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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 22470/08 (1)
  Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων 

υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005 των υπη−
κόων τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται σε αλ−
λοδαπές εταιρείες που συνδέονται, κατά την έννοια 
της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ν. 2190/1920 
«Περί ανωνύμων εταιρειών», με την ημεδαπή εταιρεία 
«ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ» και μετακινούνται με σκοπό 
την παροχή εξηρτημένης εργασίας στη έδρα της 
ελληνικής εταιρείας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ −

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 3386/2005 

(ΦΕΚ 212/Α΄) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη 
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 1950 Β΄).

4. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας για ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας Σοφία Καλαντζάκου (ΦΕΚ 1/Β΄/2.1.2008).

5. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Είναι δυνατή υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3386/2005, 
υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος 
διαβατηρίου και έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου, οι 
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οποίοι απασχολούνται σε αλλοδαπές εταιρείες που συν−
δέονται, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 
42ε του ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», με την 
ημεδαπή εταιρεία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ» και μετακινού−
νται με σκοπό την παροχή εξηρτημένης εργασίας στη 
έδρα της ελληνικής εταιρείας και ειδικότερα ως ειδικοί 
στον σχεδιασμό παρασκευής, τον ποιοτικό έλεγχο και 
την εμπορία προϊόντων καπνού της εταιρείας «PHILIP 
MORRIS INTERNATIONAL Inc». την κατασκευή των συ−
σκευασιών των προϊόντων αυτών και την λειτουργία 
νέων σιγαροποιητικών και συναφών μηχανημάτων για 
την εκπαίδευση ημεδαπού προσωπικού.

2. Ο αριθμός των κατόχων αδειών διαμονής, με βάση 
τις διατάξεις της παρούσας, δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τον αριθμό των είκοσι πέντε (25) ατόμων κάθε φορά.

3. Οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να 
συνοδεύονται και από τα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 
4 του π.δ. 131/2006 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθε−
σίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίω−
μα οικογενειακής επανένωσης» (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄), μέλη της 
οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια 
διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής 
του συντηρούντος.

4. Η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας 
διαμονής κατατίθεται, κατά την διάρκεια ισχύος της 
ειδικής θεώρησης εισόδου ή μέσα σε χρονικό διάστημα 
δύο μηνών πριν από την λήξη της άδειας διαμονής αντί−
στοιχα, στον Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας 
ή διαμονής τους.

5. Η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας για χρονικό 
διάστημα μέχρις ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται 
για ισόχρονο κάθε φορά χρονικό διάστημα, με την προ−
ϋπόθεση ότι εξακολουθεί η σύμβαση εργασίας με την 
ημεδαπή εταιρεία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ».

6. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκο−
πού για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι εισέρ−
χονται με ειδική θεώρηση εισόδου στην Χώρα και στη 
συνέχεια τους χορηγείται άδεια διαμονής με βάση την 
παρούσα απόφαση.

7. Η άδεια διαμονής ανακαλείται για όλους τους γε−
νικούς και ειδικούς λόγους που προβλέπονται στο ν. 
3386/2005.

8. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
την χορήγηση της άδειας διαμονής ως κατωτέρω:

• Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύο−
ντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρι−
σμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη ισχύ−
ουσα θεώρηση εισόδου.

• Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοση−
λευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης 
χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα 
διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
(Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια 
υγεία.

• Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου 
τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτη−
σης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.

• Βεβαίωση της ημεδαπής εταιρείας «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
ΑΒΕΣ» από τη οποία να προκύπτει η σύνδεσή της, κατά 
την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν. 

2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», με την αλλοδαπή 
εταιρεία από την οποία μετακινείται ο αιτών.

