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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 1016/109/149−α΄ (1)
Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών εργα−

σίας προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσε−
ων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και προσωπικού 
Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 2518/1997 «Προϋποθέσεις 

λειτουργίας ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 
Ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού 
αυτών και άλλες διατάξεις» (Α΄−164), όπως αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 3 του ν. 3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας 
και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» (Α΄− 209).

2. Του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2518/1997 «Προϋπο−
θέσεις λειτουργίας ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής 
Υπηρεσιών Ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του 
προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» (Α΄−164) όπως 

αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του 
ν. 3206/2003 «Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄−298) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
10 του ν. 3707/2008 (Α΄−209).

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄− 98).

4. Της υπ’ αριθ. Υ 357/7.1.2009 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση 
θέσης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (Β’−3).

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιολογητικά

1. Για τη χορήγηση άδειας εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 
Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), υποβάλλονται από τον ενδιαφε−
ρόμενο στην Υποδιεύθυνση ή στο Τμήμα Ασφάλειας και 
όπου δεν υπάρχουν στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου 
κατοικίας του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση χορήγησης άδειας (σε έντυπο της Υπηρεσίας), 
με πλήρη στοιχεία ταυτότητας, στην οποία να προσδιορί−
ζονται και οι δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου επαγγελ−
ματικής κατάρτισης, ειδικότητας συναφούς προς τις δρα−
στηριότητες που πρόκειται να ασκήσει (κατηγορία Α΄ ή 
Β΄). Το δικαιολογητικό αυτό θα απαιτείται από την Υπη−
ρεσία μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται 
στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 (Α΄−164).

γ. Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος σχετικού 
τέλους.

δ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εγγράφου με το οποίο 
να αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, 
όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν.2690/1999 
(Α΄−45). Ειδικότερα, για τους Έλληνες πολίτες τα στοιχεία 
ταυτότητας αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνομικής 
ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμό−
διας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το 
ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. 
Η ταυτότητα των πολιτών κράτους –μέλους της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης αποδεικνύεται από το δελτίο ταυτότητας ή 
το διαβατήριο ή τη βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους 
– μέλους της Ε.Ε. ή το έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης δια−
μονής πολίτη κράτους – μέλους της Ε.Ε. και των ομογενών 
από το Ειδικό Δελτίο ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) ή τη 
σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία. 
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ε. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με 
την οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι:

i. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις 
περ. στ ,́ η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2518/1997,

ii. δεν κρατείται προσωρινά,
iii. δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση 

ούτε έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούρ−
γημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 2518/1997,

iv. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική 
της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για 
έγκλημα του άρθρου 8 του ν. 2518/1997 και για κάθε 
έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο. 

στ. Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος 
υπογεγραμμένο από ψυχίατρο, από το οποίο να προκύ−
πτει ότι δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική 
νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, του οποί−
ου η ημερομηνία έκδοσης πρέπει να μην απέχει πέραν 
από ένα τρίμηνο από την ημερομηνία υποβολής του.

ζ. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, 
διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας.

2. Για τη χορήγηση άδειας εργασίας προσωπικού Γρα−
φείων Ιδιωτικών Ερευνών, υποβάλλονται από τον ενδια−
φερόμενο στην Υποδιεύθυνση ή στο Τμήμα Ασφάλειας 
και όπου δεν υπάρχουν στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου 
κατοικίας του, τα αναφερόμενα στις περ. α, γ, δ, ε, στ και ζ 
της παρ. 1 δικαιολογητικά και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση 
του ν.1599/1986 (θεωρημένη) στην οποία ο ενδιαφερόμενος 
δηλώνει ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις των περ. α, β, 
και γ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2518/1997.

3. Περαιτέρω, η Υπηρεσία παραλαβής των ανωτέρω 
δικαιολογητικών αναζητά αυτεπαγγέλτως για τον αι−
τούντα τις ως άδειες εργασίας των παραγράφων 1 και 
2 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης.
β. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δι−

καστική συμπαράσταση.
4. Προκειμένου να διαπιστώνεται η ακρίβεια των δη−

λώσεων του εδαφ. iii της περ. ε΄ της παρ. 1, η υπηρεσία 
στην οποία κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά υποχρεούται, 
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του
ν. 3230/2004 (Α΄−44), να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, 
σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των δη−
λώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο 
τρίμηνο, με την έκδοση πιστοποιητικού Εισαγγελικής Αρχής 
περί μη παραπομπής σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα 
της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997.

