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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6000/2/185 (1)
 Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Σχολές Αστυ−

φυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομί−
ας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφ. α΄ του ν. 

2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση 
στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο τμή−
μα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 122), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89) και του 
άρθρου 20 του ν.3103/2003 (Α΄ 23).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 3320/2005 
(Α΄ 48), όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 

το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ́ Ορ−
γανα» (Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 «Συγ−
χώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 215/2007 «Σύ−
σταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών 
και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 241).

9. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948).
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10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 12/135/7453/30.4.2008 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 
33/2006 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄  280).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 7.205.600 ευρώ περίπου, για το 
τρέχον οικονομικό έτος 2008, 13.480.700 ευρώ περίπου 
για το οικονομικό έτος 2009, 19.157.400 ευρώ περίπου για 
το οικονομικό έτος 2010, 31.988.100 ευρώ περίπου για το 
οικονομικό έτος 2011 και 33.719.700 ευρώ περίπου για το 
οικονομικό έτος 2012 και 34.465.300 ευρώ περίπου για 
το οικονομικό έτος 2013. Οι προαναφερόμενες δαπάνες 
για το τρέχον οικονομικό έτος 2008 θα αντιμετωπισθούν 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Εσωτερικών (Ειδ. Φ. 07−210) στους ΚΑΕ 
0342, 0352, 0412, 0424, 0431, 0433, 0436, 0437, 0452, 0517, 
0814, 0824, 0829, 0831, 0832, 0839, 0845, 0851, 0869, 1111, 
1123, 1131, 1211, 1231, 1311, 1329, 1421, 1423, 1424, 1431, 1432, 
1511, 1512, 1641, 1642, 1691, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725, 1729, 
1919 και 1972. Oι δαπάνες του έτους 2009 από τις πι−
στώσεις των ΚΑΕ 0342, 0352, 0412, 0421, 0424, 0431, 
0433, 0436, 0437, 0452, 0517, 0711, 0814, 0824, 0829, 0831, 
0832, 0839, 0845, 0851, 0869, 1111, 1123, 1131, 1211, 1231, 1311, 
1329, 1511, 1512, 1641, 1642, 1691, 1723, 1725, 1729, 1919, 1972 
του ανωτέρω προϋπολογισμού. Οι δαπάνες του έτους 
2010 από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0342, 0352, 0412, 0414, 
0421, 0424, 0431, 0432, 0433, 0436, 0437, 0452, 0513, 0517, 
0711, 0712, 0814, 0824, 0829, 0831, 0832, 0839, 0845, 0851, 
0869, 1111, 1123, 1131, 1211, 1231, 1311, 1329, 1424, 1511, 1512, 
1641, 1642, 1691, 1723, 1725, 1729, 1919, 1972 του αυτού Π/Υ 
εξόδων. Οι δαπάνες του έτους 2011 από τις πιστώσεις 
των ΚΑΕ 0342, 0352, 0412, 0414, 0421, 0424, 0431, 0432, 
0433, 0437, 0452, 0513, 0517, 0711, 0814, 0824, 0831, 0832, 
0845, 0851, 0869, 1111, 1123, 1131, 1211, 1231, 1311, 1329, 1511, 
1512, 1641, 1642, 1691, 1725, 1972 του αυτού Π/Υ εξόδων. 
Οι δαπάνες του έτους 2012 από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 
0342, 0352, 0411, 0412, 0414, 0421, 0424, 0431, 0432, 0433, 
0437, 0452, 0513, 0517, 0711, 0712, 0814, 0824, 0831, 0832, 
0845, 0851, 0869, 1111, 1123, 1131, 1211, 1231, 1311, 1329, 1424, 
1511,1512, 1641, 1642, 1691, 1725, 1972 του αυτού Π/Υ εξόδων 
και οι δαπάνες του έτους 2013 από τις πιστώσεις των 
ΚΑΕ 0411, 0414, 0421, 0424, 0431, 0432, 0433, 0437, 0452, 
0513, 0711, 0712, 1421 έως 1432 του αυτού Π/Υ εξόδων, 
αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1
Αριθμός εισαγομένων

