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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. οικ. 1356 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 160/3.1.2006 (ΦΕΚ Β/6) κοι−

νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομί−
ας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας περί «Καθορισμού ελάχιστου αριθμού 
ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος 
ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την 
ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών 
καθώς και των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης 
στην μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονο−
μική δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 
59 του ν. 3386/2005».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 

(ΦΕΚ 212/Α) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπη−
κόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» όπως 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 
του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α) «Ειδικές ρυθμίσεις μετα−
ναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης».

β) Της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3386/2005 
(ΦΕΚ 212/Α) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπη−
κόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» όπως 
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του 
ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α) «Ειδικές ρυθμίσεις μεταναστευ−
τικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης».

γ) Του άρθρου 19 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α) «Ειδικές 
ρυθμίσεις μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητη−
μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος  63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).
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2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, 
για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 1950).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας Σοφία Καλαντζάκου (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 160/3.1.2006 (ΦΕΚ Β/6) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομί−
ας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, ως εξής:

Α. Ο ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης ή το ελάχι−
στο χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά έτος ή ανά διετία 
και ασφαλιστικό φορέα που πρέπει να πραγματοποιούν 
οι υπήκοοι τρίτων χωρών, προκειμένου να πληρείται η 
προϋπόθεση για ανανέωση των αδειών διαμονής τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 καθορίζεται 
ως εξής:

1.α. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που είναι 
κάτοχοι αδειών διαμονής διάρκειας ενός (1) έτους για 
παροχή εξαρτημένης εργασίας σε σταθερό εργοδότη 
και για ορισμένο είδος απασχόλησης, και ασφαλίζο−
νται στο ΙΚΑ− ΕΤΑΜ, ορίζεται ως ελάχιστος χρόνος 
ασφάλισης οι 200 ημέρες. Ο ανωτέρω αριθμός ημερών 
ασφάλισης αποδεικνύεται ότι έχει πραγματοποιηθεί 
στο χρονικό διάστημα της άδειας διαμονής τους από 
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει 
μικρότερο αριθμό ημερομισθίων μπορεί να προβεί στην 
εξαγορά αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού 
20% του απαιτούμενου αριθμού.

β. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που είναι 
κάτοχοι αδειών διαμονής διάρκειας δύο (2) ετών για 
παροχή εξαρτημένης εργασίας σε σταθερό εργοδότη 
και για ορισμένο είδος απασχόλησης, και ασφαλίζεται 
στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ορίζεται, αθροιστικά για το σύνολο της 
διετίας, ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης οι 400 ημέρες. 
Ο ανωτέρω αριθμός ημερών ασφάλισης αποδεικνύεται 
ότι έχει πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα της 
άδειας διαμονής τους από βεβαίωση του οικείου ασφα−
λιστικού φορέα.

Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει 
μικρότερο αριθμό ημερομισθίων μπορεί να προβεί στην 
εξαγορά αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού 
20% του απαιτούμενου αριθμού.

γ. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που είναι 
κάτοχοι άδειας διαμονής διάρκειας ενός (1) έτους και 
απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε 
περισσότερους του ενός μη σταθερούς εργοδότες (οι−
κοδόμοι, αποκλειστικοί νοσοκόμοι και προσωπικό εργα−
ζόμενο κατ’ οίκον του εργοδότη) και ασφαλίζονται στο 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ορίζεται ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης 
οι 150 ημέρες εργασίας. Ο ανωτέρω αριθμός ημερών 
ασφάλισης αποδεικνύεται ότι έχει πραγματοποιηθεί στο 
χρονικό διάστημα της άδειας διαμονής από βεβαίωση 
του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει 
μικρότερο αριθμό ημερομισθίων μπορεί να προβεί στην 

εξαγορά αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού 
20% του απαιτούμενου αριθμού.

δ. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που είναι κά−
τοχοι άδειας διαμονής διάρκειας δύο (2) ετών και απα−
σχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε περισ−
σότερους του ενός μη σταθερούς εργοδότες (οικοδόμοι, 
αποκλειστικοί νοσοκόμοι και προσωπικό εργαζόμενο κατ’ 
οίκον του εργοδότη) και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ορί−
ζεται, αθροιστικά για το σύνολο της διετίας, ως ελάχιστος 
χρόνος ασφάλισης οι 300 ημέρες εργασίας. Ο ανωτέρω 
αριθμός ημερών ασφάλισης αποδεικνύεται ότι έχει πραγ−
ματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα της άδειας διαμονής 
από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει 
μικρότερο αριθμό ημερομισθίων μπορεί να προβεί στην 
εξαγορά αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού 
20% του απαιτούμενου αριθμού.