5. Για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων των περ. 
γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2518/1997 
λαμβάνονται υπόψη, τυχόν ποινικές καταδίκες, ανεξάρ−
τητα αν αυτές αναγράφονται ή όχι στο Αντίγραφο Ποι−
νικού Μητρώου για Δικαστική Χρήση. 

Άρθρο 2
Διαδικασία χορήγησης αδειών – απόρριψης αιτημάτων
1. Οι Υπηρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών του 

άρθρου 1 ελέγχουν την πληρότητα και το κανονικό αυ−
τών. Αν τα υποβαλλόμενα από τον ενδιαφερόμενο δι−
καιολογητικά δεν είναι πλήρη, τάσσεται σ’ αυτόν εύλογη 
προθεσμία για τη συμπλήρωσή τους. Στη συνέχεια, τα 
δικαιολογητικά υποβάλλονται στην οικεία Αστυνομική 
Διεύθυνση ή Διεύθυνση Ασφάλειας προκειμένου για 
τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. 

2. Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης ή της 
Διεύθυνσης Ασφαλείας, προκειμένου για τους νομούς 
Αττικής και Θεσσαλονίκης, μετά την παραλαβή των δι−
καιολογητικών, ελέγχει αν συντρέχουν, κατά περίπτω−

ση, οι προβλεπόμενες στο ν. 2518/1997 προϋποθέσεις 
και εκδίδει απόφαση για τη χορήγηση της αιτούμενης 
άδειας ή την απόρριψη του αιτήματος.

3. Η Υπηρεσία χορήγησης της άδειας εργασίας τηρεί 
αντίγραφα των χορηγούμενων αδειών και τις καταχωρεί 
σε ειδικό βιβλίο, το οποίο θεωρείται στην τελευταία 
σελίδα από τον Προϊστάμενό της. Η τήρηση του αρχείου 
των αδειών μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά.

4. Ο τύπος και το περιεχόμενο των χορηγούμενων 
αδειών εργασίας έχουν όπως τα αντίστοιχα υποδείγ−
ματα που προβλέπονται στο άρθρο 4.

5. Η χορηγηθείσα άδεια εργασίας, αποστέλλεται από 
την Υπηρεσία χορήγησης στην Υποδιεύθυνση ή στο Τμή−
μα Ασφάλειας και όπου δεν υπάρχουν στο Αστυνομικό 
Τμήμα όπου υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά, με μέριμνα 
των οποίων επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο, με αποδει−
κτικό, το οποίο υποβάλλεται στην οικεία Αστυνομική 
Διεύθυνση ή στη Διεύθυνση Ασφαλείας προκειμένου για 
τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Όταν η απο−
στολή γίνεται ηλεκτρονικά, ο Διοικητής του Τμήματος 
Ασφαλείας ή του Αστυνομικού Τμήματος θεωρεί ένα 
αντίγραφο της άδειας εργασίας, το οποίο επιδίδει στον 
ενδιαφερόμενο. Αντίγραφο της χορηγηθείσας αδείας 
υποβάλλεται και στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 

6. Η απόφαση απόρριψης αιτήματος χορήγησης άδει−
ας εργασίας προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α. ή Γραφείων Ιδιω−
τικών Ερευνών, επιδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 5. Κατά της απόφασης απόρριψης ο 
ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπι−
ον του οικείου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της (παρ. 6 άρθρου 3 ν. 2518/1997). 

7. Η χορηγηθείσα άδεια εργασίας, είναι προσωπική, ισχύ−
ει για πέντε (5) έτη και ανανεώνεται για ίσο, κάθε φορά, 
χρονικό διάστημα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.

Άρθρο 3
Ανανέωση αδειών

1. Οι άδειες εργασίας προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α. και Γρα−
φείων Ιδιωτικών Ερευνών ανανεώνονται, εφόσον εξακο−
λουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αρχικής 
χορήγησης και υποβληθεί σχετική αίτηση, το αργότερο 
ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της ισχύος τους.