1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη 
Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε χίλιους πεντακό−
σιους (1.500), από τους οποίους ποσοστό 3% (45 θέσεις) 
προέρχονται από υποψηφίους κατόχους πτυχίου Β΄ κύ−
κλου σπουδών ημερήσιου Τ.Ε.Ε. των τομέων Μηχανο−
λογικού, Ηλεκτρολογικού, Ηλεκτρονικού, Κατασκευών, 
Οικονομίας και Διοίκησης, Ναυτικού και Ναυτιλιακού, 
Πληροφορικής − Δικτύων Η/Υ, Χημικών Εργαστηριακών 
Εφαρμογών, Υγείας και Πρόνοιας και Τομέα Γεωπονί−
ας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και των αντίστοιχων 
προς αυτούς τομέων των πρώην Τ.Ε.Λ. ή των Ναυτικών 
Λυκείων που δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 7 
του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως αντικατα−
στάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 36 του άρθρου 14 
του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) και όπως έχουν καθοριστεί με 
την υπ’ αριθμ. Φ.153/8104/Β6/26.1.2004 (Β΄ 167) απόφαση 

της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι 
υπόλοιπες 1.455 θέσεις θα καλυφθούν: 

α. Σε ποσοστό 10%, δηλαδή 145 θέσεις, από υποψηφί−
ους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ενι−
αίου (Γενικού) Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό 
επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξε−
τάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ).

β. Σε ποσοστό 3%, δηλαδή 44 θέσεις, από υποψηφίους 
που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με 
τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 
(Α΄ 266), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 
4 α΄ περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του ν. 2909/2001 (Α΄ 90).

γ. Σε ποσοστό 87%, δηλαδή 1.266 θέσεις, από υποψη−
φίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθη−
μάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται 
σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

2. Ο αριθμός των ιδιωτών που θα εισαχθούν στη Σχο−
λή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται σε 
εκατόν τριάντα (130). Από τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, δηλαδή 13 θέσεις, θα καλυφθούν 
από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της 
Γ΄ τάξης Ενιαίου (Γενικού) Λυκείου, προηγούμενων ετών, 
σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντί−
στοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ).

β. Ποσοστό 3%, δηλαδή 4 θέσεις, θα καλυφθούν από 
υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες ει−
σαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 
2552/1997 (Α΄ 266), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρ−
θρο 1 παρ. 4 α΄ περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του ν. 2909/2001 (Α΄ 90).

γ. Ποσοστό 87%, δηλαδή 113 θέσεις, θα καλυφθούν 
από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις 
των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξε−
τάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό 
έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

3. Ο αριθμός των αστυνομικών που θα εισαχθούν στη 
Σχολή Αξιωματικών, καθορίζεται σε 33, δηλαδή ποσοστό 
20% του συνολικού αριθμού των εισαγομένων (ιδιωτών 
και αστυνομικών). Από τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, δηλαδή 3 θέσεις, θα καλυφθούν από 
υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το σύστημα ει−
σαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως απόφοιτοι 
προηγούμενων ετών του Ενιαίου (Γενικού) Λυκείου, χω−
ρίς νέα εξέταση.

β. Ποσοστό 90%, ήτοι 30 θέσεις, θα καλυφθούν από 
υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το σύστημα ει−
σαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Γενικού 
Λυκείου με εξετάσεις.

4. Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται 
από κάθε μια των παραγράφων 1, 2 και 3, πλην των υπο−
ψηφίων του ν. 2909/2001 (Α΄ 90) ειδική κατηγορία τέκνων 
Ελλήνων εξωτερικού κ.λ.π., ποσοστό 10% προέρχεται 
από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 
42 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.» 
και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους του ίδιου 
άρθρου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».

5. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί 
στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμ−
βάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός 
των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους 
των ειδικών κατηγοριών της παρ. 4 καλύπτεται από τους 
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λοιπούς υποψηφίους κατά κατηγορία συμμετοχής στις 
εξετάσεις και κατά σειρά επιτυχίας. Ομοίως, ο αριθμός 
των θέσεων των αστυνομικών για τη Σχολή Αξιωματικών 
που δεν θα καλυφθούν από τους υποψηφίους της κατη−
γορίας του Ενιαίου (Γενικού) Λυκείου χωρίς εξετάσεις, 
θα καλυφθεί από υποψηφίους της κατηγορίας του Ενι−
αίου (Γενικού) Λυκείου με εξετάσεις και αντίστροφα.

6. Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων (ανδρών 
– γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

Α΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΟΥ) ΛΥ−
ΚΕΙΟΥ (χωρίς νέα εξέταση)

Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
α. Με σειρά επιτυχίας   126
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα
   πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.)  14
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα
   τρίτεκνων οικογενειών) 5
   ΣΥΝΟΛΟ 145

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
 ΙΔΙΩΤΕΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

α. Με σειρά επιτυχίας  12 3
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς
   και τέκνα πολύτεκνων
   οικογενειών κ.λ.π.) 1 −
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς
   και τέκνα τρίτεκνων
   οικογενειών − −
   ΣΥΝΟΛΟ 13 3

Β΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ν. 2909/2001)
Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Με σειρά επιτυχίας  44
ΣΥΝΟΛΟ 44
ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Με σειρά επιτυχίας 4
ΣΥΝΟΛΟ 4
Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

α. Με σειρά επιτυχίας  1090
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα
   πολύτεκνων  οικογενειών κ.λ.π.) 126
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα
   τρίτεκνων οικογενειών) 50
   ΣΥΝΟΛΟ  1266

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
 ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
α. Με σειρά επιτυχίας  98 26
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και
  τέκνα πολύτεκνων
   οικογενειών κ.λ.π.) 11 3
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και
   τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) 4 1
   ΣΥΝΟΛΟ 113 30

Δ΄ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Τ.Ε.Ε.− π.ΤΕΛ – ΝΑΥΤ. ΛΥΚ. (άρθρο 31 
ν. 3320/2005)

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
α. Με σειρά επιτυχίας 40
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα
   πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.) 4
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα
   τρίτεκνων οικογενειών) 1
   ΣΥΝΟΛΟ 45

΄Αρθρο 2
΄Εναρξη 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, 12 Ιουνίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ 
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
F

    Aριθμ.   ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/14/οικ.15653 (2)
Διορισμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρ−

θρου 78 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/7.5.2008).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 78 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/

7.5.2008),
β) του άρθρου 25 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α΄/

9.12.2003),
γ) του άρθρου 20 παρ. 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/

Α΄/9.9.1999), όπως ισχύει.
2. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι διορισμού

Καθορίζουμε τα άτομα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ−
μογής των διατάξεων του άρθρου 78 του ν. 3659/2008 
(ΦΕΚ 77/τ.Α΄/7.5.2008), ως ακολούθως:

1. Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώπου που 
απεβίωσε συνεπεία τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη 
κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του 
Μαλλιακού την 27η Σεπτεμβρίου 2004 προσλαμβάνεται 
στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα της παρ.1 του άρ−
θρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με 
την παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, καθώς και στους 
φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997. 

2. Το κατά την ανωτέρω διάταξη δικαίωμα διορισμού 
παρέχεται και στα πρόσωπα που συνεπεία του ως άνω 
προαναφερόμενου δυστυχήματος υπέστησαν σοβαρότατο 
τραυματισμό νοσηλευθέντες σε μονάδα εντατικής θεραπεί−
ας. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα του προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιθυμούν ή λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν 
να κάνουν χρήση του δικαιώματος διορισμού, αυτό μεταβι−
βάζεται, εάν πρόκειται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν 
αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά 
τραυματισθέντες σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους.

3. Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού δεν αναγνωρίζεται 
στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί με τελεσίδι−
κη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το συγκεκριμένο 
τροχαίο δυστύχημα.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις

1. Για το διορισμό των ανωτέρω απαιτείται:
α) Να έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε γραπτό 
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διαγωνισμό ή σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά 
προτεραιότητας που προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ ή από 
τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας. Προ−
σλαμβάνονται δε καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου από 
την προκήρυξη αριθμού θέσεων, εφόσον: α) επιτύχουν σε 
γραπτό διαγωνισμό ή β) καταταγούν σε πίνακα προτεραι−
ότητας, σε σειρά πέραν του αριθμού των διοριστέων.

β) Να έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν 
για κάθε φορέα, τα απαιτούμενα για τις θέσεις που επι−
θυμούν να διορισθούν γενικά και ειδικά προσόντα διορι−
σμού, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική προκήρυξη.

2. Ο διορισμός, αν δεν υπάρχει κενή θέση, γίνεται σε 
προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση διο−
ρισμού στον φορέα που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίμη−
ση και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου 
ή ειδικότητας που θα κενωθεί στο φορέα αυτόν, οπότε 
καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση. 

Άρθρο 3
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι για διορισμό οφείλουν, εφόσον προκη−
ρύσσονται θέσεις αντίστοιχες με τα προσόντα τους, 
να υποβάλουν, μαζί με την αίτηση και τα δικαιολογη−
τικά που απαιτούνται από την οικεία προκήρυξη, και 
τα ακόλουθα:

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προ−
σώπου, στην περίπτωση διορισμού των δικαιούχων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας.