ε. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που ασφα−
λίζονται στον ΟΓΑ, είτε αυτοί απασχολούνται αυτο−
τελώς (αγρεργάτες, αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ 
επαγγελματίες) είτε απασχολούνται ως μισθωτοί − 
ανειδίκευτοι εργάτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 του ν. 3232/2004, όπως ισχύει, ανεξαρτήτως 
εάν απασχολούνται σε ένα ή περισσότερους εργοδότες, 
ορίζεται ως ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης, η 
ασφάλιση έξι (6) μηνών ανά έτος. Οι υπήκοοι τρίτης 
χώρας ως αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων, θα προσκομίζουν βεβαίωση ασφαλιστι−
κής ενημερότητας, με εξαίρεση τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που έχει διακοπεί η ασφάλισή τους και εκκρε−
μεί η επανεγγραφή τους στα Μητρώα Ασφαλισμένων 
του ΟΓΑ, οι οποίοι μπορούν να προσκομίζουν, αντί της 
βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και του φωτο−
αντιγράφου του βιβλιαρίου υγείας, ειδική βεβαίωση του 
Ανταποκριτή του ΟΓΑ ή του ΟΓΑ.

Η δυνατότητα εξαγοράς ημερών ασφάλισης μέχρι πο−
σοστού 20% του απαιτούμενου αριθμού δεν τυγχάνει 
εφαρμογής για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ

2.α. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που εί−
ναι κάτοχοι αδειών διαμονής διάρκειας ενός (1) έτους 
για παροχή υπηρεσιών ή έργου και ασφαλίζονται στο 
ΙΚΑ − ETAM, ορίζεται ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης 
οι 200 ημέρες εργασίας. Ο ανωτέρω αριθμός ημερών 
ασφάλισης αποδεικνύεται ότι έχει πραγματοποιηθεί στο 
χρονικό διάστημα της άδειας διαμονής από βεβαίωση 
του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει 
μικρότερο αριθμό ημερομισθίων μπορεί να προβεί στην 
εξαγορά αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού 
20% του απαιτούμενου αριθμού.

β. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που εί−
ναι κάτοχοι αδειών διαμονής διάρκειας δύο (2) ετών 
για παροχή υπηρεσιών ή έργου και ασφαλίζονται στο 
ΙΚΑ − ETAM, ορίζεται, αθροιστικά για το σύνολο της 
διετίας, ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης οι 400 ημέ−
ρες εργασίας. Ο ανωτέρω αριθμός ημερών ασφάλισης 
αποδεικνύεται ότι έχει πραγματοποιηθεί στο χρονικό 
διάστημα της άδειας διαμονής από βεβαίωση του οι−
κείου ασφαλιστικού φορέα.

Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει 
μικρότερο αριθμό ημερομισθίων μπορεί να προβεί στην 
εξαγορά αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού 
20% του απαιτούμενου αριθμού.
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γ. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που εί−
ναι κάτοχοι αδειών διαμονής διάρκειας ενός (1) έτους 
για παροχή υπηρεσιών ή έργου και ασφαλίζονται στον 
Ο.Α.Ε.Ε., ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης ορίζονται οι 
250 ημέρες εργασίας. Ως αποδεικτικό εκπλήρωσης των 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων προσκομίζεται από τους 
ενδιαφερομένους βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα περί καταβολής των προς αυτόν ασφαλιστικών 
εισφορών.

Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει 
μικρότερο αριθμό ημερομισθίων μπορεί να προβεί στην 
εξαγορά αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού 
20% του απαιτούμενου αριθμού.

δ. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που είναι 
κάτοχοι αδειών διαμονής διάρκειας δύο (2) ετών για πα−
ροχή υπηρεσιών ή έργου και ασφαλίζονται στον Ο.Α.Ε.Ε., 
ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης ορίζονται, αθροιστικά 
για το σύνολο της διετίας, οι 500 ημέρες εργασίας. Ως 
αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώ−
σεων προσκομίζεται από τους ενδιαφερομένους βεβαί−
ωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα περί καταβολής 
των προς αυτόν ασφαλιστικών εισφορών.

Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει 
μικρότερο αριθμό ημερομισθίων μπορεί να προβεί στην 
εξαγορά αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού 
20% του απαιτούμενου αριθμού.

3. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που εί−
ναι κάτοχοι αδειών διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης 
οικονομικής δραστηριότητας και ασφαλίζονται στον 
Ο.Α.Ε.Ε., ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης ορίζονται οι 
250 ημέρες εργασίας ανά έτος. Ως αποδεικτικό εκπλή−
ρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων προσκομίζε−
ται από τους ενδιαφερομένους βεβαίωση του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα περί καταβολής των προς αυτόν 
ασφαλιστικών εισφορών.

4. Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών που υπάγο−
νται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, κατά την πρώτη ανανέωση 
της άδειας διαμονής τους ή κατά τον πρώτο χρόνο 
απασχόλησής τους στην αγροτική οικονομία, μπορεί 
να προσκομίζεται αντί της βεβαίωσης ασφαλιστικής 
ενημερότητας και του φωτοαντιγράφου του βιβλιαρίου 
υγείας, επικυρωμένο φωτ/φο του Δελτίου Απογραφής, 
που θα χορηγείται από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ. Κατά 
την επικύρωση του Δελτίου Απογραφής θα προστίθεται 
η σημείωση «Εκκρεμεί στον ΟΓΑ – Έχει απασχοληθεί 
στην αγροτική οικονομία κατά τα έτη…….».

5. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής 
του, με επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 
του άρθρου 15 του ν. 3386/2005, ο υπήκοος τρίτης χώρας 
αλλάξει εργοδότη και το είδος της εργασίας υπάγεται 
σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, κατά την ανανέωση της 
άδειας διαμονής για τη διαπίστωση του απαιτούμενου 
χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των 
ημερών ασφάλισης στους φορείς αυτούς.

6. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εάν οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών, έχουν απασχοληθεί μικρότερο διάστημα 
κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής τους, 
θα πρέπει να αποδείξουν απολύτως τεκμηριωμένα τον 
λόγο για τον οποίο δεν εργάσθηκαν το συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις 
δικαιολογημένης αποχής από την εργασία και δικαιολο−
γητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν προκειμένου 
να αποδειχθεί ο ισχυρισμός.

α) ήταν άνεργος/η (θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαί−
ωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει το χρονικό 
διάστημα της τακτικής επιδότησης ανεργίας ή εγγραφή 
του στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ προσκομίζοντας 
παράλληλα και τη σχετική κάρτα ανεργίας θεωρημένη 
κάθε μήνα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ),

β) ήταν ασθενής (θα πρέπει να προσκομίζεται γνωμά−
τευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για το χρονικό διάστημα 
της ασθενείας του/της ή γνωμάτευση ιατρού του αρμό−
διου ασφαλιστικού φορέα του υπηκόου τρίτης χώρας, σε 
περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν νοσηλεύτηκε),

γ) απουσίασε εκτός Ελλάδας για χρονικό διάστημα 
μέχρι τέσσερις μήνες (θα πρέπει να προσκομισθεί αντί−
γραφο του διαβατηρίου για το χρονικό διάστημα της 
απουσίας του).

Oι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και στους 
λόγους δικαιολογημένης αποχής από την εργασία υπά−
γεται και κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον υπάρχουν απο−
δεικτικά στοιχεία που βάσει των διατάξεων της Εργα−
τικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας δικαιολογεί αποχή 
από την εργασία, όπως ανυπαίτιο κώλυμα, μάρτυρας σε 
δίκη, άδεια κυήσεως, άδεια λοχείας, θάνατος συγγενούς 
και βαριά ασθένεια, προφυλάκιση, εφόσον δεν ευθύ−
νεται, άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων, άδεια άνευ 
αποδοχών, αναστολή της εργασιακής σχέσης κ.λπ.

Οι ημέρες τεκμηριωμένης αποχής από την εργασία θα 
αφαιρούνται από το σύνολο των ημερών εργασίας που 
αντιστοιχούν στο διάστημα ισχύος της άδειας διαμονής 
του υπηκόου τρίτης χώρας.

7. Στις περιπτώσεις που υπήκοοι τρίτης χώρας είναι 
κάτοχοι αδειών διαμονής των άρθρων 17, 20, 21, 22 και 
23 του ν. 3386/2005, προσκομίζεται βεβαίωση ασφα−
λιστικού φορέα για την παροχή ιατροφαρμακευτικής 
και νοσοκομειακής περίθαλψης και δεν αναζητείται η 
εκπλήρωση των ασφαλιστικών εισφορών για το διά−
στημα ισχύος της άδειας διαμονής του. Σε περίπτωση 
που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής των άρθρων 18 και 
19 του ίδιου νόμου, η βεβαίωση για την κάλυψη της ια−
τροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν απαιτείται, εφόσον 
ο διακινούμενος προσκομίζει το θεωρημένο βιβλιάριο 
ασθενείας του ή διαθέτει Ευρωπαϊκή κάρτα Ασφάλισης 
Ασθένειας ή άλλο ισοδύναμο Κοινοτικό έγγραφο.