2. Στην ανωτέρω αίτηση προκειμένου για το προσωπι−
κό των Ι.Ε.Π.Υ.Α. επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στις περιπτώσεις γ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 1 ενώ από την Υπηρεσία παρα−
λαβής αναζητούνται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 
3 του άρθρου 1 δικαιολογητικά. Αν πρόκειται για προ−
σωπικό των Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών, στην αίτηση 
επισυνάπτονται τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδά−
φιο δικαιολογητικά και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 (θεωρημένη), στην οποία ο ενδιαφερόμενος 
δηλώνει ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις των περ.α΄, 
β΄, και γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.2518/1997. 

3. Για την ανανέωση των ως άνω αδειών ακολουθείται 
η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 2 διαδι−
κασία και εκδίδεται σχετική πράξη του Διευθυντή της οι−
κείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Ασφαλείας 
προκειμένου για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, 
η οποία περιλαμβάνει και τυχόν προηγούμενες ανανεώ−
σεις και επισυνάπτεται στην αρχική άδεια εργασίας.

Άρθρο 4
Υποδείγματα

Οι χορηγούμενες άδειες ανά κατηγορία έχουν τον 
τύπο των παρακάτω υποδειγμάτων:
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Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταρ−
γούνται οι υπ’ αριθμ. 1016/109/5−κε΄ από 14.11.1997 (Β΄ 1055) 
και 8516/8/16−α΄ από 4.10.2004 (Β΄−1537) αποφάσεις του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

F
(2)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−
ποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟ−
ΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που έχει υπαχθεί στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004.

    Με την υπ’ αριθμ. 39454/ΥΠΕ4/205/ν. 3299/2004/10.8.2009 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που αναφέρεται στη 
δημιουργία του νέου ξενοδοχείου ΘΕΟΦΑΝΩ ΙΜΠΕΡΙΑΛ 
ΠΑΛΛΑΣ κατηγορίας 5 αστέρων με απόσχιση ανεξάρτη−
του τμήματος του υφισταμένου ξενοδοδοχείου ATHOS 
PALACE κατηγορίας 5 αστέρων και ταυτόχρονο εκσυγ−
χρονισμό ολοκληρωμένης μορφής για την αναβάθμιση 
του από ξενοδοχείο 4 αστέρων σε 5 αστέρων στο Δήμο 
Κασσάνδρας του Ν. Χαλκιδικής με τους εξής όρους:

(α) Το οριστικοποιούμενο κόστος της επένδυσης, 
ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) 
ευρώ.

(β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων 
(1.798.000) ευρώ που αποτελεί ποσοστό 25,7 % του κό−
στους της επένδυσης.

(γ) Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των δύο εκα−
τομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (2.800.000) ευρώ που 
αποτελεί ποσοστό 40% του κόστους της επένδυσης.

(δ) Το Τραπεζικό Δάνειο, ανέρχεται στο ποσό των δύο 
εκατομμυρίων τετρακοσίων δύο χιλιάδων (2.402.000) 
ευρώ που αποτελεί ποσοστό 34,3% του κόστους της 
επένδυσης.

(ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 31.3.2009
(ζ) Νέες θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 78 άτομα,όπως 

προβλέπεται, στην εγκριτική απόφαση.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της, επιχο−

ρήγησης ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων είκοσι επτά 
χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (1.427.840) ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.
   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

(3)
    Επιβολή επιβαρύνσεων και προστίμου στην εταιρεία 

«Κ. ΑΠΕΡΓΗΣ ΑΕ», για οφειλή και τελωνειακή πα−
ράβαση.

    Με την υπ’ αριθμ. 222.8.2009 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
ΜΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 137 του ν. 2960/2001, κα−
ταλογίζουμε στην εταιρεία Κ. ΑΠΕΡΓΗΣ ΑΕ, με ΑΦΜ 
094413887 και αλληλέγγυα στον νόμιμο εκπρόσωπο της 
εταιρείας Κ. ΑΠΕΡΓΗΣ ΑΕ, Απέργη Κωνσταντίνο του 
Θεόδωρου με ΑΦΜ 027089014, πρόστιμο ύψους 10.000 €, 
τέλος χαρτοσήμου 200 ευρώ, ΟΓΑ 40 ευρώ, συνολικό 
ποσό ύψους 10.240 ευρώ, που προκύπτει από τη μη κα−
ταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων για ένα 
επιβατικό όχημα μεταχειρισμένο μάρκας LAND ROVER, 
cc 4197, με αριθμό πλαισίου SALLMAM346A210917 για 
το οποίο κατέθεσε την υπ’ αριθμ. 1395/21.1.2008 Δήλωση 
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην Υπηρεσία μας, χωρίς 
μέχρι σήμερα να έχει καταβάλει τους αναλογούντες 
δασμούς και φόρους.

