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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ−
ΛΙΔΗ ΔΙΟΓΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. Φ.112317/26441/9.7.2008 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 1.3.2007 

αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΤΡΙ−
ΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΔΙΟΓΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ
F

(2)     
 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών ΝΤΟΥΝΗ 

ΛΑΜΠΡΟ του ΠΕΤΡΟ κ.λπ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ.73332/35768/9.7.2008 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 6.9.1999 
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:

α) ΝΤΟΥΝΗ ΛΑΜΠΡΟ του ΠΕΤΡΟ και
β) ΝΤΟΥΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ συζ. ΛΑΜΠΡΟ, για την απόκτη−

ση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 76042/36393/9.7.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
26.11.1999 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ−
λοδαπού ΛΟΥΜΠΟΝΙΑ ΑΡΜΠΕΝ του ΜΠΕΡΤΙ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ.79617/36401/9.7.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
22.10.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΒΑΣΙΛΗ ΝΙΚΟΛΑ του ΒΑΣΟΥ και
β) ΒΑΣΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ συζ. ΝΙΚΟΛΑ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 
4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 80932/37109/9.7.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
16.11.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών: 

α) ΣΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και
β) ΣΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗΣ συζ. ΣΩΤΗΡΗ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 80962/36403/9.7.2008 από−

φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 30.12.1999 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 81042/36290/9.7.2008 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 11.1.2000 
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:

20643



20644 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

α) ΜΠΟΝΤΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ χήρας ΒΑΣΙΛΗ και
β) ΜΠΟΝΤΙΝΗ ΜΑΡΙΚΑΣ του ΒΑΣΙΛΗ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 
7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 83130/36160/9.7.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
5.6.2000 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΜΗΛΙΟ ΦΩΤΙΚΑ συζ. ΧΡΗΣΤΟ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

8. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 83198/33063/9.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
7.2.2000 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΓΚΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ συζ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

9. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 83290/27230/9.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
22.2.2008 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ−
λοδαπής ΜΟΥΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΕ συζ. ΓΙΑΝΝΑΚ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

10. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 85467/36295/9.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 17.4.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΤΣΙΑΝΚΟ ΣΤΑΥΡΗ του ΠΕΤΡΟ και
β) ΤΣΙΑΝΚΟ ΚΟΖΕΤΑ συζ. ΣΤΑΥΡΗ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 
11. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 88511/36335/9.7.2008 απόφαση του 

Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 13.7.2000 
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:

α) ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΚΩΤΣΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ και
β) ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ συζ. ΚΩΤΣΗ, για την 

απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 
12. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 88721/34249/9.7.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
26.9.2000 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ−
λοδαπής ΤΖΑΝΗ ΜΙΡΑΝΤΑΣ του ΣΩΤΗΡΗ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

13. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 90893/36133/9.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
7.11.2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ−
λοδαπού ΝΙΚΟΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

14. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 93484/36477/9.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
από 15.1.2003 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών 
αλλοδαπών:

α) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΛΑΜΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΗ και 
β) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΚΑΤΙΝΑΣ συζ. ΛΑΜΠΗ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 
15. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 103110/16069/9.7.2008 από−

φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 5.4.2004 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής ΖΩΤΟ ΡΑΪΜΟΝΤΑ συζ. ΒΑΓΓΕΛΗ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ
F

(3)
      Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών ΜΗΤΡΟΥ ΓΑ−

ΡΥΦΑΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κ.λπ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 50253/35764/9.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 

23.4.1996 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ−
λοδαπής ΜΗΤΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 73892/15397/9.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
1.10.1999 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΓΚΙΚΑ ΠΑΥΛΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΗ, για την απόκτη−
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 76075/36242/9.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
14.9.1999 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ−
λοδαπής ΣΕΛΙΩΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ του ΣΠΥΡΟΥ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ.76831/26420/9.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
1.12.1999 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΓΙΩΤΗ ΘΟΔΩΡΗ του ΔΗΜΗΤΡΗ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 81012/35775/9.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
7.1.2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΜΠΕΡΕΤΗ ΗΡΑΚΛΗ του ΘΩΜΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 88375/37711/9.7.2008 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 25.8.2000 
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:

α) ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΓΙΑΝΝΗ και
β) ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ συζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 
7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 93107/37538/9.7.2008 απόφαση του 

Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 5.5.2004 
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:

α) ΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΚΛΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ και
β) ΣΚΕΥΗ ΙΡΕΝΑ συζ. ΠΕΡΙΚΛΗ, για την απόκτηση της 

Ελληνικής ιθαγένειας. 
8. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 93485/36479/9.7.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
28.2.2003 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΝΤΕΝΤΕ ΜΙΧΑΛΗ του ΣΠΥΡΟΥ,
β) ΝΤΕΝΤΕ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ του ΜΙΧΑΛΗ και
γ) ΝΤΕΝΤΕ ΘΕΟΔΩΡΑΣ του ΜΙΧΑΛΗ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 
9. Με τις υπ’ αριθμ. Φ. 102066/33648/9.7.2008 και Φ. 

