εκπαίδευσης, 
από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και 
Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών αρμοδιότητας 
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, έναν εκπρόσωπο 
της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, έναν 
εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και από έναν εκπρόσωπο των 
εκπαιδευομένων των οικείων Σχολών Εκπαίδευσης, ο 
οποίος έχει λάβει τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία 
στον τελικό πίνακα επιλογής. Μεταξύ ισοψηφησάντων 
γίνεται κλήρωση από τον Διευθυντή της οικείας 
Σχολής. Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου 
ορίζεται ο εκπρόσωπος της Εθνικής Σχολής Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναπληρώνεται 
από τον Διευθυντή Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ 
του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραμματείς ορίζονται 
ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και 
Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και ένας 
υπάλληλος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης.

2. Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και οι 
γραμματείς με τα αναπληρωματικά μέλη ορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για δύο (2) 
ημερολογιακά έτη. 

3. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκαλείται με απόφαση 
του Προέδρου του στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επίσης 
μπορεί να συνεδριάζει και στις Σχολές Δημοτικής 
Αστυνομίας εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

4. Στα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και τον 
γραμματέα καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης και 
ημερήσια αποζημίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κάθε φορά διατάξεις, καθώς και επιπλέον αντίστοιχη 
αποζημίωση, για κάθε ώρα συνεδρίασης, που προβλέπεται 
για τους εκπαιδευτές.

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

1. Τους εκπαιδευτές επιλέγει το Εκπαιδευτικό 
Συμβούλιο από το Μητρώο Εκπαιδευτών του Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

2. Για θεματικές ενότητες που δεν καλύπτονται από 
εκπαιδευτές του ανωτέρω Μητρώου, οι εκπαιδευτές 
επιλέγονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, μετά 
από πρόταση του Διευθυντή της οικείας Σχολής. Για 
το σκοπό αυτό, η οικεία Σχολή, προ της έναρξης της 
εκπαιδευτικής σειράς ή και εκτάκτως, όταν παρίσταται 
ανάγκη, ανακοινώνει διά του ημερήσιου τύπου τις 
ειδικότητες των εκπαιδευτών που απαιτούνται να 
καλύψουν τα διδασκόμενα μαθήματα και καλεί αυτούς 
που επιθυμούν να διδάξουν, όπως υποβάλλουν σχετική 
αίτηση σε αυτή.

3. Οι εκπαιδευτές ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή 
της οικείας σχολής Δημοτικής Αστυνομίας, κατά την 
έναρξη κάθε εκπαιδευτικής σειράς. Εφόσον οι ανάγκες 
του εκπαιδευτικού έργου το απαιτούν είναι δυνατόν ο 
ορισμός εκπαιδευτών να γίνει σε χρόνο μεταγενέστερο 
της έναρξης.

4. Οι εκπαιδευτές οφείλουν να ανταποκρίνονται 
με συνέπεια στο εκπαιδευτικό τους έργο και να 
καλύπτουν επαρκώς τη θεματική ενότητα, την οποία 
έχουν αναλάβει. Επίσης, οι Εκπαιδευτές οφείλουν να 
συμμετέχουν όταν καλούνται, στην επικαιροποίηση και 
στην αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών καθώς 
και στην αξιολόγηση των εργασιών πρακτικής που 
εκπονούνται από τους εκπαιδευόμενους.

5. Οι εκπαιδευτές έχουν την ευθύνη να προετοιμάζουν και 
να καταθέτουν ολοκληρωμένο φάκελο, που περιλαμβάνει 
γενική και ειδική βιβλιογραφία, νομοθετικά και κανονιστικά 
κείμενα, εκθέσεις, άρθρα, σημειώσεις ή άλλο συνοδευτικό 
υλικό που κρίνεται αναγκαίο για την υποστήριξη των 
μαθημάτων, σεμιναρίων και εργαστηρίων.