Β. Για την ανανέωση των αδειών διαμονής που χορη−
γήθηκαν βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του 
άρθρου 18 του ν. 3536/2007, δεν απαιτείται η πραγμα−
τοποίηση ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης.

Γ. Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσβα−
σης στην εργασία των κατόχων αδειών διαμονής που 
χορηγήθηκαν για λόγους οικογενειακής επανένωσης 
βάσει των διατάξεων του π.δ/τος  131/2006.

1. Τα μέλη της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που 
έχουν γίνει δεκτά στη χώρα για λόγους οικογενειακής 
επανένωσης, έχουν εξίσου μ’ αυτόν δικαίωμα πρόσβα−
σης στη μισθωτή εργασία και σε άσκηση ανεξάρτητης 
οικονομικής δραστηριότητας.

2. Το μέλος της οικογένειας που είναι κάτοχος άδειας 
διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης και επι−
θυμεί να απασχοληθεί σε μισθωτή εργασία, υποβάλλει 
αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία, συνυποβάλλοντας τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανάλογα με το είδος της 
απασχόλησης που θα παρέχει.

Η οικεία υπηρεσία εκδίδει σχετική απόφαση με την 
οποία εγκρίνει την πρόσβαση στην εργασία υπηκόου 
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τρίτης χώρας. Η εν λόγω απόφαση πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας, εκδίδεται άπαξ και είναι αόριστης δι−
άρκειας. Ειδικά για το πρώτο δωδεκάμηνο διάστημα 
διαμονής, από τη χορήγηση της αρχικής άδειας διαμο−
νής για οικογενειακή επανένωση, η αρμόδια υπηρεσία 
αποφασίζει βάσει των κενών θέσεων εργασίας ανά ει−
δικότητα, όπως αυτές έχουν καθοριστεί κατά τη διαδι−
κασία του άρθρου 14 του ν. 3386/2005.

3. Εάν το μέλος της οικογένειας επιθυμεί να ασκήσει 
ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, θα πρέπει να 
υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία, καταθέτο−
ντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συνοδευόμενα 
με την αντίστοιχη οικονομοτεχνική μελέτη. Ο φάκελος 
θα διαβιβάζεται στην Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 
24 η οποία θα γνωμοδοτεί σχετικά.

Εάν η ανωτέρω Επιτροπή γνωμοδοτήσει θετικά, η αρ−
μόδια υπηρεσία θα εκδίδει σχετική απόφαση έγκρισης 
της δραστηριότητας.

4. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος για ανανέωση 
άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης, 
η απόφαση έγκρισης πρόσβασης στην αγορά εργασί−
ας ή σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, παύει 
αυτοδικαίως να ισχύει.

5. Αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης έγκρισης πρόσβα−
σης σε μισθωτή εργασία ή σε ανεξάρτητη οικονομική 
δραστηριότητα οι οποίες έχουν υποβληθεί στις αρμόδι−
ες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας, εξετάζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 369 (2)
Υπερωρίες Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών του 

Υφυπουργού Εξωτερικών με σχέση εργασίας Ιδιω−
τικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2009.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ/τος  104/1983 «Αρμοδιότητες 

της Γ.Γ.Α.Ε.».
2. Τις διατάξεις του π.δ/τος  122/2003 «Οργάνωση υπη−

ρεσιών της Γ.Γ.Α.Ε.» (ΦΕΚ 107/Α).
3. Τις διατάξεις του π.δ/τος  155/1993 «Μεταφορά 

Γ.Γ.Α.Ε. στο Υπουργείο Εξωτερικών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1288/1982 (ΦΕΚ 

120/Α).
5. Τα άρθρα 24, 26 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 

κυβερνητικά όργανα».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 

57/Α΄/18.3.1998).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και Υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ.....).

8. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 «Επέκταση των 
διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δη−
μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α».

9. Το υπ’ αριθμ. 100/2009 έγγραφο του Σώματος Επι−
θεώρησης Εργασίας με το οποίο εγκρίνονται οι υπερω−
ρίες 3 Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών της ΓΓΑΕ με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

10. Το π.δ. υπ’ αριθμ. 206/2007 «Διορισμός μελών της 
Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232/Α΄/2007).

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Π23ΥΦΥΠ−29852/ΑΣ12655 
απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εξω−
τερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εξωτερικών», άρθρο 2 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εξωτερικών Θεόδωρο Κασσίμη» (ΦΕΚ 1951 
Β΄/3.10.2007).

12. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
ύψους 292.000,00 Ευρώ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των (2) Ει−
δικών Συμβούλων και του (1) Ειδικού Συνεργάτη του 
Υφυπουργού Εξωτερικών, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου, πέραν του νομίμου ωραρίου, μέχρι 
120 ώρες συνολικά για έναν έκαστο ετησίως, για το 
από 1.1.2009 μέχρι 31.12.2009 χρονικό διάστημα και με 
συνολική δαπάνη 5.000 Ευρώ περίπου.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ

F
    Αριθμ. 370 (3)
Υπερωρίες Μισθωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−

καίου Ορισμένου Χρόνου σε θέση Ειδικού Επιστημι−
νικού Προσωπικού έτους 2009.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ/τος  104/1983 «Αρμοδιότητες 

της Γ.Γ.Α.Ε.».
2. Τις διατάξεις του π.δ/τος  122/2003 «Οργάνωση υπη−

ρεσιών της Γ.Γ.Α.Ε.» (ΦΕΚ 107/Α).
3. Τις διατάξεις του π.δ/τος  155/1993 «Μεταφορά 

Γ.Γ.Α.Ε. στο Υπουργείο Εξωτερικών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1288/1982 (ΦΕΚ 

120/Α).
5. Τα άρθρα 24, 26 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 

κυβερνητικά όργανα».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 

57/Α΄/18.3.1998).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και Υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ).

8. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 «Επέκταση των 
διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δη−
μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.......».

9. Το υπ’ αριθμ. 99/2009 έγγραφο του Σώματος Επιθε−
ώρησης Εργασίας με το οποίο εγκρίνονται οι υπερωρίες 
5 υπαλλήλων της ΓΓΑΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου.
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10. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232/Α΄/2007).

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Π23ΥΦΥΠ−29852/ΑΣ12655 
απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εξω−
τερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εξωτερικών», άρθρο 2 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εξωτερικών Θεόδωρο Κασσίμη» (ΦΕΚ 1951 
Β΄/3.10.2007).

12. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
ύψους 292.000,00 Ευρώ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των πέντε 
(5) υπαλλήλων της Γ.Γ.Α.Ε. με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προ−
σωπικού, πέραν του νομίμου ωραρίου, μέχρι 120 ώρες 
συνολικά για έναν έκαστο ετησίως, για το από 1.1.2009 
μέχρι 31.12.2009 χρονικό διάστημα και με συνολική δα−
πάνη 7.000 Ευρώ περίπου.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΜΗΣ

F
          Αριθμ. ΓΠ/οικ.8502 (4)

Αρμοδιότητες Υποδιοικητού 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς 
και Αιγαίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 

«Εθνικό Σύστημα ΥΥΚΑ και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3527/2007.
3. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση 

του δημοσίου συμφέροντος και την καλύτερη λειτουρ−
γία της.

4. Το υπ’ αριθμ. 31495/24864/2008 έγγραφο του Διοι−
κητή της 2ης Υ.ΠΕ., αποφασίζουμε:

Την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Υποδιοικητή Συ−
νοδινό Δημήτριο ως ακολούθως:

Α.1.) Ορίζουμε τις αρμοδιότητες του Υποδιοικητού Συ−
νοδινού Δημητρίου για τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια 
Πειραιώς και Αιγαίου, πλην της Περιφέρειας πρώην Β΄ 
Νοτίου Αιγαίου, ως εξής:

1. Καταρτίζει και ενημερώνει σε μηνιαία βάση το χάρτη 
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

2. Εγκρίνει την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη ανα−
κατανομή κτιριακών και λοιπών υποδομών.

3. Επεξεργάζεται, αξιολογεί, εγκρίνει προτάσεις ΦΠΥΥ−
ΚΑ σχετικά με τους Οργανισμούς τους και τους υπο−
βάλλει στο Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Πειραιώς και Αιγαίου.

4. Επεξεργάζεται και αξιολογεί σε σχέση με το στρατη−
γικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, όλες τις προτάσεις και 
αιτήματα των ΦΠΥΥΚΑ και τα υποβάλλει στον Διοικητή 
της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

5. Παρακολουθεί και ελέγχει σε μηνιαία βάση την ορθή 
εκτέλεση των προϋπολογισμών και την εν γένει οικο−
νομική λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ.

6. Συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές για την 
μελέτη, εισήγηση ή παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα 
που αναφέρονται στη δραστηριότητα της 2ης Υγει−
ονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και των 
ΦΠΥΥΚΑ αυτής.

