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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 21535 (1)
 Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορηγεί−

ται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει 
εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορη−
γηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ −
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 90 του 

ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπη−
κόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄ 212).

2. Την υπ’ αριθμ. 184/2006 Γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγ−
ματος υπ’ αριθμ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

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

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ Β΄ 
527), αποφασίζουμε:

1. Σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει 
εκδοθεί απόφαση αναστολής ή προσωρινή διαταγή 
αναστολής του Διοικητικού Πρωτοδικείου, επί διοικη−
τικών πράξεων κατά των οποίων έχουν ασκήσει αίτηση 
ακύρωσης και αφορούν είτε την απόρριψη αιτήματος 
ανανέωσης άδειας διαμονής είτε την ανάκληση εκδοθεί−
σης, χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής μέχρις 
ότου εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της 
εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως.

2. Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής χορηγείται και 
στα προστατευόμενα μέλη του υπηκόου τρίτης χώρας, 
τα οποία έχουν γίνει δεκτά για λόγους οικογενειακής 
επανένωσης.

3. Για τη χορήγηση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης 
διαμονής ο υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει στο Δήμο 
ή την Κοινότητα του τόπου μόνιμης διαμονής του τα 
εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση που συνοδεύεται από δύο φωτογραφίες.
β. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή 

άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (όλων των σελίδων).
γ. Ακριβές φωτοαντίγραφο της απορριπτικής ή ανα−

κλητικής απόφασης.
δ. Ακριβές φωτοαντίγραφο της απόφασης αναστο−

λής ή της προσωρινής διαταγής αναστολής ή ακριβές 
αντίγραφο της απόφασης ακυρώσεως επί της οποίας 
έχει ασκηθεί έφεση από Δημόσια Αρχή.

ε. Βεβαίωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου περί μη 
τελεσιδικίας της αιτήσεως ακυρώσεως.

στ. Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατά−
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 και του 
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 της παρούσης.

ζ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξι−
αρχικές πράξεις γέννησης τέκνων που έχουν γεννηθεί 
στην Ελλάδα, για τα μέλη της οικογένειας του υπηκόου 
τρίτης χώρας.
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4. Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής έχει εξάμηνη 
διάρκεια, μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο κάθε 
φορά χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση τελεσίδικης 
απόφασης επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως και 
παρέχει στον κάτοχο της δικαίωμα πρόσβασης στην 
εργασία, αντίστοιχο με την κατηγορία που αφορούσε 
η άδεια διαμονής η οποία έχει ανακληθεί ή δεν έχει 
ανανεωθεί.

5. Για την ανανέωση της ανωτέρω ειδικής βεβαίω−
σης νόμιμης διαμονής, απαιτείται η προσκόμιση των 
δικαιολογητικών α, β και ε της παραγράφου 3 της πα−
ρούσης.

Η ανανέωση ανά δύο εξάμηνα συνεπάγεται την κατα−
βολή παραβόλου κατά το στοιχείο στ΄ της παραγράφου 
3 του παρόντος.

6. Οι διατάξεις της παρούσης εφαρμόζονται αναλό−
γως και στους υπηκόους τρίτων χωρών που αποφυλα−
κίζονται με περιοριστικούς όρους μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, 
εφόσον κατά το χρόνο φυλάκισής τους δεν ήταν κάτο−
χοι άδειας διαμονής και για το χρονικό διάστημα ισχύος 
της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Για την χορήγηση της ειδικής βεβαίωσης της παρού−
σης παραγράφου απαιτείται η προσκόμιση των δικαι−
ολογητικών υπό στοιχεία α, β, και στ της παραγράφου 
3 της παρούσης και ακριβές φωτοαντίγραφο του βου−
λεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών ή της δικα−
στικής απόφασης δυνάμει των οποίων αποφυλακίζονται 
με υπό όρους απόλυση.

Οι βεβαιώσεις της παρούσης παραγράφου παρέχουν 
πρόσβαση στην μισθωτή απασχόληση.