6. Οι εκπαιδευτές οφείλουν να ειδοποιούν έγκαιρα τη 
Σχολή, σε περίπτωση κωλύματος.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Στους εκπαιδευτές καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης, 
διαμονής και διατροφής. Το ωρομίσθιο του εκπαιδευτή 
ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ μεικτά ανά εκπαιδευτική 
ώρα και αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση του 
Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω δαπάνες 
βαρύνουν αποκλειστικά τις Σχολές Δημοτικής 
Αστυνομίας.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ

1. Οι επιτυχόντες στον διαγωνισμό για την πρόσληψη 
ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας, 
οφείλουν να λάβουν την εκπαίδευση που παρέχεται 
για το προσωπικό αυτό, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

2. Σε κάθε Σχολή Εκπαίδευσης, συγκροτούνται 
εκπαιδευτικά τμήματα, ανάλογα με τον αριθμό των 
εκπαιδευομένων, η σύνθεση, η ονομασία και η αρίθμηση 
των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Διευθυντή 
της Σχολής.

3. Οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν και σιτίζονται εντός 
των Σχολών Εκπαίδευσης. Οι έξοδοί τους καθορίζονται 
με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Σχολής.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο συνολικός χρόνος εκπαίδευσης των επιτυχόντων 
σε διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικού ένστολου 
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προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας είναι έξι (6) 
μήνες, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) μήνες αποτελούν 
θεωρητική εκπαίδευση και οι δύο (2) μήνες πρακτική 
εκπαίδευση. 

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α. Στις σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας 
δημιουργούνται τμήματα σπουδαστών ανάλογα με την 
κατηγορία που ανήκουν.

Οι εκπαιδευόμενοι στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας 
διδάσκονται ανά κατηγορία τα παρακάτω μαθήματα:

Ι. ΚΥΚΛΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ – ΤΕ)
Διάρκεια τέσσερις (4) μήνες (468 ώρες / 6 ώρες τη 

μέρα)
• Μαθήματα με βαθμό:
1. Στοιχεία Δικαίου:
α) Συνταγματικό (39 ώρες)
β) Διοικητικό (οργάνωση και λειτουργία των Ο.Τ.Α.) 

(66 ώρες)
γ) Αστικό (26 ώρες)
δ) Ποινικό (39 ώρες)
2. Πρακτικές εφαρμογές Δικαίου (45 ώρες)
3. Θέματα Τροχαίας και Αγορανομίας (30 ώρες)
4. Υγεία – Δημόσια Υγιεινή – Πρώτες Βοήθειες (30 

ώρες)
5. Στοιχεία Μεταναστευτικής Πολιτικής (18 ώρες)
6. Πρόληψη – Εθελοντισμός – Μ.Κ.Ο. (15 ώρες)
7. Διοίκηση και ανθρώπινο δυναμικό (20ώρες)
8. Νέα Ελληνική Γλώσσα και σύνταξη υπηρεσιακών 

εγγράφων (17 ώρες)
9. Εργαστήριο Κοινωνικών Θεμάτων (27 ώρες)
α) ΑΜΕΑ
β) Κοινωνική ένταξη και επανένταξη
γ) Τρίτη ηλικία
• Μαθήματα χωρίς βαθμό:
1. Δυναμική ομάδας (15 ώρες)
2. Πολιτική Προστασία (15 ώρες)
3. Αθλητισμός – Αυτοάμυνα (66 ώρες)
4. Διαλέξεις
Σύνολο: 468 ώρες
ΙΙ. ΚΥΚΛΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
Διάρκεια τέσσερις (4) μήνες (468 ώρες /6 ώρες τη 

μέρα)
• Μαθήματα με βαθμό:
1. Βασικές Αρχές Δικαίου:
α) Συνταγματικό (30 ώρες)
β) Διοικητικό (οργάνωση και λειτουργία των Ο.Τ.Α.) 