β) Βεβαίωση Διευθυντή Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και 
ενός ιατρού αυτής από την οποία να πιστοποιείται ο σοβα−
ρότατος τραυματισμός καθώς και η νοσηλεία στη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας, στην περίπτωση διορισμού των δικαι−
ούχων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει 
καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστη−
ρίου για το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη κατά τη 
διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλλιακού 
την 27η Σεπτεμβρίου 2004 ο ίδιος ή το πρόσωπο από το 
οποίο μεταβιβάζεται σε αυτόν το δικαίωμα διορισμού 
και δεν έχει διοριστεί με βάση τη διάταξη του άρθρου 
78 του ν. 3659/2008 άλλο άτομο της οικογένειας, καθώς 
και υπεύθυνες δηλώσεις παραίτησης όλων των λοιπών 
δικαιούχων υπέρ του αιτούντος το διορισμό. 

δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτού−
ντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικο−
γένειάς του και η συγγενική σχέση του με τον θανόντα ή 
τραυματισθέντα εξαιτίας του τροχαίου δυστυχήματος.

ε) Δικαστική απόφαση ή βεβαίωση της οικείας αστυνο−
μικής αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι ο θάνατος 
ή ο τραυματισμός, συνεπεία του οποίου ακολούθησε η 
νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, επήλθε 
από το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη κατά τη διάρ−
κεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλλιακού την 
27η Σεπτεμβρίου 2004.

Άρθρο 4

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

   Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

      Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.67/71/οικ. 15278 (3)
Παράταση της διαδικασίας των Συλλογικών Διαπραγ−

ματεύσεων έτους 2008.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 1 

και 2 του άρθρου 13 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/ A΄/9.9.1999) 
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 
3174/2003 «Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνι−
κού χαρακτήρα», αποφασίζουμε:

Την παράταση της ημερομηνίας λήξης της διαπραγ−
ματευτικής διαδικασίας έως την 31 Δεκεμβρίου 2008 
για τη διεξαγωγή των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων 
έτους 2008 στο Δημόσιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 26369/Β.251 (4)
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημ−

μύρες της 23ης και 24ης Νοεμβρίου 2005 σε περιο−
χές της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 

17/τ.Α΄/18.2.1997) κατάργηση φορολογικών απαλλαγών 
και άλλες διατάξεις.

2. Τα άρθρα 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3, και 90 του Κώ−
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

3. Το άρθρο 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27.11.1995) 
«Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού».

4. Την υπ’ αριθμ. 938/ΑΖ 11/15.4.1998 εγκύκλιο του Υπ. 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Αποκατά−
σταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από πλημμύρες, 
πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 1084/Α32/29.8.2006 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 
και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, με την 
οποία οριοθετούνται περιοχές της Νομαρχίας Ανατο−
λικής που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 23ης και 
24ης Νοεμβρίου 2005.

6. Το υπ’ αριθμ. Τ.Υ. 245/11.1.2008 έγγραφο της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

7. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές της 
Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής και υπέστησαν ζημιές 
από τις πλημμύρες της 23ης και 24ης Νοεμβρίου 2005, 
αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1

1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 
ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 23ης 
και 24ης Νοεμβρίου 2005 σε περιοχές της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, οι οποίες έχουν 
οριοθετηθεί με την υπ’ αριθμ. 1084/Α32/29.8.2006 κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσί−
ων Έργων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομι−
κών σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά 
καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχει−
ρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς.

Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών 
που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογι−
κό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά 
αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κα−
τεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως ολοσχερώς 
κατεστραμμένα από τις πλημμύρες.

2. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συ−
νόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την 
αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής 
και αποτίμησης ζημιών από τις πλημμύρες, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997.

3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους 
απευθείας από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), μετά από 
προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Νομαρχίας στην 
οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος των ζημιών.

4. Η βεβαίωση αυτή παρέχεται από την αρμόδια Υπη−
ρεσία της Νομαρχίας, ή σε περίπτωση δευτεροβάθμιας 
Επιτροπής από την Περιφέρεια, με βάση τις ζημιές που 
κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές.

Άρθρο 2

Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των 210.000 
ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό των 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 027/5 του Υπ. Ανάπτυ−
ξης).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Χ. ΦΩΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
F

Aριθμ. 50492 (5)
Α    ναπροσαρμογή των ποσών της μετατροπής των πε−

ριοριστικών της ελευθερίας ποινών.  