7. Αποφασίζει για τη διάθεση σε άλλους φορείς του μη 
αναγκαίου υλικού των ΦΠΥΥΚΑ ολόκληρης της Περιφέ−
ρειας κατόπιν γνωμοδότησης της Συντονιστικής επιτρο−
πής του Συμβουλίου της Υγειονομικής Περιφέρειας.

8. Εκδίδει τις αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης των 
Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των εποπτευό−
μενων Νοσοκομείων και των προέδρων Μονάδων Κοι−
νωνικής Φροντίδας.

9. Προΐσταται και αποφασίζει αποκλειστικώς για τα 
ΚΕΠ.

10. Προΐσταται και εισηγείται αποκλειστικώς για το 
έργο της αποασυλοποίησης ψυχικώς πασχόντων.

11. Παρακολουθεί και συντονίζει όλα τα τεχνικά έργα.
12. Προΐσταται και αποφασίζει για όλα τα θέματα των 

Προνοιακών Μονάδων συμπεριλαμβανομένου και του 
ανθρώπινου δυναμικού.

13. Προΐσταται και εισηγείται για θέματα των Νοσο−
κομείων, Κέντρων Υγείας, ΠΠΙ και ΠΙ.

14. Αποφασίζει για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη δι−
αδικασία συγχώνευσης όλων των καταργηθεισών ΔΥΠΕ 
και απορρόφησής τους από την πρώην Γ΄ ΔΥΠΕ Αττικής, 
συντονίζοντας το έργο της καταγραφής του αρχείου 
και της αποθήκευσής του, ως και κάθε θέμα που αφο−
ρά την εξόφληση υποχρεώσεων των καταργηθεισών 
ΔΥΠΕ συμπεριλαμβανομένων των έργων Π.Ε.Π και της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Α.2.) Ορίζουμε τις αρμοδιότητες του Υποδιοικητού Συ−
νοδινού Δημητρίου για τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια 
Πειραιώς και Αιγαίου, ως εξής:

1. Καταρτίζει ετησίως το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 
για την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγ−
γύης στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, 
καθώς επίσης και το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο αντιμε−
τώπισης εκτάκτων αναγκών και τα υποβάλλει το αργότερο 
την πρώτη Αυγούστου κάθε έτους στο Διοικητή της 2ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

2. Ασκεί έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΦΠΥΥ−
ΚΑ της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αι−
γαίου, λαμβάνοντας υπόψη τους προϋπολογισμούς των 
ΦΠΥΥΚΑ και τους υποβάλλει στο Διοικητή.

3. Συντονίζει, παρακολουθεί και εισηγείται για όλα τα 
θέματα που επεξεργάζεται η Διεύθυνση Προγραμμα−
τισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές για την 
έρευνα, μελέτη, εισήγηση προς το Διοικητή, θεμάτων 
που αφορούν τη σχέση, επίδραση, επίπτωση του φυ−
σικού και τεχνικού περιβάλλοντος για την λειτουργία 
των υφισταμένων Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, για την 
ανάγκη λήψης μέτρων και δράσεων προς αντιμετώπιση 
θεμάτων των Νοσοκομείων, των Μονάδων Πρόνοιας, των 
ασθενών, των πολιτών που υπάγονται στην ευθύνη της 
2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

5. Συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές για τη 
μελέτη των εκπαιδευτικών, ενημερωτικών, ερευνητικών 
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θεμάτων των εποπτευομένων από την 2η Υγειονομική 
Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου Μονάδων, και εισηγεί−
ται στο Διοικητή τη συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευ−
τικά ιδρύματα για τη μελέτη, διαχείριση, επίλυση των 
προβλημάτων αυτών.

6. Ενημερώνει το Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Πε−
ριφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για κάθε ενέργεια σε 
σχέση με τις εκχωρηθείσες αρμοδιότητες.

7. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οι εκχωρούμε−
νες αρμοδιότητες ασκούνται από τον Διοικητή της 2ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

8. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διοικητή της 
2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου αυτός 
αντικαθίσταται από τον Υποδιοικητή Συνοδινό Δημήτριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 8203 (5)
Τροποποίηση – συμπλήρωση Κανονισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώ−

δικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικα−
στικών Λειτουργών» όπως αντικαταστάθηκε από το άρ−
θρο 5 του ν. 1868/1989 και όπως τελικά αντικαταστάθηκε 
η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997.

β) Του άρθρου 25 παρ.3 περ.α του ν. 2812/2000 (Α΄ 
67).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος  63/2005 ΦΕΚ Α΄/98.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β΄/8.6.2004).