(42 ώρες)
γ) Αστικό (30 ώρες)
δ) Ποινικό (30 ώρες)
2. Πρακτικές εφαρμογές Δικαίου (45 ώρες)
3. Θέματα Τροχαίας και Αγορανομίας (36 ώρες)
4. Υγεία – Δημόσια Υγιεινή – Πρώτες Βοήθειες (39 

ώρες)
5. Στοιχεία Μεταναστευτικής Πολιτικής (18 ώρες)
6. Πρόληψη – Εθελοντισμός – Μ.Κ.Ο. (18 ώρες)
7. Νέα Ελληνική Γλώσσα και σύνταξη υπηρεσιακών 

εγγράφων (30 ώρες)
8. Εργαστήριο Κοινωνικών Θεμάτων (36 ώρες)
α) ΑΜΕΑ
β) Κοινωνική ένταξη και επανένταξη
γ) Τρίτη ηλικία

• Μαθήματα χωρίς βαθμό:
1. Δυναμική ομάδας (21 ώρες)
2. Πολιτική Προστασία (18 ώρες)
3. Αθλητισμός – Αυτοάμυνα (75 ώρες)
4. Διαλέξεις 
Σύνολο: 468 ώρες
β. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο καθορίζει τον σκοπό, 

τον στόχο και το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος.
γ. Η διάρκεια κάθε μαθήματος ορίζεται σε 3 ώρες, 

η εκπαιδευτική ώρα ορίζεται σε 50 λεπτά της ώρας, 
η δε διάρκεια της εκπαιδευτικής ημέρας δεν μπορεί 
να υπερβεί τις 6 ώρες. Τα ωρολόγια προγράμματα 
καταρτίζονται από τις οικείες Σχολές Εκπαίδευσης και 
εγκρίνονται από τον Διευθυντή της οικείας Σχολής.

ΙΙΙ. ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
α. Στο δεύτερο κύκλο οι εκπαιδευόμενοι εξέρχονται 

της Σχολής Εκπαίδευσης και πραγματοποιούν πρακτική 
εκπαίδευση:

1) σε Αστυνομικά Τμήματα της περιοχής του Δήμου 
στον οποίο πρόκειται να προσληφθούν μέχρι έναν (1) 
μήνα και 

2) σε υπηρεσίες που θα καθοριστούν από τον οικείο 
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, τα αντικείμενα των 
οποίων προσιδιάζουν στα καθήκοντα της Δημοτικής 
αστυνομίας για το υπόλοιπο διάστημα.

β. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης 
εκπονείται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.

γ. Μετά τη λήξη της πρακτικής εκπαίδευσης και μέσα 
σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών, 
υποβάλλεται από τον εκπαιδευόμενο στη Σχολή, 
έκθεση έκτασης 2.500 λέξεων, για το περιεχόμενο της 
πρακτικής εκπαίδευσης, που αξιολογείται στο πλαίσιο 
του εκπαιδευτικού προγράμματος με τις οριζόμενες από 
τον Κανονισμό Σπουδών διαδικασίες, και αντιπροσωπεύει 
το 20% του βαθμού αποφοίτησης.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η διακοπή φοίτησης επέρχεται λόγω παραίτησης, 
απουσίας ή αποτυχίας στις εξετάσεις.

Ειδικότερα:
α) Η παραίτηση από την εκπαίδευση δηλώνεται με 

αίτηση, η οποία υποβάλλεται στο Σχολή Εκπαίδευσης 
και γίνεται υποχρεωτικά δεκτή. Η αίτηση δεν 
ανακαλείται.

Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίαση προς 
κατάταξη και φοίτηση στη Σχολή Εκπαίδευσης, μέσα 
στην οριζόμενη προθεσμία, εκτός αν η καθυστέρηση 
οφείλεται σε ανώτερη βία, γεγονός το οποίο είναι 
υποχρεωμένος να αποδείξει ο ενδιαφερόμενος. 

Η απουσία, όμως, του εκπαιδευόμενου για τους 
λόγους αυτούς δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
προβλεπόμενο ανώτατο όριο απουσιών, η υπέρβαση 
του οποίου συνεπάγεται την εφαρμογή των διατάξεων 
του Κανονισμού Σπουδών των Σχολών Δημοτικής 
Αστυνομίας.