102066/33649/9.7.2008 αποφάσεις του Υφυπουργού Εσω−
τερικών, γίνονται δεκτές οι από 13.10.2003 και 14.3.2000 
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:

α) ΑΝΤΩΝΗ ΣΙΝΑ − ΙΩΑΝΝΑΣ του ΛΑΜΠΡΟ,
β) ΑΝΤΩΝΗ ΛΑΜΠΡΟ του ΚΛΕΑΡΧΟ και
γ) ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΩΣ συζ. ΛΑΜΠΡΟ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 
10. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 108659/1231/9.7.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
20.4.2007 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΓΚΑΖΕΛΗ ΛΕΩΝΙΔΑ του ΦΩΤΗ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

11. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 109900/8817/9.7.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
από 16.8.2007 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού ΤΣΑΤΣΙΡΑ ΜΑΝΘΟΥ του ΔΗΜΟΥ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ
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(4)
    Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών ΦΩΤΟΥ ΓΙΑΝ−

ΝΗ του ΦΩΤΟΥ κ.λπ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. Φ.75097/38210/9.7.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
4.11.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΦΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ του ΦΩΤΟΥ και
β) ΦΩΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥΛΑΣ συζ. ΓΙΑΝΝΗ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ.77261/36793/9.7.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
10.12.1999 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ−
λοδαπής ΣΕΪΚΑΤΙ ΤΣΑΜΑΤΩΣ χήρας ΦΙΡΟΥΖ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ.77569/36826/9.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
28.12.1999 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΡΟΥΤΣΗ ΣΟΦΙΑΣ συζ. ΓΙΑΚΟ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ.80227/38395/9.7.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
20.12.1999 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΚΟΡΙΝΗ ΑΘΗΝΑΣ συζ. ΘΥΜΙΟΥ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας. 

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ.81746/36055/9.7.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
13.1.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΜΕΛΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗ του ΔΗΜΟΥ και
β) ΜΕΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΩΣ συζ. ΜΙΧΑΛΗ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 
6. Με την υπ’ αριθμ. Φ.82582/33468/9.7.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
15.2.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΣΤΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ του ΑΝΤΩΝΗ και
β) ΣΤΑΜΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ συζ. ΑΝΑΣΤΑΣΗ, για την από−

κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 
7. Με την υπ’ αριθμ. Φ.82869/33318/9.7.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
9.6.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΚΑΪΣΗ ΦΩΤΟΥ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ και
β) ΚΑΪΣΗ ΕΛΕΝΗΣ συζ. ΦΩΤΟΥ, για την απόκτηση της 

Ελληνικής ιθαγένειας. 
8. Με την υπ’ αριθμ. Φ.84843/30272/9.7.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
8.3.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:

α) ΝΤΑΣΗ ΣΠΥΡΟΥ του ΒΑΣΙΛΗ και
β) ΝΤΑΣΗ ΜΑΡΙΑΝΚΑ συζ. ΒΑΣΙΛΗ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την υπ’ αριθμ. Φ.85808/36976/9.7.2008 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
10.5.2000 και 8.5.2000 αντίστοιχα αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών:

α) ΜΠΑΣΗ ΛΟΥΚΑ του ΚΩΣΤΑ και
β) ΜΠΑΣΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ συζ. ΛΟΥΚΑ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας.

10. Με την υπ’ αριθμ. Φ.89570/35254/9.7.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από 
28.3.2003, 28.3.2003 και 28.8.2003 αντίστοιχα αιτήσεις 
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών:

α) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΖΗΣΟΥ του ΚΟΛΛΙΑ
β) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ συζ. ΖΗΣΟΥ και
γ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΖΗΣΟΥ, για την απόκτηση 

της Ελληνικής ιθαγένειας. 
11. Με την υπ’ αριθμ. Φ.109490/36505/9.7.2008 απόφα−

ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 
28.8.2007 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΝΑΤΣΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ του ΚΩΣΤΑ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ
F