  Ο Προϊσταμενος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

F
    Αριθμ. 4465/Α1 (4)
Αναπροσαρμογή της αξίας του ειδικού ενσήμου υπέρ 

της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελ−
λάδος για κάθε άδεια γάμου και διαζυγίου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις:
α)του άρθρου 24 παρ. 1 και 3 του α.ν. 976/1946 «Περί Απο−

στολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος»(ΦΕΚ 
58 Α΄/1946),όπως η τελευταία παράγραφος προστέθηκε 
με το άρθρο 11 του ν.δ. 415/1947 (ΦΕΚ Α’ 217)

β) του άρθρου 48 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 1666/ ΔΙΟΕ89/13.1.2009 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ40/Β΄/16.1.2009)

3. Την πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου της Αποστο−
λικής Διακονίας της Ελλάδος(συνεδρίαση Α΄/10.10.2007) 
και την έγκριση της προτάσεως αυτής από την Διαρκή 
Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος (Συνοδική πε−
ρίοδος 151η, συνεδρία Ι΄ της 12.12.2007) και

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Αναπροσαρμόζεται σε δύο (2) ευρώ η προβλεπόμενη 
από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
3997α/Α1/18.2.2002 (Β 687) αξία του ειδικού ενσήμου για 
κάθε άδεια γάμου και διαζυγίου υπέρ της Αποστολικής 
Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Αυγούστου 2009 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24347

Αριθμ. Υ3α/Γ.Π. οικ. 119161 (5)
    Μετατροπή θέσεων προσωπικού στο Κέντρο Υγείας 

(ΚΥ) Δικαίων Νομού Έβρου, της 4ης ΥΠΕ Μακεδο νίας 
και Θράκης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤEΡΙΚΩΝ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 14, 15, 18 και 19 του ν. 1397/1983 «Εθνικό 

Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143 Α΄) όπως επανήλθαν σε ισχύ με 
τις διατάξεις του άρθρου 1β του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α΄)

β) Του άρθρου 5 του ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του Εθνι−
κού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 34 Α΄)

γ) Του άρθρου 24 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και 
εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄)

δ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α΄)

ε) Του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών 
Προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25 Α΄)

στ) Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 
Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού 

2.Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/2007 απόφαση ανάθε−
σης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, 
Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 1950/Β΄) 

3.Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 απόφαση κα−
θορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών (ΦΕΚ 40 Β΄)

4.Την υπ’ αριθμ. 13417/12.11.2007 απόφαση του Διοικητή 
της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης 

5. Την υπ’ αριθμ. της 21ης/17.4.2008 (θέμα 9ο) απόφασης 
του ΚΕΣΥΠΕ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 
Υ4α/4889/1995 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 673/Β΄), 
όσον αφορά τις θέσεις προσωπικού του άρθρου 1 (ΚΕ−
ΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ), του Κέντρου Υγείας Δικαίων, του ΓΝ 
Διδυμοτείχου, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Πε−
ριφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ακολούθως:

Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Κ.Υ. ΔΙΚΑΙΩΝ
Ι. Καταργούνται οι παρακάτω κενές θέσεις προσω−

πικού:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών – τριών Υγείας
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής
Μία (1) θέση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων
Μία (1) θέση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Μαγειρείων
Μία (1) θέση
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Τρεις (3) θέσεις

ΙΙ. Συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις προσωπικού, ως 
ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας − Ακτινολογίας
Μία (1) θέση
Η θέση αυτή μπορεί να πληρούται, μόνο σε περίπτωση 

έλλειψης υποψηφίων του κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτι−
νολογίας, από υποψήφιους του κλάδου ΔΕ Χειριστών 
Ιατρικών Συσκευών (Χειριστών – Εμφανιστών)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ βοηθών Νοσηλευτών
Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Δύο (2) θέσεις
ΙΙΙ. Οι θέσεις των αντίστοιχων κλάδων στο Κέντρο 

Υγείας Δικαίων διαμορφώνονται ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών – τριών Υγείας
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Δύο (2) θέσεις
Οι θέσεις αυτές μπορεί να πληρούνται, μόνο σε περί−