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 64 παράγραφος 1 εδ. α΄ 

του ν. 3659/2008 (Α΄ 77)
2. τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 3 εδ. β΄ 

του Π.Κ. όπως ισχύει.
3. τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του 
π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

4. Την υπ’ αριθμ. 58554/19.6.2006 (Β΄ 776/28.6.2006) από−
φαση «Αναπροσαρμογή των ποσών της μετατροπής των 
περιοριστικών της ελευθερίας ποινών».

5. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ254/28.9.2007 (Β΄ 1948) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε:

Αναπροσαρμόζουμε το ποσό της μετατροπής των 
στερητικών της ελευθερίας ποινών ως εξής: «κάθε ημέ−
ρα φυλάκισης υπολογίζεται σε δέκα (10,00) ευρώ έως 
εξήντα (60,00) ευρώ» και «κάθε ημέρα κράτησης υπολο−
γίζεται σε πέντε (5,00) ευρώ έως είκοσι (20,00) ευρώ»

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και αρχίζει να ισχύει δεκαπέντε ημέρες 
από τη δημοσίευσή της.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2008
   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
F

     Aριθμ. 59987 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4718/21.1.2008 (ΦΕΚ 91/

τ.Β΄/24.1.2008) απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Εργασία προσωπικού 
που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης 
και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, πέραν 
του πενθημέρου».

   O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 4718 (ΦΕΚ 91/τ.Β΄/24.1.2008) απόφασή 

μας «Εργασία προσωπικού που υπηρετεί εντός των Κα−
ταστημάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Φρούρησης, πέραν του πενθημέρου».

2. Τις διατάξεις: α)των άρθρων 1 και 2 παρ. 2 της από 
29.12.1980 Πράξεως Νομοθετικού περιεχομένου του Προ−
έδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου 
εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με άρ−
θρο πρώτο του ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126 Α΄), β)των άρθρων 
48 και 49 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ 
35 Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄), του Ποινικού Κώδικα, του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δι−
κονομίας και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθη−
καν και προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225 Α΄) «Θέματα εξωτερικών φρου−
ρών και άλλες διατάξεις», γ)του άρθρου 12 παρ.1 του ν. 
3090/2002 (ΦΕΚ 329 Α΄) «Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης 
και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης και άλλες δια−
τάξεις» και 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 (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 6809/22.7.1983 (ΦΕΚ 456 Β΄) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και Δικαιοσύνης «Καθιέρωση 5νθήμερης εβδομάδας 
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εργασίας επί του εν γένει προσωπικού των φυλακών, 
Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών Καταστημάτων του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης».

4. Την υπ’ αριθμ. 30482/2.4.1984 (ΦΕΚ 200 Β΄) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
Δικαιοσύνης «Ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας διοικητι−
κού και φυλακτικού προσωπικού Φυλακών, Σωφρονιστι−
κών και Θεραπευτικών Καταστημάτων του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης».

5. Το άρθρο 16 του π.δ/τος 215/2006 (ΦΕΚ 217/Α΄) Κα−
νονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης».

6. Την υπ’ αριθμ. 58819/7.4.2003 (ΦΕΚ 463 Β΄) απόφαση 
του Υπουργού Δικαιοσύνης «Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης τύπου Α΄ και Β΄», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 108334/18.7.2003 
(ΦΕΚ 1050 Β΄), όμοια απόφαση.

7. Την υπ’ αριθμ. 2/29869/0022/10.6.2003 (ΦΕΚ 802 Β΄) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
κών και Δικαιοσύνης «Καθορισμός της ειδικής αποζημίω−
σης που χορηγείται στο προσωπικό των Καταστημάτων 
Κράτησης κ.λπ.», για κάθε ημέρα απασχόλησης πέραν 
του 5νθημέρου την εβδομάδα.

8. Το π.δ/μα 13/2008 (ΦΕΚ 32/Α΄) «Ίδρυση Καταστήματος 
Κράτησης στο Δήμο Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας.

9. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 (ΦΕΚ 842 Β΄) απόφαση 
του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτή−
των του Υπουργού Δικαιοσύνης, στο Γενικό Γραμματέα, 
στους Γενικούς Διευθυντές κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 82834/25.8.2005 (ΦΕΚ 
1304 Β΄), 101266/24.10.2005 (ΦΕΚ 1490 Β΄), 9311/26.1.2006 
(ΦΕΚ. 104 Β΄) και 21614/26.2.2008 (ΦΕΚ 404 Β΄) όμοιες 
αποφάσεις.