β) Απουσία για χρονικό διάστημα πέραν του ενός 
τετάρτου (1/4) των πραγματικών εργάσιμων ημερών του 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κανονισμού Σπουδών των Σχολών Δημοτικής 
Αστυνομίας. 
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γ) Αποτυχία σε δύο (2) μαθήματα του βασικού κύκλου 
σπουδών με βαθμό, ήτοι στα στοιχεία δικαίου και στις 
πρακτικές εφαρμογές δικαίου.

Επίσης αποτυχία θεωρείται και όταν ο μέσος όρος 
των υπόλοιπων μαθημάτων είναι κατώτερος του πέντε 
(5). 

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
F  

   Αριθμ. 201389 (2)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο 

Μακεδονίας − Θράκης, που πληρούνται από άτομα 
που προστατεύονται από το Ν. 2643/1998 και 
κατανομή των θέσεων αυτών. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 

2643/1998 (220/Α’) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων 
ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
μετά την τελευταία τροποποίηση του με τις διατάξεις 
του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α’) «Συνταγματικά 
κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, ............. ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α’ και γ’ της παρ. 

4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α’) «Ενίσχυση της 
οικογένειας και λοιπές διατάξεις»

4. Το υπ’ αριθ. 14804/14.12.2007 έγγραφο του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης, για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης 
πλήρωσης δέκα (10) συνολικά θέσεων εργασίας τακτικών 
υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, 
για το Υπουργείο Μακεδονίας−Θράκης.

5. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας 
για το Υπουργείο Μακεδονίας−Θράκης(Κεντρική Υπηρεσία), 
που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα, που προστατεύονται 
από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε μία (1).

Β. Η ανωτέρω θέση δίδεται στην κατηγορία των ΑΜΕΑ 
(πρώτο εδάφιο περίπτωσης β΄ της παρ. 1, άρθρου 1 ν. 
2643/1998) θα καλυφθεί από άτομο της κατηγορίας ΔΕ, 
ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Γ. Διαθέτουμε την ανωτέρω θέση ως εξής:

Α/Α ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑ–

ΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ 
Ν.2643/98

1 ΘΕΣΣΑ–
ΛΟΝΙΚΗΣ

Υπουργείο 
Μακεδονίας 

−Θράκης 
(Κ.Υ.)

ΔΕ 
Διοικητικών 
Γραμματέων

ΑΜΕΑ 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ 

F  
   Αριθμ. 505 (3)
Καθιέρωση Υπερωριακής Απαοχόλησης Εργαζομένων 

των Γυμναστηρίων Εθνικής Σημασίας, που 
εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 
για το έτος 2008. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων 
αυτής».

β) Του π.δ. 63/2005(Α΄98) του «Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

γ) Του άρθρου 8 του ν. 423/1976 «Περί Γυμναστηρίων 
και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικόν 
Αθλητισμό, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 
του ν. 1070/1980 «περί λήψεως μέτρων αναπτύξεως του 
αθλητισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

δ) Του άρθρου 18 παρ.2 του ν. 2470/1997 «Αναμόρφωση 
Μισθολογίου Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και 
άλλες συναφές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 15 του ν. 2592/1998.

ε) Το π.δ. 53/18.3.1998 (ΦΕΚ 53/Α/18.3.1998) «Διατήρηση 
εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού».

2. Το ν. 2880/01 (ΦΕΚ 9/Α/30.1.2001) «Πρόγραμμα 
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό 
της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»

3. Την υπ’ αριθμ. 17112/23.6.2000 (ΦΕΚ 847/11.7.2000) 
απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού «Κανονισμός 
Λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων 
της χώρας Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου».

4. Το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/23.12.2003) «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».

5. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
που ασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 
215/Β/5.2.2004).