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με 
την ημεδαπή εταιρεία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ», από την 
οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλη−
σης, το είδος της εργασίας αποκλειστικά στον σχεδι−
ασμό παρασκευής, τον ποιοτικό έλεγχο και την εμπο−
ρία προϊόντων καπνού της εταιρείας «PHILIP MORRIS 
INTERNATIONAL Inc». την κατασκευή των συσκευασιών 
των προϊόντων αυτών και την λειτουργία νέων σιγα−
ροποιητικών και συναφών μηχανημάτων και οι μηνιαίες 
αποδοχές οι οποίες πρέπει να είναι ανώτερες από αυτές 
του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την 
εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασί−
ας. 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό 
φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμα−
κευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή σε 
περίπτωση απαλλαγής από την υποχρέωση ασφάλισης 
στην Ελλάδα, βάσει διακρατικής συμφωνίας, σχετική 
βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία θα 
βεβαιώνεται η απαλλαγή από την υποχρέωση ασφάλι−
σης στην Ελλάδα.

8. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
την ανανέωση της άδειας διαμονής στους υπαγόμενους 
στην περίπτωση 1 ως κατωτέρω:

• Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύ−
οντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνω−
ρισμένου από την χώρα μας, με την ισχύουσα άδεια 
διαμονής.

• Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου 
τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτη−
σης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.

• Πρόσφατη βεβαίωση της ημεδαπής εταιρείας «ΠΑ−
ΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ» ότι εξακολουθεί η σχέση εργασί−
ας.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των 
εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο 
βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση απαλλαγής από την 
υποχρέωση ασφάλισης στην Ελλάδα, βάσει διακρατικής 
συμφωνίας, σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, 
από την οποία θα βεβαιώνεται η απαλλαγή από την 
υποχρέωση ασφάλισης στην Ελλάδα.

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώ−
σεων.

 9. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
την χορήγηση της άδειας διαμονής στα μέλη της οι−
κογένειας των υπαγομένων στην περίπτωση 1 της πα−
ρούσας ως κατωτέρω:

• Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύο−
ντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρι−
σμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη ισχύ−
ουσα θεώρηση εισόδου.

• Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοση−
λευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης 
χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα 
διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
(Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια 
υγεία.

• Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου 
τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτη−
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σης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή της βεβαίωσης ότι έχει υποβληθεί σχε−
τική αίτηση ανανέωσης.

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−
σης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο 
συγγενικός δεσμός.

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό 
φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρ−
μακευτικής περίθαλψης ή σε περίπτωση απαλλαγής από 
την υποχρέωση ασφάλισης στην Ελλάδα, βάσει διακρα−
τικής συμφωνίας, σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού 
φορέα, από την οποία θα βεβαιώνεται η απαλλαγή από 
την υποχρέωση ασφάλισης στην Ελλάδα.

10. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
την ανανέωση της άδειας διαμονής στα μέλη της οι−
κογένειας των υπαγομένων στην περίπτωση 1 της πα−
ρούσας ως κατωτέρω:

• Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύ−
οντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνω−
ρισμένου από την χώρα μας, με την ισχύουσα άδεια 
διαμονής.

• Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου 
τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτη−
σης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή της βεβαίωσης ότι έχει υποβληθεί σχε−
τική αίτηση ανανέωσης.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας. Σε πε−
ρίπτωση απαλλαγής από την υποχρέωση ασφάλισης 
στην Ελλάδα, βάσει διακρατικής συμφωνίας, σχετική 
βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία θα 
βεβαιώνεται η απαλλαγή από την υποχρέωση ασφάλι−
σης στην Ελλάδα.

• Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι δεν έχει 
μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχι−
κή πράξη γέννησης στην περίπτωση γέννησης τέκνου 
στην Ελλάδα.

 11. Υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν εισέλθει 
στην Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου και έχουν υπο−
βάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής με βάση 
τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3386/2005, μπορούν, 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης 1 
της παρούσας, να υποβάλλουν νέα αίτηση για υπαγωγή 
στις διατάξεις της παρούσας σε αποκλειστική προθε−
σμία δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της, η οποία 
θα συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, 
με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης 
εισόδου και του πιστοποιητικού υγείας.

12. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

      Αριθμ. 22467/08 (2)
Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων 

υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005 υπηκόων 
τρίτων χωρών, που καταγγέλλουν παράνομες πρά−
ξεις καθώς και ανηλίκων στους οποίους έχουν επι−
βληθεί αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα με από−
φαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 90 

του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), «Είσοδος, διαμονή και 
κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική 
Επικράτεια».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 121 έως 131 του Ποινικού 
Κώδικα και του άρθρου 187 Β του ίδιου Κώδικα, όπως 
προστέθηκε με το άρθ. 2 του ν. 2928/2001 (ΦΕΚ 141 Α΄) 
«Τροποποίηση διατάξεων Ποινικού Κώδικα, και του Κώ−
δικα ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την 
προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκλημα−
τικών οργανώσεων» και αναριθμήθηκε με το άρθρο 40, 
παρ.1 του ν. 3521/2004 (ΦΕΚ 127 Α΄) «Ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης, τροποποίηση του ν. 2928/2001 για τις εγκλη−
ματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις».

3. Tις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εσωτερικών Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 1950 Β΄).

6. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, για ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Σοφία Καλαντζάκου (ΦΕΚ 1 Β΄), απο−
φασίζουμε:

1. Είναι δυνατή η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του ν. 
3386/2005, των κατωτέρω υπηκόων τρίτων χωρών:

α) αυτών που βρίσκονται παράνομα στη Χώρα και 
καταγγέλλουν αξιόποινες πράξεις που τελέσθηκαν από 
εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187 του Π.Κ. εφόσον 
με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και έγκρι−
ση του εισαγγελέα εφετών έχει ανασταλεί η απέλαση 
μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις 
που καταγγέλθηκαν και 

β) των ανήλικων κατά την έννοια του άρθρου 121 του 
Π.Κ., οι οποίοι έχουν υποβληθεί στα αναμορφωτικά μέ−
τρα των περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) του άρθρου 122 
ή στα θεραπευτικά μέτρα του άρθρου 123 του ίδιου 
Κώδικα.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής 
κατατίθεται στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

 Στους υπαγόμενους στην περίπτωση (α) της προη−
γουμένης παραγράφου χορηγείται άδεια διαμονής ετή−
σιας διάρκειας, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
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η οποία μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα 
μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις 
που καταγγέλθηκαν. Οι άδειες διαμονής της κατηγο−
ρίας αυτής παρέχουν στους κατόχους τους δικαίωμα 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

 Στους υπαγόμενους στην περίπτωση (β) της προη−
γουμένης παραγράφου χορηγείται άδεια διαμονής ετή−
σιας διάρκειας, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
η οποία μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα 
μέχρι την άρση των αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέ−
τρων και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ανανεωθεί 
πέραν της συμπλήρωσης του 21ου έτους της ηλικίας του 
υπηκόου τρίτης χώρας. Οι άδειες διαμονής της κατηγο−
ρίας αυτής παρέχουν στους κατόχους τους δικαίωμα 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας με επιφύλαξη των 
ειδικότερων ρυθμίσεων της εργατικής νομοθεσίας.

3. Για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας διαμονής 
υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση, η οποία συνοδεύεται από δύο πρόσφατες 
έγχρωμες φωτογραφίες,

β) ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου 
ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από 
τη Χώρα μας, εφόσον ο αιτών είναι εφοδιασμένος με 
όμοιο και

γ) διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και 
έγκριση του εισαγγελέα εφετών για την αναστολή της 
απέλασης λόγω καταγγελίας αξιόποινων πράξεων που 
τελέσθηκαν από εγκληματική οργάνωση του άρθρου 
187 του Π.Κ. (για τους υπαγόμενους στην περίπτωση 
(α) της παραγράφου 1 της παρούσας) ή

δ) δικαστική απόφαση για την επιβολή είτε ενός 
εκ των αναμορφωτικών μέτρων i) της ανάθεσης της 
υπεύθυνης επιμέλειας του αιτούντος στους γονείς, τον 
επίτροπο ή τον κηδεμόνα του, ii) της ανάθεσης της 
επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτική εταιρία ή 
σε ίδρυμα ανηλίκων ή σε ειδικό επιμελητή ανηλίκων ή 
iii) της τοποθέτησής του σε κατάλληλο κρατικό, δημο−
τικό, κοινοτικό ή και ιδιωτικό κατάστημα αγωγής είτε 
θεραπευτικού μέτρου δηλαδή της παραπομπής του σε 
θεραπευτικό ή άλλο κατάλληλο κατάστημα (για τους 
υπαγόμενους στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 
της παρούσας).