(5)
    Πολιτογράφηση αλλογενούς αλλοδαπής ΡΩΜΑΪΔΗ 

ΝΑΤΑΛΙΑΣ του ΜΠΟΡΙΣ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. Φ.33143/38800/9.7.2008 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 6.7.1993 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
ΡΩΜΑΪΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑΣ του ΜΠΟΡΙΣ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ
F

    Αριθμ. Φ.429.1/47/155527/Σ.1162 (6)
Τροποποίηση των παραγράφων 1, 2, 4 και προσθή−

κη παραγράφου 11 στο άρθρο 24 της υπ’ αριθμ. 
Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006 απόφαση Υφυπ. Εθνι−
κής Άμυνας «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θε−
μάτων» (ΦΕΚ 34/18.1.2006, τ.Β΄).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 

40 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13.12.2005, τ.Α΄), όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου 10 του ν. 3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμά−
των αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/29.2.2008, 
τ.Α΄), καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 5 του 
άρθρου 6 του ν. 3421/2005. 

β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/22.4.2005, τ.Α΄). 

γ. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 249139/20.9.2007 κοι−
νής απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 
1929/24.9.2007, τ.Β΄).

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

ε.  Σχετική πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., αποφα−
σίζουμε:
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Άρθρο 1

Το άρθρο 24 της υπ’ αριθμ. Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006 
απόφ. Υφυπ. Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση ορισμένων στρα−
τολογικών θεμάτων» (ΦΕΚ 34/18.1.2006, τ.Β΄), τροποποι−
είται ως ακολούθως: 

α. H παράγραφος 1, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι 
στρατεύσιμοι που είναι Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού 
μπορούν να εκπληρώσουν τμηματικά σε ακέραιους 
μήνες τη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση που 
υπέχουν.» 

β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2, αντικαθίστα−
ται ως εξής: «Το τμήμα της στρατιωτικής υποχρέωσης 
που ζητούν να εκπληρώσουν τμηματικά μπορεί να είναι 
τόσο, ώστε το υπόλοιπο που απομένει για την πλήρη 
εκπλήρωση να μην είναι μικρότερο του μήνα.» 

γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, αντικαθί−
σταται ως εξής: «Αυτοί που εκπληρώνουν τμηματική 
στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση μπορούν με υπεύ−
θυνη δήλωσή τους, η οποία κατατίθεται στη Μονάδα 
τους πριν την ολοκλήρωση του χρόνου της υποχρέωσης 
που ανέλαβαν να εκπληρώσουν, να ζητήσουν τη συνέ−
χιση εκπλήρωσης είτε ολόκληρης της στρατεύσιμης 
στρατιωτικής υποχρέωσης που υπέχουν είτε κι άλλου 
τμήματος αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο 
που θα απομένει για την πλήρη εκπλήρωσή της, δεν θα 
είναι μικρότερο του μήνα.» 

δ. Προστίθεται νέα παράγραφος 11 ως εξής: «11. Οι 
διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για 
τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, που υπάγονται 
στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του 
ν. 3421/2005.» 

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 3 Ιουλίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
F

    Αριθμ. Φ. 842.10/11/08 (7)
Υπερωριακή απασχόληση των Μονίμων Πολιτικών 

Υπαλλήλων ΠΝ, ΠΒΚ, ΜΤΝ, ΕΑΑΝ κατά το Β΄ εξά−
μηνο 2008.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/23.12.2003 τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ... και άλλες συναφείς δια−
τάξεις».

β. Την ανάγκη εκτέλεσης υπερωριακής εργασίας από 
Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Πολεμικού Ναυ−
τικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων, επειγουσών και 
απρόβλεπτων αναγκών.

γ. Το γεγονός ότι στο Π/Υ ΓΕΝ έτους 2008, έχουν 
εγγραφεί σχετικές πιστώσεις στους οικείους ΚΑΕ.

δ. Την υπ’ αριθμ. Φ. 451/41/10623/Σ.144/1.3.00/ΕΠΥΕΘΑ/
ΔΣΣΑΔ  υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζο−
νται οι Υπηρεσίες του ΠΝ που λειτουργούν σε 24ωρη 
και 12ωρη βάση.

ε. Το υπ’ αριθμ. Φ. 842/21/156018/Σ. 1434/28.9.2007/έγ−
γραφο του ΠΒΚ.

στ. Το γεγονός ότι η υπερωριακή αποζημίωση ύψους 
τριών χιλιάδων, εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τρι−
άντα πέντε λεπτών (3968,35) για τους απασχολούμενους 
στο ΠΒΚ, θα καλυφθεί από τον οικείο Π/Υ.