10. Το γεγονός ότι επιβάλλεται η απασχόληση ορισμέ−
νου αριθμού υπαλλήλων των φυλακών πέραν του πενθη−
μέρου λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας 
των Υπηρεσιών αυτών, σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες 
του χρόνου, (άρθρο 7 του ν. 754/1978 – ΦΕΚ 17 Α΄) και 
της υπάρχουσας έλλειψης προσωπικού.

11. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των υπηρεσι−
ακών αναγκών των Καταστημάτων Κράτησης απαιτείται 
η παροχή εργασίας και πέραν του πενθημέρου μέχρι 
403 συνολικά υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης 
και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, για κάθε 
Σάββατο.

12. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του νεοσυ−
σταθέντος Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώ−
να Θηβών καθώς και το γεγονός ότι η μεταφορά των 
Κρατουμένων Γυναικών από τον Κορυδαλλό στο νέο 
Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών πραγμα−
τοποιήθηκε κατά το Σαββατοκύριακο 17−18 Μαΐου 2008 
και για λόγους ασφαλείας στις 17.5.2008 εργάσθηκε 
σχεδόν το σύνολο του προσωπικού.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται επιπλέον δαπάνη 5.000,00 Ευρώ περίπου, η οποία 
θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0513 του Ειδ. Φορέα 17−310 του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ότι 
στον ΚΑΕ 0513, υπάρχει εγγεγραμμένη ετήσια πίστωση 
1.050.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 4718/21.1.2008 (ΦΕΚ 91/
τ.Β΄/24.1.2008) απόφασή μας «Εργασία προσωπικού που 
υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, πέραν του πενθη−

μέρου» κατά το μέρος που αφορά την κατανομή των 
θέσεων εργασίας ανά Σάββατο στα κατωτέρω Κατα−
στήματα Κράτησης ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΣΑΒΒΑΤΟ

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ

1. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 44 από 1.1.2008 
έως 16.5.2008

2. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΥ−
ΤΟΤΕΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

51
56

από 18.5.2008 
έως 30.6.2008

3. ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 15 από 1.1.2008 
έως 16.5.2008

4. Κ.Α.Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΑΣ 8 
10

από 18.5.2008 
έως 30.6.2008

και χορηγούμε στο νεοσύστατο Κατάστημα Κράτησης 
Γυναικών Ελεώνα Θήβας τις παρακάτω αναφερόμενες 
θέσεις εργασίας ανά Σάββατο για εργασία του προσω−
πικού που υπηρετεί εντός του αναφερόμενου Καταστή−
ματος πέραν του πενθημέρου.

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΣΑΒΒΑΤΟ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΥ−
ΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΑΣ

56
20

κατά το Σάββατο 17.5.2008
 από 18.5.2008 έως 30.6.2008

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 4718/21.1.2008 (ΦΕΚ 
91/τ.Β΄/24.1.2008) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 9 Ιουνίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

F
    Αριθμ. 59988 (7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9107/29.1.2008 (ΦΕΚ 129/

τ.Β΄/29.1.2008) απόφασης του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης «Καθιέρωση απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί 
εντός των Καταστημάτων Κράτησης, των Ειδικών Κα−
ταστημάτων Κράτησης Νέων, των Θεραπευτικών Κα−
ταστημάτων, στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών 
και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης αυτών».

 O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 9107/29.1.2008 (ΦΕΚ 129/τ.Β΄/29.1.2008) 

απόφασή μας «Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός των Κατα−
στημάτων Κράτησης, των Ειδικών Καταστημάτων Κρά−
τησης Νέων, των Θεραπευτικών Καταστημάτων, στην 
Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών και στην Υπηρεσία 
Εξωτερικής Φρούρησης αυτών».

2. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 
(ΦΕΚ 297 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων 
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στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», β) των άρθρων 
48 και 49 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ 
35 Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄) του Ποινικού Κώδικα, του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δι−
κονομίας και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν 
και προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν.3388/2005(ΦΕΚ 225 Α΄) «Θέματα εξωτερικών φρουρών 
και άλλες διατάξεις» και γ) του άρθρου 90 του Κώδικα 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Το άρθρο 16 του π.δ/τος 215/2006 (ΦΕΚ 217 Α΄) «Κα−
νονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης».