4. Το υπ’ αριθμ. 1723/17.12.2008 έγγραφο του Ειρηνο−
δικείου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της 
τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσω−
τερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/2008 απόφαση της Ολο−
μέλειας του παραπάνω Δικαστηρίου και η οποία έχει 
ως εξής:

τροποποιεί και συμπληρώνει, ομόφωνα, τον ισχύοντα 
Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου 
Θεσσαλονίκης ως εξής;

1. ΤΜΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(τροποποιείται η παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 2/2002 από−

φασης.)
Σ’ αυτό υπηρετούν μέχρι 15 δικαστές. Ορίζονται μέχρι 

30 δικάσιμοι το μήνα. Προσδιορίζονται σε κάθε δικάσι−
μο 20 πρωτοείσακτες αγωγές και μέχρι 7 αναβλητικές. 
Συνεδριάζει: Κάθε ημέρα Α΄ πινάκιο και επιπλέον κάθε 

Τρίτη και κάθε Τετάρτη Β΄ πινάκιο και 1η και 3η Παρα−
σκευή Β΄ πινάκιο, Σύνολο 30 δικάσιμοι.

2. ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙ−
ΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 

(τροποποιείται η παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 2/2002 από−
φασης)

Σ’ αυτό υπηρετούν μέχρι 8 Δικαστές. Ορίζονται μέχρι 
16 Δικάσιμοι το μήνα. Σε κάθε Δικάσιμο προσδιορίζονται 
μέχρι 10 μισθωτικές, 7 ανακοπές, 2 αμοιβές, 4 εκουσίας 
σύνολο 23 και μέχρι 7 αναβολές εκ των οποίων 1 μόνο 
αναβολή στις αμοιβές. Συνεδριάζει: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, 
Πέμπτη και Παρασκευή. Σύνολο: 16 Δικάσιμοι

3. ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ν. 733/1977)
(τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρ. 8 της υπ’ αριθμ. 

3/2001 απόφασης) 
Σ’ αυτό υπηρετούν μέχρι 15 Δικαστές. Ορίζονται μέχρι 

30 Δικάσιμοι το μήνα. Σε κάθε δικάσιμο προσδιορίζονται 
20 πρωτοείσακτες υποθέσεις και μέχρι 6 αναβολές. 
Συνεδριάζει κάθε μέρα Α΄ πινάκιο κάθε Δευτέρα και 
Πέμπτη Β΄ πινάκιο κάθε 1η και 3η Τετάρτη ή 2η και 4η 
Β΄ πινάκιο. Σύνολο 30 Δικάσιμοι.

4. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
(τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρ. 8 της υπ’ αριθμ. 

3/2001 απόφασης)
Σ’αυτό υπηρετούν δύο δικαστές. Ορίζονται μέχρι 4 

Δικάσιμοι το μήνα. Προσδιορίζονται 15 πρωτοείσακτες 
υποθέσεις και μέχρι 8 αναβολές. Συνεδριάζει κάθε Τρίτη. 
Σύνολο 4 δικάσιμοι. 

5. ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ
Τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρ. 8 της υπ’ αριθμ. 

3/2001 απόφασης).
Σ’αυτό υπηρετούν μέχρι 3 Δικαστές. Ορίζονται 6 δι−

κάσιμοι το μήνα. Σε κάθε Δικάσιμο προσδιορίζονται 
μέχρι 40 υποθέσεις και μέχρι 8 αναβολές. Συνεδριάζει 
κάθε Πέμπτη και κάθε 2η και 4η Παρασκευή. Σύνολο: 
6 Δικάσιμοι.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσ−
σαλονίκη στις 10 Δεκεμβρίου 2008.
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΜΑΤΖΗ−ΛΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΙΩΝΗ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

F
    Αριθμ. 5118.23/01/2009 (6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης μονίμου προσω−

πικού Λ.Τ. Κορινθίας Α΄ εξαμήνου 2009.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α) «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνο−
μίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις». 

β) Του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 
231 Α΄/19.9.2007).
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2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/002/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών/Γ.Λ.Κ.

3. Το υπ’ αριθμ. 1718/22.12.2008 έγγραφο Λ.Τ. Κοριν−
θίας.

4. Την υπ’ αριθμ. 36/12.6.2008 Πράξη της Λιμενικής 
Επιτροπής Λ.Τ. Κορινθίας.

5. Το γεγονός ότι για την κάλυψη της σχετικής δαπά−
νης, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογι−
σμό έτους 2009, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης με αμοιβή, επτακοσί−
ων είκοσι (720) ωρών υπερωριακής απασχόλησης, πέραν 
του κανονικού ωραρίου, για τους δύο (2) υπηρετούντες 
υπαλλήλους του Λ.Τ. Κορινθίας, για την αντιμετώπιση 
έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, για το Α΄ εξάμηνο του 
2009 και ειδικότερα:

 Έλεγχος και λειτουργία γεφυροπλάστιγγας− κατα−
μέτρηση οχημάτων RO− RO−εμπορευμάτων κ.λπ.

