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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 65/1973 β.δ/τος «Περί συ−
στάσεως εν Χαϊδαρίω Αττικής Ιδρύματος υπό την
επωνυμίαν «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ
ΘΗΛΕΩΝ» και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 108 έως 121 του Αστικού Κώδικα

β. Του ν.δ/τος 1111/1972 «Περί Φιλανθρωπικών Σωμα−
τείων» (ΦΕΚ 23 τ.Α΄).
γ. Του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
98 τ. Α΄).
δ. Του 65/1973 β.δ/τος «Περί συστάσεως εν Χαϊδαρίω
Αττικής Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙ−
ΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ» και εγκρίσεως του
Οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ 21 τ. Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 369/30.5.2005 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟΝ
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ».
3. Την υπ’ αριθμ. 27304/2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννό−
πουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (ΦΕΚ 517 τ. Β΄).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού».
Με πρόταση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης αποφασίζουμε:

Ο Οργανισμός του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΧΡΙ−
ΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ» ο οποίος
είχε εγκριθεί με το άρθρο μόνο του αριθ. 65/1973 Β.
Δ/τος αντικαθίσταται ως εξής:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟΝ
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ»
Άρθρο 1
Σύσταση Ιδρύματος−Επωνυμία− Έδρα− Σφραγίδα
Με την πράξη 32251/11.8.1972 του Συμβολαιογράφου
Αθηνών Κωνσταντίνου Δημ. Βέργου ο Φιλανθρωπικός
Σύλλογος Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωσις Κυριών Κορα−
σίδων «Η ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ», με έδρα το Αιγάλεω Αττικής, οδός
Σοφοκλέους, αριθμός 3 συνέστησε κατά τις διατάξεις
των άρθρων 108−121 του Αστικού Κώδικα, Ίδρυμα με
την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ
ΘΗΛΕΩΝ», που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου, έχει έδρα το Χαϊδάρι Αττικής, οδός Αγίας Γρη−
γορούσης αριθμός 5 και τελεί υπό την εποπτεία και
τον έλεγχο του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, νυν
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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που αδυνατούν προς το παρόν να αποκτήσουν δική τους
στέγη, αλλά και να καλύψουν τη δαπάνη του ενοικίου
με δικούς τους πόρους.
22. Το ύψος της δαπάνης που βαρύνει το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης ανέρχεται σε 2.600.000 ευρώ περίπου για
την αποπληρωμή ενοικίων κατοικιών παλιννοστούντων
ομογενών μέχρι 30.6.2006, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 14552/2005 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 1111/5.8.2005) ως εξής:
Άρθρο 6
Η διάρκεια της επιδότησης του ενοικίου των κατοικιών
των ομογενών παρατείνεται μέχρι 30.6.2006 και αφορά
σε όλες τις μισθωτικές συμβάσεις, που έχουν συναφθεί
από τις Περιφέρειες της χώρας.
Άρθρο 7
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη, η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και η χρηματοδότησή της θα πραγ−
ματοποιηθεί από τη ΣΑΕ 031 του Υπουργείου Οικονο−
μίας και Οικονομικών για την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης, μέχρι του ποσού των 2 εκατ.
Ευρώ και από τις ΣΑΕΠ των υπολοίπων Περιφερειών της
χώρας, μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ για κάθε μία
από τις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
αντίστοιχα και μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ για
καθεμία από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Αττικής
αντίστοιχα. Συνολική επιβάρυνση για το ΠΔΕ ύψους
2.600.000 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2005
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

F
Αριθ. 160
(3)
Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχι−
στου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και
ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμο−
νής υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και των όρων και
προϋποθέσεων πρόσβασης στην μισθωτή εργασία
και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της
περίπτωσης β του άρθρου 59 του ν. 3386/2005.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005
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«Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α΄ 212).
2. Το άρθρο 90 του προεδρικού διατάγματος υπ’ αριθμ.