6. Την υπ’ αριθμ. Υ303/21.11.2007 (ΦΕΚ 2241/21.11.2007) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Πολιτισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Πολιτισμού Ιωάννη Ιωαννίδη».

7. Τις αυξημένες ανάγκες των Γυμναστηρίων Εθνικής 
Σημασίας, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο αριθμ. 
14/3.12.2007 έγγραφο της Π.Ο.Ε.Α.Ε., και συνοψίζονται σε 
χαμηλομισθία των εκεί εργαζομένων και σε αριθμητική 
μείωση τους, λόγω αύξησης των συνταξιοδοτουμένων 
υπαλλήλων και μη αντικατάστασης τους από νέους και 
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ως εκ τούτου οι υπάλληλοι αναγκάζονται να εργάζονται 
πέραν του κανονικού ωραρίου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη μέχρι του ποσού των εννιακοσίων 
(900.000 €), για το έτος 2008, η οποία θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό των Νομικών Προσώπων και θα 
καλυφθεί με την επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού,όπως προβλέπεται από το άρθρο 27 παρ. 
4 εδ. β του ν. 2843/12.10.2000, χωρίς επιβάρυνση του 
τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται από 1.1.2008 έως 31.12.2008 η πραγματοποίηση 
υπερωριακής απασχόλησης 720 ωρών κατ’ άτομο για 
384 υπαλλήλους σε καθένα από τα Γυμναστήρια Ν.Π.Δ.Δ. 
Εθνικής Σημασίας ως εξής:

ΕΘΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΝΙΜΟΙ 
ΥΠΑΛΗΛΟΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
Ι.Δ.Α.Χ.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1 Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 89 3 91

2 Ε.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
 «ΜΑΚΗΣ ΛΙΟΥΓΚΑΣ» 14 2 16

3 «ΠΑΝΘΕΣΑΛΛΙΚΟ» ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 4 4

4 ΚΕΙΠΠ ΓΟΥΔΙ 31 6 37

5 Ε.Α.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 18 2 20

6
Ε.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΕΛΑΘΡΟ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

19 19

7 ΕΘΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΜΙΚΡΑΣ 16 3 19

8 Ε . Ν Α Υ Τ Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο 
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 25 4 29

9 Ε.Σ.ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16 3 19

10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Ε.Α.Κ. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11 1 12

11 Ε . Ν Α Υ Τ Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο 
ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18 18

12 ΠΑΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ EAK 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 4

13 E.A.K. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6 2 8

14 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ Ε.Σ. 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 1

15 EAK ΛΑΡΙΣΑΣ 25 1 26

16 Ε.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ 4 4

17 ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ 
ΕΑΚ ΠΑΤΡΩΝ 16 16

18 Ε.Κ.Γ. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΠΕΓΡΟΣ 
ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ» 11 2 13

19 Ε.Χ.Κ. ΣΕΛΙΟΥ 3 3

20 Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ 23 23

21 Ε . Σ Κ Ο Π Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ο 
ΧΑΝΙΩΝ 3 3

22 Ε.Κ.ΙΣΤ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1 1

Σύνολο 384

Η δαπάνη για τα Εθνικής Σημασίας ΓυμνασΓήρια δεν 
θα ξεπεράσει το ποσό των 900.000 € και θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό ενός εκάστου Ν.Π.Δ.Δ.

Η κατανομή των ωρών ανά συνεργείο υπερωριακής 
απασχόλησης θα γίνει με απόφαση των Επιτροπών 

Διοίκησης, σιην οποία θα προσδιορίζεται και το ακριβές 
αντικείμενο των εργασιών, που θα εκτελούνται, καθώς 
και ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης. 
Ο υπεύθυνος του κάθε συνεργείου θα βεβαιώνει την 
πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης και 
την εκτέλεση των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
F  

   Αριθμ. 3122.1/4156/24525 (4)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστήματος 

της εταιρείας GO SHIPPING & MANAGEMENT INC. 
που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχουμε υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 

77 Α΄ /75) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 
2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α΄ 31.8.1994) τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154Α/1997) και την παρ. 
11 του άρθρου 11 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242Α/2001) και 
συμπληρώθηκε με το Άρθρο Έκτο του ν. 3550/2007 (ΦΕΚ 
72 Α΄/26.3.2007).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 
312 Α΄/2005).