 Είσπραξη ανταλλάγματος από παραχωρήσεις χώ−
ρων.

 Καταμέτρηση σκαφών ελλιμενισμού σε αλιευτικά 
καταφύγια.

 Εκτέλεση έργων στο Αλιευτικό Καταφύγιο Λου−
τρακίου.

Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν μπορεί να υπερ−
βαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει από την ανω−
τέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό των 3.582,00 ευρώ πε−
ρίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 
2009 του εν λόγω Λιμενικού Ταμείου, όπου υπάρχουν 
εγγεγραμμένη πίστωση. 

Υπεύθυνος για την εκτέλεση των υπερωριών ορίζεται 
ο Πρόεδρος του Λ.Τ. Κορινθίας ΔΗΜΟΣ Χρήστος.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F

    Αριθμ. 5118.26/01/2009 (7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης μονίμου προσω−

πικού Λ.Τ. Κύμης έτους 2009.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α) «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνο−
μίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις». 

β) Του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 
231 Α΄/19.9.2007).

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/002/31.12.2003 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών/Γ.Λ.Κ.

3. Το υπ’ αριθμ. 854/17.12.2008 έγγραφο Λ.Τ. Κύμης.
4. Την υπ’ αριθμ. 79/17.12.2008 Πράξη της Λιμενικής 

Επιτροπής Λ.Τ. Κύμης.
5. Το γεγονός ότι για την κάλυψη της σχετικής δαπά−

νης, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογι−
σμό του Λ.Τ. Κύμης έτους 2009, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης με αμοιβή, τετρακο−
σίων ογδόντα (480) ωρών υπερωριακής απασχόλησης, 
πέραν του κανονικού ωραρίου, για δύο (2) υπαλλήλους 
του Λ.Τ. Κύμης, για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρε−
σιακών αναγκών, για το 2009 και ειδικότερα:

 Τήρηση − σύνταξη − διεκπεραίωση πρακτικών εγγρά−
φων, τήρηση λογιστικών βιβλίων, έκδοση χρηματικών 
ενταλμάτων, εισπράξεις − καταθέσεις εσόδων, υποβο−
λή προϋπολογισμών και απολογισμών προηγούμενων 
ετών.

Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν μπορεί να υπερ−
βαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει από την ανω−
τέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό των 3.300,00 ευρώ πε−
ρίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 
2009 του εν λόγω Λιμενικού Ταμείου, όπου υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση. Υπεύθυνος για την εκτέλεση 
των υπερωριών ορίζεται η Πρόεδρος του Λ.Τ. Κύμης 
ΚΕΧΡΗ Ζαχαρούλα.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. 137647/9683 (8)
Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνο−

μίας του Δήμου Φλώρινας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

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

ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 τ.Α΄/23.12.2008).
2. Το υπ’ αριθμ. 20671/30.12.2008 έγγραφο του Δήμου 

Φλώρινας.
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου 
Φλώρινας, διαπιστώνουμε:

Στο Δήμο Φλώρινας υπηρετούσαν, κατά το χρόνο δη−
μοσίευσης του ν. 3731/2008, πέντε (5) άτομα, ένας (1) 
κατηγορίας ΠΕ και τέσσερις (4) κατηγορίας ΔΕ και ως εκ 
τούτου η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου αυτού ασκεί τις 
αρμοδιότητες της παραγράφου 3β του ν. 3731/2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Φλώρινα, 30 Δεκεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ 
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(9)
   Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην ΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑ−
ΝΤΙΝΟΥ και της ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ.

  Με την υπ’ αριθμ. 6101/16.1.2009 απόφαση του Νομάρχη 
Ανατολικής Αττικής έχει χορηγηθεί στην ΣΙΡΑΝΙΔΟΥ 
ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ άδεια ασκήσεως επαγγέλ−
ματος Κοινωνικού Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΡΡΑ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)

    Στην υπ’ αριθμ. 22857/Δ2/22.2.2008 υπουργική απόφαση 
που εκδόθηκε στις 28.2.2008 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
327/τ.Β΄/28.2.2008, γίνεται διόρθωση ως εξής:

Σελίδα 3903
13. Μια θέση ΠΕ14 Οδοντιάτρων
από το λανθασμένο «με Μ.Κ. 18» στο ορθό «με 

Μ.Κ. 11».

  (Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων)  


		2009-02-03T09:33:37+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