4. Την υπ’ αριθμ.56568/28.5.2004 (ΦΕΚ 842 Β΄) απόφαση 
του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτή−
των του Υπουργού Δικαιοσύνης, στο Γενικό Γραμματέα, 
στους Γενικούς Διευθυντές κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 82834/25.8.2005 (ΦΕΚ 
1304 Β΄), 101266/24.10.2005 (ΦΕΚ 1490 Β΄), και 9311/26.1.2006 
(ΦΕΚ 104 τ.Β΄), όμοιες αποφάσεις.

5. Το π.δ/μα 13/2008 (ΦΕΚ 32/Α΄) «Ίδρυση Καταστήματος 
Κράτησης στο Δήμο Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας».

6. Το γεγονός ότι τα Καταστήματα Κράτησης, τα Ει−
δικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, τα Θεραπευτικά 
Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών, 
είναι υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, η δε 
υπερωριακή εργασία ορισμένων υπαλλήλων είναι απα−
ραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους.

7. Την υπάρχουσα έλλειψη προσωπικού στις ανωτέρω 
υπηρεσίες και τις έκτακτες και απρόβλεπτες υπηρεσια−
κές ανάγκες για τη φύλαξη των κρατουμένων.

8. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των υπηρεσια−
κών αναγκών των Καταστημάτων Κράτησης απαιτείται 
η παροχή εργασίας υπαλλήλων πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας των κατά τις απογευματινές ώρες.

9. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του νεοσυ−
σταθέντος Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώ−
να Θηβών καθώς και το γεγονός ότι η μεταφορά των 
Κρατουμένων Γυναικών από τον Κορυδαλλό στο νέο 
Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας πραγμα−
τοποιήθηκε κατά το Σαββατοκύριακο 17−18 Μαΐου 2008 
και για λόγους ασφαλείας στις 17.5.2008 εργάσθηκε 
σχεδόν το σύνολο του προσωπικού.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη 10.000€ περίπου η οποία θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα 17 310 
και ότι στον Κ.Α.Ε. 0511 υπάρχει εγγεγραμμένη ετήσια 
πίστωση 1.900.000,00€, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 9107/29.1.2008 (ΦΕΚ 129/
τ.Β΄/29.1.2008) απόφασή μας «Καθιέρωση απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί 
εντός των Καταστημάτων Κράτησης, των Ειδικών Κα−
ταστημάτων Κράτησης Νέων, των Θεραπευτικών Κατα−
στημάτων, στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών και 
στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης αυτών», κατά το 
μέρος που αφορά την κατανομή των ωρών στα κατω−
τέρω Καταστήματα Κράτησης για την απασχόληση των 
υπαλλήλων που υπηρετούν εντός των αναφερομένων 
Καταστημάτων Κράτησης και στην Υπηρεσία Εξωτε−

ρικής Φρούρησης αυτών για εκτέλεση απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ XΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
1. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
− ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
2. ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΓΥΝΑΙ−
ΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
3. Κ.Α.Τ.Κ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΑΣ

20.615

4.125
5.250

από 1.1.2008 έως 30.6.2008

από 1.1.2008 έως 16.5.2008
από 1.1.2008 έως 30.6.2008

και χορηγούμε στο νεοσύστατο Κατάστημα Κράτησης 
Γυναικών Ελεώνα Θήβας 1.375 ώρες για απογευματινή 
υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων που υπηρετούν 
εντός του Καταστήματος Κράτησης και για το χρονικό 
διάστημα από 17.05.2008 έως 30.6.2008.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 9107/29.1.2008 (ΦΕΚ 
129/τ.Β΄/29.1.2008) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 9 Ιουνίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

F
Αριθμ. Α12/34448/2769 (8)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/9.8.1991 από−

φασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνι−
ών (ΦΕΚ 707 Β) «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας 
ΦΙΧ αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1959/1991.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 1959/1991 

(ΦΕΚ 123 Α΄) «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία 
του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως ισχύει, και ιδίως 
του άρθρου 12.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 
42 Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πο−
λιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», 
όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 
απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτε−
ρικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ 
1950 Β΄).

6. Την ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων αναφορι−
κά με τα δικαιούμενα πρόσωπα καθώς και τις προϋπο−
θέσεις χορήγησης σε αυτά Φορτηγών ΙΧ αυτοκινήτων 
αποκομιδής απορριμάτων.