γ. Την 1246.3/4/94/1.12.1994 όπως συμπληρώθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 3122.3/18.5.2005 (ΦΕΚ 704/Β΄/25.5.2005) 
τις 1246.3/5/94/1.12.1994, 1246.3/6/94/1.12.1994 (ΦΕΚ 919 
Β/14.12.1994) και την 3122.3/27.8.2007 (ΦΕΚ 1763/Β/4.9.2007) 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, 
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/2005).

ε. Την από 30 Νοεμβρίου 2007 αίτηση της εταιρείας 
GO SHIPPING & MANAGEMENT INC.

στ. To υπ’ αριθ. 51930577/30.11.2007 παράβολο Δ.Ο.Υ. 
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ζ. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών « (ΦΕΚ 1948/
τ. Β/3.10.2007).

η. Τις διατάξεις του π.δ.  81/2002 (ΦΕΚ 57/Α72002) «περί 
συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών».

θ. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/2000) «περί οργανισμού 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».

ι. Το π.δ. 205/19.9.2007 (ΦΕΚ 23ΙΑ/19.9.2007)»Συγχώνευση 
Υπουργείων», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου 
ή υποκαταστήματος της εταιρείας GO SHIPPING & 
MANAGEMENT INC. που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ 
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και την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 
του ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
4 του ν. 2234/1994, του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 
(ΦΕΚ 312 Α΄/2005) καθώς και του άρθρου 6 του ν. 
3550/2007 με το σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από 
το καταστατικό της, απασχολείται αποκλειστικά και 
μόνο με ναυλώσεις, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία 
ναυλώσεων, ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων πλοίων 
με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής 
χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά 
πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς 
πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων 
που έχουν σαν αντικείμενο τις ίδιες με τις παραπάνω 
δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή 
υποκατάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα 
οι παρακάτω εργασίες:

α. Η σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για 
τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού 
με τις εργασίες αυτές.

β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που 
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η 
επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με την εργασία 
αυτή.

γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή 
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον 
τηρούνται οι σχετικές με την φορολογία πλοίων 
διατάξεις.

δ. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

ε. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια 
εισπράξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και 
η τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες 
της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

3. Απαγορεύεται στο παραπάνω γραφείο ή 
υποκατάστημα της εταιρείας να αναπτύξει κάθε άλλη 
δραστηριότητα που δεν αναφέρεται στην απόφαση 
αυτή.

Άρθρο 2

1. Η εταιρεία GO SHIPPING & MANAGEMENT INC. που 
εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε 
δύο μήνες από την δημοσίευση της απόφασης αυτής, να 
καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή 
εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του α.ν. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του 378/68 και του άρθρου 25 του ν. 
27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 
2234/1994 και του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 
Α΄/05), του άρθρου 6 του ν. 3550/2007 καθώς και των 
όρων της απόφασης αυτής.

2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην 

Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο 
στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση 

Κεφαλαίων Εξωτερικού και Διεύθυνση Φορολογίας 
Εισοδήματος) και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής 
και Ανάπτυξης).

β. Να ενη μερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε 
χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση 
του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της στην Ελλάδα, το 
αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία 
ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου 
και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται σ’ αυτό 
και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα 
και μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα.