7. Στην ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής περιλαμ−
βάνονται: 

α. Ειδικός Κωδικός Αριθμός 
β. Φωτογραφία του υπηκόου τρίτης χώρας 
γ. Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του υπη−

κόου τρίτης χώρας, η υπηκοότητα του και ο αριθμός 
διαβατηρίου του 

δ. Το είδος της εργασίας που μπορεί να ασκεί ο υπή−
κοος τρίτης χώρας 

ε. Η διάρκεια ισχύος της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης 
διαμονής (ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος της)

στ. Η ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης και η 
υπογραφή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου.

Η ανωτέρω βεβαίωση παρέχει στον κάτοχο προσωρι−
νό δικαίωμα νόμιμης διαμονής στη χώρα. Σε περίπτω−
ση έκδοσης απορριπτικής απόφασης επί της αιτήσεως 
ακυρώσεως, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

 Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

 Αριθμ. 61681 (2)
 Τέλεση κηδείας με δημόσια δαπάνη του πρώην Βου−

λευτή Γεωργίου Μανίκα του Σωτηρίου.

    ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του 
ν. 409/1976 «Περί καθορισμού κατηγοριών προσώπων 
δυναμένων να κηδευθώσι δημοσία δαπάνη» (ΦΕΚ 209 
Α/11.8.1976) όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρ−
θρου 1 παρ. 23 του ν. 3065/2002 «Μεταφορά αρμοδιοτή−
των του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 251 Α/18.10.2002), αποφασίζουμε:

Να τελεστεί η κηδεία του πρώην Βουλευτή Γεωργίου 
Μανίκα του Σωτηρίου με δημόσια δαπάνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 61246 (3)

 Τέλεση κηδείας με δημόσια δαπάνη του πρώην 
Υπουργού Θεόδωρου Ντεγιάννη.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
    ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 409/1976 «Περί 

καθορισμού κατηγοριών προσώπων δυναμένων να κηδευ−
θώσι δημοσία δαπάνη» (ΦΕΚ 209 Α/11.8.1976) όπως τροποποι−
ήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 1 παρ. 23 του ν. 3065/2002 
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε 
άλλα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 251 Α/18.10.2002).

2. Τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στο Λαό, 
στην Πατρίδα και στο Έθνος ο πρώην Υπουργός Ντε−
γιάννης Θεόδωρος, αποφασίζουμε:

α. Να τελεσθεί η κηδεία του με δημόσια δαπάνη.
β. Να αποδοθούν κατά την κηδεία του οι τιμές που 

προσήκουν σε εν ενεργεία Υπουργό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Ε. Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22957

Αριθμ. 61248 (4)
 Τέλεση κηδείας με δημόσια δαπάνη του πρώην 

Υπουργού Αντωνίου Δροσογιάννη.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

        Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 409/1976 «Περί 

καθορισμού κατηγοριών προσώπων δυναμένων να κηδευ−
θώσι δημοσία δαπάνη» (ΦΕΚ 209 Α/11.8.1976) όπως τροποποι−
ήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 1 παρ. 23 του ν. 3065/2002 
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε 
άλλα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 251 Α/18.10.2002).

2. Τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στο Λαό, 
στην Πατρίδα και στο Έθνος ο πρώην Υπουργός Αντώ−
νιος Δροσογιάννης, αποφασίζουμε:

α. Να τελεσθεί η κηδεία του με δημόσια δαπάνη
β. Να αποδοθούν κατά την κηδεία του οι τιμές που 

προσήκουν σε εν ενεργεία Υπουργό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Ε. Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

F
Αριθμ. 2/53672/0022 (5)

Εφημερίες γιατρών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/7.10.1983).
β. Του ν. 2021/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992).
γ. Του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/21.8.1997).
δ. Του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/20.10.1998).
ε. Του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ1/Α/5.1.1999).
στ. Του ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89/Α/22.4.1998).
ζ. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978.
η. Του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999).
θ. Του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/τ.Α΄/2.3.2001).
ι. Του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/27.6.2001).
ια. Του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄/2003). 
ιβ. Του άρθρου 35 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/ 

16.7.2004).
ιγ. Την υπ’ αριθμ. Υ3α/Γ.Π.οικ.81535/2005 απόφαση (ΦΕΚ 

1188/τ.Β΄/26.8.2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. β. του π.δ. 131/1987 

(ΦΕΚ 73/Α/25.5.1987).
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/

τ.Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Τις υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π./138299/30.1.2006, Υ10α/Γ.Π. 
129776/30.1.2006, αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Το υπ’ αριθμ. 4292/28.8.2006 έγγραφο της Δ.Υ.ΠΕ. 
Βορείου Αιγαίου.

6. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του 
Γ.Ν. Μυτιλήνης.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους ποσού 150.000,00 € η οποία θα αντιμε−
τωπισθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0562 του Φ.210 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π. 129776/30.1.2006 
(ΦΕΚ 92/τ.Β΄/30.1.2006) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, για τις εφημερίες ιατρικού προσωπικού 
και στην ετήσια πίστωση Νοσοκομείων και Κέντρων 
Υγείας προσθέτουμε τα εξής ποσά:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ   ΔΑΠΑΝΗ
Γ.Ν. Μυτιλήνης  150.000,00
Η αύξηση αυτή αποτελεί την τελική οριστικοποίηση 

των δαπανών για εφημερίες έτους 2006 και οποιαδή−
ποτε νέα μεταβολή θα μπορεί να γίνει μόνο με ισόποση 
ανακατανομή πιστώσεων του ίδιου κωδικού.

Κατά λοιπά ισχύει η προαναφερόμενη απόφαση ως 
έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. ΔΚ2/28823 (6)
    Συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης για απόκτηση Διπλώματος μεταδευτε−
ροβάθμιας κατάρτισης των αποφοίτων των τμημά−
των «Στελεχών Τουριστικών Γραφείων» και «Στελε−
χών Οργάνωσης Ψυχαγωγίας», διετούς διάρκειας του 
Ο.Τ.Ε.Κ., που είχαν ιδρυθεί βάσει του Β.Δ. 151/1971».

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το νόμο 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
18, τ. Α΄/14.2.1992), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 121/1992 (ΦΕΚ 371, τ. Β΄/9.6.1992) «Κα−
νονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής 
και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)» απόφαση του Υπουργού Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το νόμο 3105/7.2.2003 (ΦΕΚ 29, τ.Α΄/10.2.2003) «Του−
ριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον 
τουρισμό και άλλες διατάξεις», άρθρο 24 παρ. 5.

4. Την υπ’ αριθμ. 2026354/4115/0022/9.5.1996 (ΦΕΚ 509/1.7.1996, 
τ.Β΄), κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ε.Π.Θ. και Οι−
κονομικών «Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. 7426/3.7.2006 υπουργική απόφαση 
της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Κατάργηση ει−
δικοτήτων Ι.Ε.Κ. του Ο.Τ.Ε.Κ. που είχαν ιδρυθεί βάσει 
του Β.Δ. 151/1971».
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6. Τη διόρθωση σφάλματος στην υπ’αριθμ. 7426/3.7.2006 
απόφαση Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1299, 
τ.Β΄/13.9.2006).

7. Τους Οδηγούς Σπουδών των ειδικοτήτων των ΙΕΚ 
του Ο.Ε.Ε.Κ. «Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου» και «Ει−
δικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας». 

8. Το περιεχόμενο σπουδών των ειδικοτήτων «Στελε−
χών Τουριστικών Γραφείων» και «Στελεχών Οργάνωσης 
Ψυχαγωγίας» του Ο.Τ.Ε.Κ. που καταργούνται με την υπό 
στοιχεία 5 και 6 υπουργική απόφαση.

9. Το γεγονός ότι οι απόφοιτοι των καταργημένων 
τμημάτων «Στελεχών Τουριστικών Γραφείων» και «Στε−
λεχών Οργάνωσης Ψυχαγωγίας» του Ο.Τ.Ε.Κ. μπορούν 
να συμμετέχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελ−
ματικής Κατάρτισης που πραγματοποιούνται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ. για την απόκτηση διπλώματος μεταδευτεροβάθ−
μιας κατάρτισης, σύμφωνα με το υπό στοιχείο 3 νόμο.