 Για τους ανήλικους υπηκόους τρίτων χωρών η σχε−
τική αίτηση υποβάλλεται από αυτόν, στον οποίο έχει 
ανατεθεί η επιμέλειά τους ή τον ορισθέντα εκπρόσωπο, 
που έχει ορισθεί από το ορισθέν κατάστημα αγωγής ή 
θεραπευτικό κατάστημα.

4. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής υποβάλλο−
νται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση η οποία συνοδεύεται από δύο πρόσφατες 
έγχρωμες φωτογραφίες,

β) ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου 
ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από 
τη Χώρα μας, εφόσον ο αιτών είναι εφοδιασμένος με 
όμοιο, 

γ) ακριβές φωτοαντίγραφο της προηγούμενης άδειας 
διαμονής και

δ) βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη 
έκδοσης αμετάκλητης απόφασης για τις πράξεις που 
καταγγέλθηκαν ή περί μη άρσης των αναμορφωτικών 
ή θεραπευτικών μέτρων, αντίστοιχα.

5. Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της παρούσας δεν 
υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής παραβόλου.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού 
για τους κατόχους των αδειών διαμονής της παρού−
σης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Σ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
      Αριθμ. Φ. 473/49/885334 (3)

Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007 

(ΦΕΚ 26/9.2.2007, τ.Α΄).
β. Την πρόταση της Μονάδας − Υπηρεσίας του ΥΠΕ−

ΘΑ/ΓΕΣ στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος.
γ. Την από 2.9.2008 σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
δ. Την υπ’ αριθμ. 249138/20.9.2007 Απόφαση Υπουργού 

Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 1929/24.9.2007 τ.Β΄), σε συνδυα−
σμό με το ΦΕΚ 1960/4.10.2007 τ.Β΄ «περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον 
Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», 
αποφασίζουμε:

2. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στο 
μόνιμο υπάλληλο του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ Αναστασίου Κωνστα−
νιίνο (ΑΜ:22502) κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 
που υπηρετεί στην 79 ΑΔΤΕ, διότι προέβη σε εξαιρετι−
κή πράξη, αφού συγκέντρωσε στοιχεία που βοήθησαν 
στην συγγραφή της ιστορίας της Μονάδας και συνέβαλε 
ουσιαστικά στην κατασκευή μνημείου σε μεμονωμένο 
τάφο στρατιώτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2008

Ο Ειδικός Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΟΣ

F
      Αριθμ. Φ. 473/51/885767 (4)

Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007 

(ΦΕΚ 26/9.2.2007, τ.Α΄).
β. Την πρόταση της Μονάδας − Υπηρεσίας του ΥΠΕ−

ΘΑ/ΓΕΣ στην οποία υπηρετεί η υπάλληλος.
γ. Την από 18.4.2008 σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
δ. Την υπ’ αριθμ. 249138/20.9.2007 Απόφαση Υπουργού 

Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 1929/24.9.2007 τ.Β΄), σε συνδυα−
σμό με το ΦΕΚ 1960/4.10.2007, τ.Β΄ «περί μεταβίβασης 
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αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον 
Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», 
αποφασίζουμε:

2. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στη 
Μ.Υ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ Παπαδοπούλου Αναστασία (AM: 
15210), κλάδου ΔΕ Ένδυσης Υπόδησης/Τεχν. Κοπτικής 
Ραπτικής με βαθμό Α΄, που υπηρετεί στη XXV ΤΘΤ, διότι 
εργαζόμενη με ζήλο, μεθοδικότητα και υψηλό αίσθημα 
ευθύνης, χωρίς φειδώ χρόνου και πολλές φορές και 
πέραν του ωραρίου, συνέβαλε στην ανάπτυξη και λει−
τουργία του Κύριου Σταθμού Διοικήσεως (ΚΣΔ) ΤΣ/ΕΜΑ 
και κατασκεύασε πρότυπο για την υλοποίησή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2008