ζ. Το υπ’ αριθμ. 17/15.5.2008 Πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΝ. 
η. Την υπ’ αριθμ. 24/13.9.2007 απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΝ. 
θ. Το γεγονός ότι η υπερωριακή αποζημίωση για τους 

απασχολούμενους στα ΝΠΔΔ του Υπουργείου (ΜΤΝ−
ΕΑΑΝ), ύψους δέκα εννέα χιλιάδων, εννιακοσίων εξήντα 
τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (19963,50) και τριακοσί−
ων εννενήντα έξι ευρώ (396,00) αντίστοιχα, θα καλυφθεί 
από τους οικείους προϋπολογισμούς.

ι. Την υπ’ αριθμ. 249139 κοινή υπουργική απόφαση 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Περί 
αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής 
Άμυνας» (ΦΕΚ 1929/24.9.2007 τ.Β΄), αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοι−
βή, για εκτέλεση εργασίας απογευματινής, νυκτερι−
νής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών καθώς και για 
συμπλήρωση των υποχρεωτικών ωρών εβδομαδιαίας 
εργασίας, του Μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού των Υπη−
ρεσιών του Πολεμικού Ναυτικού, του ΠΒΚ, του ΜΤΝ και 
ΕΑΑΝ, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώ−
πιση εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών, κατά το Β΄ εξάμηνο 2008 (ήτοι από 1.7.2008 
μέχρι 31.12.2008)

2. Η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή θα εκτελεσθεί 
ως ακολούθως:

α. Για παροχή απονευματινής εργασίας (1) Από 1.800 
Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους και μέχρι 55.600 ώρες 
εργασίας (ΚΑΕ 0511).

(2) Από 23 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Πεδίου Βολής 
Κρήτης και μέχρι 440 ώρες εργασίας (Π/Υ Π.Β.Κ.)

(3) Από 76 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ−
ΔΚ−Κ14 και μέχρι 27.360 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4411 ή 
4711).

(4) Από 19 Μον. Πολ.Υπαλλήλους του NK/NATO/
FORACS και μέχρι 6.840 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4412) και 
(ΚΑΕ 4712).

(5) Από 11 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΜΤΝ και μέχρι 
3.168 ώρες εργασίας (Π/Υ ΜΤΝ, ΚΑΕ 0261).

(6) Από έναν (1) Μον. Πολ. Υπάλληλο της ΕΑΑΝ και 
μέχρι 60 ώρες εργασίας (Π/Υ ΕΑΑΝ, ΚΑΕ 0260−0261)

β. Για παροχή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά 
τη διάρκεια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών καθώς 
επίσης και για συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας εργασίας (βάρδιες).

(1) Από 438 Μον. Πολ. Υπαλλήλους και μέχρι 32.300 
ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0512).

(2) Από 34 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Π.Β.Κ. και μέχρι 
235 ώρες εργασίας (Π/Υ Π.Β.Κ).

(3) Από 76 Μον.Πολ.Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ−ΔΚ 
και μέχρι 64.752 ώρες εργασίας (ΚΑΕ4411 ή ΚΑΕ4711).

(4) Από 18 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του NK/NATO/
FORACS και μέχρι 4.860 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4412 ή 
ΚΑΕ 4712).

3. Τα όρια υπερωριακής εργασίας κατά Υπηρεσία θα 
καθορίζονται από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, σύμ−
φωνα με τις απαιτούμενες ανά τρίμηνο υπηρεσιακές 
ανάγκες.
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4. Η αποζημίωση, που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση 
της υπερωριακής απασχόλησης μέσα στο πλαίσιο των 
εγκριθεισών ωρών εργασίας Β΄ εξαμήνου 2008, ύψους 
τετρακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων 
(446.500) ευρώ, περίπου, σε καμία περίπτωση δεν θα 
υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους 
οικείους ΚΑΕ (0511 και 0512) προϋπολογισμού ΓΕΝ, 
καθώς και των Π/Υ των ΝΠΔΔ..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
F

    Αριθμ. 45945/838 (8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα 
με το π.δ. 436/1991. 

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας». 

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

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

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

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί 
κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου 
εργασίας διατάξεων». 

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

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

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β΄/19.11.1999) «Μεταβίβαση 
εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του
ν. 1943/1991» στο Γενικό Γραμματέα.

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

13. Την υπ’ αριθμ. 43101/754/11.6.2008 απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής 

απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες 
Β΄ ημερολογιακού εξαμήνου 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 33/30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίηση 
και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και 
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
109/Α΄/30.5.1997). 