Το ποσό του εισαγομένου κάθε χρόνου συναλλάγματος 
θα πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής των ακολούθων 
εγγράφων:

(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγμα 
που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα κατά το 
παρελθόν έτος που στο σύνολο του δεν δύναται να 
είναι κατώτερο των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει για 
το συνολικό συνάλλαγμα που εισήγαγε και μετέτρεψε 
σε εθνικό νόμισμα η εν λόγω εταιρεία κατά το παρελθόν 
έτος. Στην ίδια Υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρονται και 
(ι) το ποσό συν/τος που χρησιμοποίησε για κάλυψη των 
πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της 
στην Ελλάδα και το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο 
των 50.000 δολ. ΗΠΑ, (ιι) τα ποσά συναλλάγματος που 
μετέτρεψε σε εθνικό νόμισμα η εταιρεία για, την κάλυψη 
άλλων πληρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό 
τρίτων.

Άπαντα τα ανωτέρω ποσά συναλλάγματος πρέπει 
να εμφανίζονται και στα τηρούμενα από την εταιρεία 
λογιστικά βιβλία.

γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της 
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της 
έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς 
και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλάδα 
στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών(Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού και Διεύθυνση Φορολογίας 
Εισοδήματος) και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής 
και Ανάπτυξης) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την 
μεταβολή που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να 
γνωστοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών με 
κοινοποίηση στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών 
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), Εμπορικής 
Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση 
Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης) και στα κατά 
τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών 
κάθε μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, 
διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 
10ημέρου από της συντελέσεώς της.

ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς 
το Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεώς 
της ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος 
που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
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στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφορά 
υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της 
παραπάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα 
στην Ελληνική Επικράτεια.

Άρθρο 3

1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή, παύει 
να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ 
εφόσον:

α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο ή 
Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε τρεις 
(3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση αυτή 
ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επιστολή 
που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2 της 
απόφασης αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα 
Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής 
Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μέσα στην 
παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην 
Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκαταστήματός της που 
ιδρύεται με την απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτωση 
διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την 
εταιρεία που προαναφέρθηκε.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης και για 5 έτη, μετά την 
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2234/1994.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 4 Ιανουαρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 

F  
   Αριθμ. 78326/4954 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2339/27.4.1999(ΦΕΚ 1122/τ.Β΄/ 

10.6.1999) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης του O.E.Υ. του 
Δήμου ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νομού ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 

(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.6.2007) «Περί κυρώσεως του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

2) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/
τ.Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

3) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 
102/1.5.2002)

«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύουν.

4) Την υπ’ αριθμ. 13981/21.6.2006 (ΦΕΚ 757/26.6.2006) 
κοινή υπουργική απόφαση Σύσταση θέσεων μόνιμου 
προσωπικού στους ΟΤΑ Α’ βαθμού για την λειτουργία 

των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών − Κατάργηση 
κοινής υπουργικής απόφασης».

5) Την υπ’ αριθμ. 4886/2007 (ΦΕΚ 294/ τ. Β’΄/5.3.2007) 
κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση θέσεων μόνιμου 
προσωπικού στους ΟΤΑ Α’ βαθμού για την λειτουργία 
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών − Τροποποίηση 
κοινής υπουργικής απόφασης».

6) Την υπ’ αριθμ. 2339/27.4.1999 (ΦΕΚ 1122/τ.Β/10.6.1999) 
απόφαση μας «περί έγκρισης του ΟΕΥ του Δήμου 
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα.

7) Την υπ’ αριθμ. 153/2007 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, σχετικά με την τροποποίηση 
του ΟΕΥ του Δήμου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 153/2007 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, σχετικά με την 
τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου.

Η υπ’ αριθμ. 2339/27.4.1999 (ΦΕΚ 1122/τ.Β/10.6.1999) 
απόφαση μας, όπως τροποποήθηκε μεταγενέστερα, 
τροποποιείται ως εξής:

Στο ΑΡΘΡΟ 7: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
προστίθενται δύο (2) θέσεις κλάδου Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2339/27.4.1999 (ΦΕΚ 
1122/10.6.1999) απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2007 το ύψος της 
οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί και η οποία 
θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΥΠ.ΕΣ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καστοριά, 17 Δεκεμβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ 

F  
   Αριθμ. οικ. 4 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 

2008. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 18 εδάφιο 2 του 

ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας και άλλες διατάξεις»,όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 
2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια 
Διοί¬κηση και άλλες διατάξεις»,όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 
«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» (ΦΕΚ 297/Α΄/23.12.2003).