Ο Ειδικός Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΟΣ

F
      Αριθμ. 130998/Δ2 (5)
Καθορισμός ως προσόντος διορισμού ισότιμου πτυχί−

ου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, το οποίο 
παρέχει δικαίωμα στον κάτοχό του να διδάξει στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαθήματα της ειδικό−
τητάς του.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις παραγράφους 8 περ. ιη, 9 και 12 του άρθρου 14 

του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 167/1985 τ.Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. Δ2/31929/8.12.1988 (ΦΕΚ 938/Β΄/ 
30.12.1988 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. Δ2/7354/18.7.1990 (ΦΕΚ 477/Β/24.7.1990), 
Δ2/9290/5.6.1991 (ΦΕΚ 441/Β΄ 24.6.1991) και Δ2/19778/4.10.1991 
υπουργικές αποφάσεις.

3. Την παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 
156 Α΄).

4. Την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 
«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/2000 τ.Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 17/23.6.2008 πράξη του Τμήματος Τε−
χνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, αποφασίζουμε:

Παρέχουμε τη δυνατότητα στον Κόλλια Ιωάννη του 
Νεόφυτου, κάτοχο πτυχίου της Σχολής Αεροπορικής 
εκπαίδευσης (Air Training) του Πέρθ, Σκωτίας, ομοταγούς 
ιδρύματος της αλλοδαπής, το οποίο έχει αναγνωριστεί 
ως ισότιμο προς τα πτυχία που απονέμονται από τις 
Ανώτερες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές, ειδι−
κότητας Τεχνολόγου Μηχανικού Αεροσκαφών να διδά−
ξει μαθήματα της ειδικότητάς του στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

      Αριθμ. Υ – 270/131682/Δ2 (6)
Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Υ−51/75317/

Δ2/24.7.2006 περί περιφέρειας αρμοδιότητας Σχο−
λικών Συμβούλων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 3, 6 παρ. 1 

και 2, 8 και 10 παρ. 1 και 2 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144/τ.Α΄) 
«Για την επιστημονική−παιδαγωγική καθοδήγηση και τη 
Διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική−Επαγγελμα−
τική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 
167/τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης και άλλες διατάξεις».

3. Τα π.δ. 79/2003 και 28/2004 «Σύσταση θέσεων Σχο−
λικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

4. Την υπ’ αριθμ. Υ−51/75137/Δ2/24.7.2006 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός της έδρας και Περιφέρειας των 
σχολικών συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
των σχολείων της δικαιοδοσίας τους» που δημοσιεύθη−
κε στο ΦΕΚ 1258 τ. Β’ της 8.9.2006.

5. Την διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Υ−
51/75137/ Δ2/8.9.2006 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1499/
τ.Β΄/10.10.2006).

6. Την υπ’ αριθμ. Υ−79/39448/δ2/12.4.2007 υπουργική 
απόφαση «Τροποποίηση υπουργικής απόφασης» που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 590/τ. Β΄ της 23.4.2007.

7. Την υπ’ αριθμ. Υ−07/5085/Δ2/14.1.2008 υπουργική 
απόφαση «Τροποποίηση υπουργικής απόφασης» που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 156/τ. Β΄ της 4.2.2008.

8. Το υπ’ αριθμ. 509/18.2.2008 έγγραφο της Περιφερει−
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου «Ανάθεση περιοχής ευθύνης 
στους Σχολικούς συμβούλους ΠΕ04, με έδρα τις Δ/νσεις 
Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου και Ν. Σάμου».

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Υ−51/75137/Δ2/24.7.2006 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός της έδρας και Περιφέ−
ρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και των σχολείων της δικαιοδοσίας τους», που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1258/τ. Β΄ της 8.9.2006, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04 − ΦΥΣΙΚΩΝ
Η παράγραφος «34. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου 

με έδρα τη Σάμο και Περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό 
Σάμου.» αντικαθίσταται ως εξής:

«34. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Σάμο και 
περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Σάμου και Χίου.»