15. Το υπ’ αριθμ.  300140/2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

16. Την από 26.6.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ). 

17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον τακτικό 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων οικονομικού έτους 2008, Φ29/110 ΚΑΕ 5243 
ΟΣΔΕ, ποσόν 6.300,00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για πέντε (5) 

υπαλλήλους, που υπηρετούν στη Δ/νση Πληροφορικής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
έως 144 ώρες συνολικά, ο καθένας, πλέον των νομίμων 
ορίων υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
από 1.7.2008 έως 31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
    Αριθμ. 38784/684 (9)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄). 

2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991. 

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

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

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

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

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας 
διατάξεων».
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8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».

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

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

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

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

14. Την υπ’ αριθμ. 33/30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίηση και 
αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και προ−
σαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 109/
Α΄/30.5.1997). 

15. Το υπ’ αριθμ. Δ. Διοικητ. 1412/20.5.2008 έγγραφο 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας. 

16. Την από 26.6.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ). 

17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον προϋπολο−
γισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας, στον 
ειδικό φορέα 90−38/072 Κ.Α.Ε. 0511 οικονομικού έτους 
2008, ποσόν 1.050,00€, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για μια (1) 

υπάλληλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας, 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
η οποία υπηρετεί στο γραφείο Νομάρχη Λευκάδας, έως 
180 ώρες συνολικά, πλέον των νομίμων ορίων υπερωρι−
ακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευση ιης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
από 1.7./2008 μέχρι 31.12.2008. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
      Αριθμ. 44927/816 (10)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης.

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991.

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

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

14. Την υπ’ αριθμ. 33/30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίηση και 
αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και προ−
σαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 109/
Α΄/30.5.1997). 

  15. Το υπ’ αριθμ. 34575/10.6.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.

16. Την από 26.6.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον τακτικό 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2008 στους ΚΑ 
10−6022, ποσόν 5.000,00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για τρεις 

(3) υπαλλήλους, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρε−
θύμνης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου (ΔΕ Ζυγιστών − ΔΕ Ηλεκτρολόγων), μέχρι 16 
ώρες το μήνα, ο καθένας, πλέον των νομίμων ορίων 
υπερωριακής απασχόλησης.

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

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
    Αριθμ. 45446/822 (11)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της 

Διεύθυνσης Δασών Ν. Αργολίδας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα 
με το π.δ. 436/1991. 

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας». 

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

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

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

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί 
κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου 
εργασίας διατάξεων». 

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

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

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β΄/19.11.1999) «Μεταβίβαση 
εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του
ν. 1943/1991» στο Γενικό Γραμματέα.

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 

απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

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

14. Την υπ’ αριθμ. 33/30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίηση 
και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και 
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
109/Α΄/30.5.1997). 

  15. Το υπ’ αριθμ. 32610/7252/17.6.2008 έγγραφο της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου.

16. Την από 26.6.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον τακτικό 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και έχει κατανεμηθεί στον φορέα της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 910−02−065−ΚΑΕ 0511 και 
0512, ποσόν 18.600,00€ και 10.000,00€ αντίστοιχα, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για έξι 

(6) υπαλλήλους, της Διεύθυνσης Δασών Ν. Αργολίδας 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου (3 υπάλληλοι 
Δασοπροστασίας − 2 Οδηγοί − 1 τεχνολ. Δασοπονίας), 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και 
Ορισμένου Χρόνου, έως 180 ώρες συνολικά, ο καθένας, 
πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
      Αριθμ. 43996/797 (12)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα 
με το π.δ. 436/1991. 

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας». 

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

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

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

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί 
κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου 
εργασίας διατάξεων». 

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί 
κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».
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9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

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

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. 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.».

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

14. Την υπ’ αριθμ. 33/30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίηση και 
αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και προ−
σαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 109/
Α΄/30.5.1997). 

  15. Το υπ’ αριθμ. ΔΔΟ/Φ.118.05/01/5853/11.6.2008 έγγρα−
φο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής.

16. Την από 26.6.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής, του οικονομικού έτους 2008, 
φορέας 41−210, στους ΚΑ 0291 και 0511, ποσόν 4.100,00 
€, αποφασίζουμε: 

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

υπαλλήλους, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησι−
ωτικής Πολιτικής, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, 
μέχρι 30 ώρες το μήνα, ο καθένας, πλέον των νομίμων 
ορίων υπερωριακής απασχόλησης.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
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