10. Την απόφαση επί του θέματος 6β της με αριθμό 
38/25.10.2006 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., αποφασίζει:

Α. Τη συμμετοχή των αποφοίτων της ειδικότητας «Στελε−
χών Τουριστικών Γραφείων» του Ο.Τ.Ε.Κ. στις εξετάσεις Πι−
στοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση 
διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης της ειδικότη−
τας «Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου» του Ο.Ε.Ε.Κ., σύμφω−
να με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Κατάρτισης.

Β. Τη συμμετοχή των αποφοίτων της ειδικότητας 
«Στελεχών Οργάνωσης Ψυχαγωγίας» του Ο.Τ.Ε.Κ. στις 
εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης 
για την απόκτηση διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας 
κατάρτισης της ειδικότητας «Ειδικός Ξενοδοχειακής 
Ψυχαγωγίας» του Ο.Ε.Ε.Κ., σύμφωνα με τον εκάστοτε 
ισχύοντα Κανονισμό Κατάρτισης.

Γ. Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων να συνυπο−
βάλλουν μαζί με τις αιτήσεις, που είναι έντυπες και χορη−
γούνται από τα Ι.Ε.Κ. στα οποία υποβάλλονται, εκτός των 
άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται προκειμένου 
να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης, αντί της 
Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης επικυρωμένο 
αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους.

Δ. Η κατάθεση των δικαιολογητικών των υποψηφίων 
εξεταζομένων που αποφοίτησαν από τα καταργημένα 
τμήματα «Στελεχών Τουριστικών Γραφείων» και «Στελε−
χών Οργάνωσης Ψυχαγωγίας» του Ο.Τ.Ε.Κ., να πραγμα−
τοποιείται σε οποιοδήποτε Ι.Ε.Κ. του Ο.Τ.Ε.Κ.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2006

Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

F
Αριθμ. Φ.10036/10859/696 (7)
    Σύσταση μίας (1) οργανικής θέσης, ειδικότητας προσω−

πικού καθαριότητας, ΥΕ κατηγορίας, με σύμβαση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής 
απασχόλησης στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέ−
ρων Επαγγελματιών (TEBE), σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 11 του π.δ/τος 164/2004 (Α΄ 134).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Β΄ του π.δ/τος 

164/2004 (Α΄ 134) «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.  
3320/2005 (Α΄ 48) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσω−
πικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ».

3. 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 
(Α΄ 98).

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18/269/Β18/463/οικ.8791/5.5.2005 
ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ρυθμίσεις του ν.  
3320/2005 για τη σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».

5. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως 
ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527), όπως τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/05/13.9.2005 (Β΄ 1284) 
όμοια απόφαση.

7. Το π.δ. 33/2006 (Α΄ 35) «Διορισμός μελών της Κυ−
βέρνησης και Υφυπουργών».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται ετήσια επιπλέον οικονομική επιβά−
ρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΕ (TEBE), 
ύψους 8.250,00 Ευρώ περίπου (ΚΑΕ 0212, 0225, 0227), η 
οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται στα 2.500 Ευρώ. 
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης δεν θα απαιτηθεί 
επιπλέον κρατική επιχορήγηση για την αιτία αυτή.

9. Το υπ’ αριθμ. 63/8.12.2005 πρακτικό του αρμόδιου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ (TEBE).

10. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΙΟΙΚ/Φ178/129/31877/21.6.2006 έγ−
γραφο του ΟΑΕΕ (TEBE), από το οποίο προκύπτει ότι 
δεν υφίσταται κενή οργανική θέση προσωπικού καθα−
ριότητας στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ).

11. Την υπ’ αριθμ. 1069/23.5.2006 απόφαση του Δ΄ Τμή−
ματος του ΑΣΕΠ, ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέ−
σεις για την υπαγωγή του προσωπικού στις διατάξεις 
του άρθρου 11 του π.δ/τος 164/2004, αποφασίζουμε:

Τη σύσταση μίας (1) οργανικής θέσης προσωπικού 
καθαριότητας της ΥΕ κατηγορίας, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλη−
σης, με ωράριο εργασίας τέσσερις (4) ώρες ημερησίως, 
στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 
(TEBE), προκειμένου να καλυφθούν οι διαπιστωθείσες 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες του, κατ’ εφαρμογή του 
π.δ/τος 164/2004. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Α. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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