Η παράγραφος «36. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου 
με έδρα τη Μυτιλήνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους 
Νομούς Λέσβου και Χίου.» αντικαθίσταται ως εξής:

«36. Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Μυτι−
λήνη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λέσβου.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Υ−51/75137/Δ2/ 
24.7.2006 υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Οκτωβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
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      Αριθμ. 62944/1206 (7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας».

5. Τις διατάξεις του ν.δ. 515/1970 «περί χρονικών ορίων 
εργασίας μισθωτών», όπως συμπληρώθηκαν από το ν.δ. 
264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας 
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/19.11.1999) «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 
1943/1991» στον Γενικό Γραμματέα.

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. 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 απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.)

13. Την υπ’ αριθμ. 43101/754/11.6.2008 απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες ...Β΄ ημερο−
λογιακού εξαμήνου 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίηση 
και αναμόρφωση της αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και προ−
σαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ109/
Α/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. 323020/10.9.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

16. Την από 2.10.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον τακτικό 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων .οικονομικού έτους 2008, στον Κ.Τ.Γ.Κ. Κ.Δ. 

Α΄ Παρ/μα Σπορ/γής ΚΑΕ 0261 ποσόν δαπάνης 4.200,00 
€, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για (2) μι−

σθωτούς, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, που υπηρετούν στη Δ/νση ΠΑΠ Φυτών Μ. Καλ−
λιέργειας, έως 14 ώρες, το μήνα, ο καθένας, πλέον των 
νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης και πέραν 
των εγκριθεισών με την αρ. πρωτ. 54424/1027/28.8.2008 
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
F

      Αριθμ. 63763/1215
(8)

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας».

5. Τις διατάξεις του ν.δ. 515/1970 «περί χρονικών ορίων 
εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από το ν.δ. 
264/1973.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του π.δ. της 27.6.1932 «περί κωδικοποι−
ήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας 
διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/19.11.1999) «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 
1943/1991» στον Γενικό Γραμματέα.

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
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12. 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 απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.).

13. Την υπ’ αριθμ. 43101/754/11.6.2008 απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες ...Β΄ ημερο−
λογιακού εξαμήνου 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποί−
ηση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ 
και προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 
(ΦΕΚ109/Α/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. 7121/15.9.2008 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.

16. Την από 2.10.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Από−
δημου Ελληνισμού οικονομικού έτους 2008, ΚΑΕ 0511, 
ποσόν 4.562,00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για δύο (2) 

ειδικούς συνεργάτες του Υφυπουργού Εξωτερικών και 
για ένα ειδικό σύμβουλο του Υφυπουργού Εξωτερικών, 
μέχρι 50 ώρες το μήνα, ο καθένας, πλέον των νομίμων 
ορίων υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

      Αριθμ. 21193 (9)
Αναπροσαρμογή μηνιαίων εισφορών των Ξενοδοχεί−

ων και Κάμπινγκ στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 
της Ελλάδος.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4462/1965 και των 

άρθρων 1 και 3 του ν. 881/1979 «περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως των περί Ξενοδοχειακού Επιμελη−
τρηρίου κειμένων διατάξεων» όπως τροποποιημένες 
ισχύουν σήμερα.

2. Το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/2004) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού».

3. Το ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/11.10.2004) «Αρμοδιότη−
τες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα 
τουρισμού», άρθρο 4 παρ. 6 εδαφ. α και β.

4. Το π.δ 206/2007 (ΦΕΚ 232/19.9.2007) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξε−
νοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που περιλαμβά−
νεται στο πρακτικό της 12ης/4.3.2008 Συνεδρίασής του, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, την κατά την 12η/4.3.2008 συνεδρίαση 
του Δ.Σ. του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
ληφθείσα απόφαση, για αναπροσαρμογή των μηνιαίων 
εισφορών που θα καταβάλουν τα Ξενοδοχεία και τα 
Κάμπινγκ της χώρας στο Επιμελητήριο από 1.1.2008 σε 
0,76 € ανά κλίνη για όλα τα Ξενοδοχεία και Κάμπινγκ, 
ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02022082910080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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