5. Τον Οργανισμό της Εσωτερικής Οργάνωσης 
και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοί¬κησης Αθηνών − Πειραιώς / Νομαρχιακού 
Διαμερίσματος Πειραιώς (ΦΕΚ 1787/τ.Β΄/2005), όπως 
τροποποιή¬θηκε και ισχύει.
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6. Την έλλειψη του απαιτούμενου αριθμού υπαλλήλων 
στις Υπηρεσίες της Νομαρχίας Πειραιά, και το ότι εκ 
του γεγονότος αυτού οι υπάλληλοι ασχολήθηκαν και 
εξακολουθούν να ασχολούνται πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας.

7. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση έχουν 
προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
του οικονομικού έτους 2008 της Νομαρχίας Πειραιά, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής 
απασχόλησης με αμοιβή, καθώς και την καθιέρωση 
υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες, για 
τους υπαλλήλους της Νομαρχίας Πειραιά για το έτος 
2008.

Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχοληθεί 
υπερωριακά κατά τις απογευματινές ώρες ανέρχεται 
στους εξακόσιους (600), εκ των οποίων οι εκατό (100) 
θα απασχοληθούν και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ή και τις νυχτερινές ώρες.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπο−
λογισμού οικονομικού έτους 2008, του Φορέα: 073 και τους 
ΚΑΕ: 511, 512. Θα ανέλθει δε στο ποσό των επτακοσίων 
ογδόντα χιλιάδων (780.000) Ευρώ για τον ΚΑΕ 511 και 
εβδομήντα χιλιάδων (70.000) Ευρώ για τον ΚΑΕ 512.

Το ύψος των ωρών θα ανέλθει σε εκατόν εξήντα 
χιλιάδες (160.000) ώρες περίπου.

Για κάθε Υπηρεσία της Νομαρχίας Πειραιά θα εκδοθεί 
απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απα−
σχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται οι συμμετέχοντες 
υπάλληλοι, το αντικείμενο της απασχόλησης, το χρονικό 
διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα, ανά 
μήνα.

Ο αρμόδιος Προϊστάμενος θα βεβαιώνει την υπερωριακή 
απασχόληση των υπαλλήλων και το παρασχεθέν 
έργο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 2 Ιανουαρίου 2008

Ο Νομάρχης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ 

   Αριθμ. 33 (7)
Καθιέρωση Υπερωριακής Εργασίας σε υπαλλήλου

που υπηρετούν στην ΑΔΑΕ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

(ΑΠΟΦΑΣΗ 1/Α/2008)

Έ χοντας υπόψη:
1) Το ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των 

Επικοινωνιών».
2) Το π.δ. 40/2005 «Εσωτερική διάρθρωση της ΑΔΑΕ, 

προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και 
συναφείς διατάξεις».

3) Τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 
2469/1997.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 
(ΦΕΚ 2911 PC) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων 
στελεχών των ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως ισχύει 
σήμερα.

5) Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
για το προσωπικό της Αρχής και την αντιμετώπιση 
υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ.

6) Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης θα καλυφθεί 
από την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της ΑΔΑΕ 
πίστωση οικονομικού έτους 2008 (ΚΑΕ: 0511 φορέα 17−
620), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των 
υπαλλήλων που υπηρετούν στην Αρχή Διασφάλισης του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών από 1.1.2008 έως 30.6.2008, 
μέχρι 1900 ώρες, περίπου, συνολικά κατά μήνα.

Το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό 
των 57.000,00 €, περίπου και θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 
17−620 ΚΑΕ 0511.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 2 Ιανουαρίου 2008

Ο Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  
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