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την
ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Αθανάσιο Νάκο
(ΦΕΚ Β΄ 527), αποφασίζουμε:
Α. Ο ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης ή το ελάχι−
στο χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά έτος και ασφαλι−
στικό φορέα που πρέπει να πραγματοποιούν οι υπήκοοι
τρίτων χωρών, προκειμένου να πληρείται η προϋπόθεση
για ανανέωση των αδειών διαμονής τους σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3386/2005 καθορίζεται ως εξής:
1. α. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που εί−
ναι κάτοχοι αδειών διαμονής για παροχή εξαρτημένης
εργασίας σε σταθερό εργοδότη και για ορισμένο είδος
απασχόλησης, και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ− ΕΤΑΜ, ορίζε−
ται ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης οι 200 ημέρες ανά
έτος. Ο ανωτέρω αριθμός ημερών ασφάλισης αποδει−
κνύεται ότι έχει πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα
της άδειας διαμονής τους είτε από «Απόσπασμα Ατο−
μικού Λογαριασμού Ασφάλισης» ή από αντίγραφο Λο−
γαριασμού Ασφαλισμένου ή από «Βεβαίωση εργοδότη»
θεωρημένη από το Υποκατάστημα του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ που
ελέγχει την έδρα του εργοδότη ( ή το απογεγραμμένο
στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ παράρτημα του εργοδότη) ή το προβλε−
πόμενο από τις οικείες διατάξεις για την απεικόνιση της
ασφάλισης έντυπο.
Σε περίπτωση που οι υπήκοοι τρίτης χώρας ασφα−
λίζονται στον ΟΓΑ, ως ελάχιστο χρονικό διάστημα
ασφάλισης, για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων,
ορίζεται το ένα έτος ασφάλισης το οποίο αναλογεί σε
τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας. Οι υπήκοοι τρίτης
χώρας ως αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών
υποχρεώσεων θα προσκομίζουν βεβαίωση ασφαλιστικής
ενημερότητας.
β. Σε περιπτώσεις που οι υπήκοοι τρίτων χωρών απα−
σχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε περισ−
σότερους του ενός μη σταθερούς εργοδότες (οικοδόμοι,
αποκλειστικοί νοσοκόμοι και προσωπικό εργαζόμενο κατ’
οίκον του εργοδότη) και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ,
ορίζεται ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης οι 150 ημέρες
εργασίας ανά έτος. Ο ανωτέρω αριθμός ημερών ασφάλι−
σης αποδεικνύεται ότι έχει πραγματοποιηθεί στο χρονικό
διάστημα της άδειας διαμονής είτε από «Απόσπασμα
Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» ή ΔΑΤΕ ή από « Βε−
βαίωση εργοδότη» θεωρημένη από το Υποκατάστημα
του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ που ελέγχει την έδρα του εργοδότη
( ή το απογεγραμμένο στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ παράρτημα του
εργοδότη) ή το προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις
για την απεικόνιση της ασφάλισης έντυπο.
Εάν οι υπήκοοι τρίτων χωρών απασχολούνται σε
περισσότερους του ενός εργοδότες και ασφαλίζονται
στον ΟΓΑ, ως ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης,
ορίζεται το ένα έτος ασφάλισης το οποίο αναλογεί σε
τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας.
Για την απόδειξη της ασφάλισης στον ΟΓΑ οι υπήκοοι
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τρίτης χώρας θα προσκομίζουν βεβαίωση ασφαλιστικής
ενημερότητας.
γ. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που εί−
ναι κάτοχοι αδειών διαμονής για παροχή υπηρεσιών ή
έργου και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ − ETAM, ορίζεται ως
ελάχιστος χρόνος ασφάλισης οι 200 ημέρες εργασί−
ας ανά έτος. Ο ανωτέρω αριθμός ημερών ασφάλισης
αποδεικνύεται ότι έχει πραγματοποιηθεί στο χρονι−
κό διάστημα της άδειας διαμονής είτε από είτε από
«Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» ή από
αντίγραφο Λογαριασμού Ασφαλισμένου ή από «Βεβαί−
ωση εργοδότη» θεωρημένη από το Υποκατάστημα του
ΙΚΑ− ΕΤΑΜ που ελέγχει την έδρα του εργοδότη (ή το
απογεγραμμένο στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ παράρτημα του εργο−
δότη) ή το προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις για
την απεικόνιση της ασφάλισης έντυπο.
δ. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που εί−
ναι κάτοχοι αδειών διαμονής για παροχή υπηρεσιών
ή έργου ή ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας
και ασφαλίζονται στους φορείς κύριας ασφάλισης αυ−
τοαπασχολουμένων, ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης
ορίζονται οι 250 ημέρες εργασίας ανά έτος. Ως απο−
δεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων
προσκομίζεται από τους ενδιαφερομένους βεβαίωση
του οικείου ασφαλιστικού φορέα περί καταβολής των
προς αυτόν ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλιστική ενη−
μερότητα).