7. 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 
(ΦΕΚ 98 Α΄).
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8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο−
λογισμό, αποφασίζουμε:

Η περίπτωση 1 της παραγράφου 9 του Κεφαλαίου Δ 
της υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/9.8.1991 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 707 Β΄) αντικαθίσταται ως εξής:

Για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας αποκομιδής 
απορριμμάτων πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω κατά 
περίπτωση προϋποθέσεις:

1. Προς εξυπηρέτηση Δήμων και Κοινοτήτων:
α) Σε Συνδέσμους Δήμων ή Κοινοτήτων, οι οποίοι 

έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
245 Κεφάλαιο Β΄ Μέρος Ένατο του ν. 3463/2006 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄) 
όπως ισχύει, στο σκοπό των οποίων περιλαμβάνεται η 
διάθεση, αξιοποίηση, προσωρινή αποθήκευση και μετα−
φόρτωση στερεών αποβλήτων, εφόσον υποβάλλουν:

i. Τή σχετική πράξη σύστασής τους με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας δημοσιευ−
μένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ii. Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 
με την οποία ορίζεται ο αριθμός των αναγκαίων προς 
χορήγηση για την περίπτωση αυτή αδειών κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων καθώς και

iii. Νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας 
διάθεσης, αξιοποίησης, προσωρινής αποθήκευσης και 
μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων, που χορηγείται 
από τον οικείο Νομάρχη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. Η.Π. 50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ 
1909 Β) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

β) Σε Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α., οι οποίες έχουν συ−
σταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του ν. 
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ 114 Α΄) όπως ισχύει, εφόσον υποβάλλουν:

i. Πράξη σύστασης της Α.Ε. Ο.Τ.Α. δημοσιευμένη στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και νομίμως επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο του Καταστατικού της Α.Ε., στο σκο−
πό του οποίου περιλαμβάνεται η διάθεση, αξιοποίηση, 
προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση στερεών 
αποβλήτων.

ii. Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. Ο.Τ.Α 
με την οποία ορίζεται ο αριθμός των αναγκαίων προς 
χορήγηση για την περίπτωση αυτή αδειών κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων.

iii. Νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας 
διάθεσης, αξιοποίησης, προσωρινής αποθήκευσης και 
μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων, που χορηγείται 
από τον οικείο Νομάρχη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. Η.Π. 50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ 
1909 Β) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

Ο αριθμός των χορηγουμένων για την περίπτωση αυτή 
αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος από αυτόν που καθορίζεται με την πράξη 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Σε εργολάβους αποκομιδής απορριμμάτων, εφόσον 
υποβάλλουν:

i. Βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας περί 
ασκήσεως από τον αιτούντα του επαγγέλματος του 
εργολάβου αποκομιδής απορριμμάτων.

ii. Πράξη του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου περί 
αναθέσεως στον αιτούντα του έργου της περισυλλογής 
και αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου ή της Κοινό−
τητας, του χρόνου διάρκειας της σχετικής σύμβασης, 
του αριθμού και μικτού βάρους των απαιτουμένων φορ−
τηγών αυτοκινήτων.

Ο αριθμός των χορηγουμένων για την περίπτωση αυτή 
αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος από αυτόν που καθορίζεται με την πράξη 
του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα της κατηγορίας των φορέων των 
περιπτώσεων α και β του παρόντος άρθρου επιτρέπε−
ται να οδηγούνται, εκτός από τους οδηγούς των προ−
αναφερόμενων φορέων, και από οδηγούς των Ο.Τ.Α. 
που ανήκουν στους φορείς των περιπτώσεων α και β. 
Οι τελευταίοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με την 
αντίστοιχη άδεια ικανότητας οδηγού και με νομίμως 
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης του εκάστοτε 
Ο.Τ.Α., ο οποίος συμμετέχει στους φορείς των περι−
πτώσεων α και β του παρόντος άρθρου στο όνομα 
των οποίων έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του ΦΙΧ 
αυτοκινήτου της κατηγορίας αυτής, ότι ανήκουν στο 
προσωπικό του. Η προαναφερόμενη βεβαίωση του οδη−
γού θα πρέπει να βρίσκεται επί του οχήματος κατά τη 
διάρκεια της εκάστοτε μεταφοράς και θα επιδεικνύεται 
στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, εφόσον ζητηθεί.

Για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυ−
τοκινήτων της κατηγορίας αυτής στα πρόσωπα των 
περιπτώσεων α και β δεν απαιτείται ή προσκόμιση του 
δικαιολογητικού της περίπτωσης α της παρ. 2 του Κε−
φαλαίου Δ της υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/9.8.1991 απόφα−
σης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 
707 Β΄) περί πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων 
(τζίρος).

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Παπάγου 5 Ιουνίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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