πτωση έλλειψης υποψηφίων του κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – 
Ακτινολογίας, από υποψήφιους του κλάδου ΔΕ Χειρι−
στών Ιατρικών Συσκευών (Χειριστών – Εμφανιστών)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων
Μία (1) θέση
Κλάδος ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Οκτώ (8) θέσεις
Κλάδος ΔΕ βοηθών Νοσηλευτών 
Επτά (7) θέσεις
Οι κλάδοι ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Μαγειρείων και 

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας καταργούνται
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  

F

Αριθμ. 55682 (6)
Τροποποίηση απόφασης καταβολής διαφορών Ειδικών 

Λογαριασμών του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
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2. Τις διατάξεις του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/25.9.2008) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολο−
γικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

3. Του άρθρου 11 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181/τ.Α΄/31.8.1995) 
και του άρθρου 8, παρ. 1 του ν. 2430/1996 (ΦΕΚ 156/
τ.Α΄/10.7.1996) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 19, παρ. 16 και 17 του ν. 3208/24.12.2003.

1. Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993.

6. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

7. Του ν. 2910/2001 και λοιπές διατάξεις σχετικές με 
τις μετατάξεις υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοι−
κήσεις.

8. Τις διατάξεις του ν. 3016/2002 «Για την εταιρική δια−
κυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις».

9. Την υπ’ αριθμ. 50908/31.7.2002 (ΦΕΚ 992/τ.Β΄/31.7.2002) 
κοινή υπουργική απόφαση «Καταβολή διαφορών Ειδι−
κών Λογαριασμών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. α) 61175/24.10.2003 (ΦΕΚ 1629/τ.Β΄/6.11.2003), 
β) 2/39384/0022/27.7.2004 (ΦΕΚ 1197/τ.Β’/4.8.2004),
γ) 2/68993/0022/23.12.2004 (ΦΕΚ 1920/τ.Β΄/24.12.2004,
δ) 2/16068/0022/28.6.2005 (ΦΕΚ 990/τ.Β΄/14.7.2005), και
ε) 2/35112/0022/20.6.2007 (ΦΕΚ 1090/Β΄/2.7.2007) όμοιες.

10. Την υπ’ αριθμ. 2/2957/0022/24.6.2009 απόφαση 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ρύθμιση των 
αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους υπαλλήλους 
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα 
με τις διατάξεις των ν. 2332/1995 και 2430/1996».

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε−
ων της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 
περίπου 1.220.000,00 € ετησίως που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0579, 
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 
50908/31.7.2002 (ΦΕΚ 992/τ.Β΄/31.7.2002) κοινή υπουργική 
απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 
με τις υπ’ αριθμ.: α) 61175/2003 (ΦΕΚ 1629/τ.Β΄/6.11.2003) 
β) 2/39384/0022/27.7.2004 (ΦΕΚ 1197/τ.Β΄/4.8.2004),
γ) 2/68993/0022/23.12.2004 (ΦΕΚ 1920/τ.Β’/24.12.2004),
δ) 2/16068/0022/28.6.2005 (ΦΕΚ 990/τ.Β΄/14.7.2005), και
ε) 2/35112/0022/20.6.2007 (ΦΕΚ 1090/Β΄/2.7.2007 όμοιες.

2. Χορηγούμε επί των καταβαλλομένων χρηματικών 
ποσών των ως άνω αποφάσεων τριάντα δύο (32) € από 
1.10.2009.

Κατόπιν τούτων τα μηνιαία καταβαλλόμενα χρηματικά 
ποσά της παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 50908/31.7.2002 κοινή 
υπουργική απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε κατά τ’ 
ανωτέρω διαμορφώνονται για το έτος 2009 ως εξής:

 Από 1.10.2009
Α. Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ 550,00 €
Β. Υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ 502,00 €
Γ. Υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ 469,00 €
Δ. Υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ 454,00 €

Επίσης χορηγούμε επί των ανωτέρω χρηματικών πο−
σών: α) από 1.10.2010 30,00 €, β) από 1.10.2011 30,00 €,
γ) από 1.10.2012 30,00 €.

3. Δικαιούχοι υπάλληλοι των ανωτέρω διαφορών είναι 
αυτοί που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 61175/24.10.2003 
και την υπ’ αριθμ. 2/16068/0022/28.6.2005 κοινή υπουρ−
γική απόφαση.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 50908/31.7.2002 κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέ−
στερα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.10.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠP. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
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