ε. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών, επαγγελ−
ματιών ή βιοτεχνών, που υπάγονται στην ασφάλιση του
ΟΓΑ, ορίζεται ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης το ένα
(1) έτος.
2. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής
του, με επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3
του άρθρου 15 του ν. 3386/05, ο υπήκοος τρίτης χώρας
αλλάξει εργοδότη και το είδος της εργασίας υπάγεται
σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, κατά την ανανέωση της
άδειας διαμονής για τη διαπίστωση του απαιτούμενου
χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των
ημερών ασφάλισης στους φορείς αυτούς.
3. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εάν οι υπήκοοι
τρίτων χωρών, έχουν απασχοληθεί μικρότερο διάστημα
κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής τους,
θα πρέπει να αποδείξουν απολύτως τεκμηριωμένα τον
λόγο για τον οποίο δεν εργάσθηκαν το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις
δικαιολογημένης αποχής από την εργασία και δικαιολο−
γητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν προκειμένου
να αποδειχθεί ο ισχυρισμός.
α) ήταν άνεργος/η ( θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαί−
ωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει το χρονικό
διάστημα της τακτικής επιδότησης ανεργίας ή εγγραφή
του στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ προσκομίζοντας
παράλληλα και τη σχετική κάρτα ανεργίας θεωρημένη
κάθε μήνα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ),
β) ήταν ασθενής (θα πρέπει να προσκομίζεται γνω−
μάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για το χρονικό δι−
άστημα της ασθενείας του/της ή γνωμάτευση ιατρού
του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα του υπηκόου τρίτης
χώρας, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν νο−
σηλεύτηκε),
γ) ταξίδεψε εκτός Ελλάδας (θα πρέπει να προσκομι−
σθεί αντίγραφο του διαβατηρίου για το χρονικό διά−
στημα της απουσίας του).
Oι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και στους
λόγους δικαιολογημένης αποχής από την εργασία υπά−

γεται και κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον υπάρχουν απο−
δεικτικά στοιχεία που βάσει των διατάξεων της Εργα−
τικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας δικαιολογεί αποχή
από την εργασία, όπως ανυπαίτιο κώλυμα, μάρτυρας σε
δίκη, άδεια κυήσεως, άδεια λοχείας, θάνατος συγγενούς
και βαριά ασθένεια, προφυλάκιση, εφόσον δεν ευθύ−
νεται, άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων, άδεια άνευ
αποδοχών, αναστολή της εργασιακής σχέσης κ.λ.π.
Για την ανανέωση της άδειας διαμονής οι κατά περί−
πτωση οριζόμενες στην παράγραφο 1 ημέρες ασφάλι−
σης θα μειώνονται κατά τον αριθμό των ημερών κατά
τις οποίες δεν παρασχέθηκε εργασία.
4. Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών που υπάγο−
νται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, κατά την πρώτη ανανέωση
της άδειας διαμονής τους ή κατά τον πρώτο χρόνο
απασχόλησής τους στην αγροτική οικονομία, μπορεί να
προσκομίζεται αντί της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημε−
ρότητας, επικυρωμένο φωτ/φο του Δελτίου Απογραφής,
που θα χορηγείται από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ. Κατά
την επικύρωση του Δελτίου Απογραφής θα προστίθεται
η σημείωση «Εκκρεμεί στον ΟΓΑ – Έχει απασχοληθεί
στην αγροτική οικονομία κατά τα έτη…….».
Στις περιπτώσεις που υπήκοοι τρίτης χώρας είναι
κάτοχοι αδειών διαμονής των άρθρων 17, 20, 21, 22 και
23 του ν. 3386/2005, προσκομίζεται βεβαίωση ασφα−
λιστικού φορέα για την παροχή ιατροφαρμακευτικής
και νοσοκομειακής περίθαλψης και δεν αναζητείται η
εκπλήρωση των ασφαλιστικών εισφορών για το διά−
στημα ισχύος της άδειας διαμονής του. Σε περίπτωση
που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής των άρθρων 18 και
19 του ίδιου νόμου, η βεβαίωση για την κάλυψη της ια−
τροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν απαιτείται, εφόσον
ο διακινούμενος προσκομίζει το θεωρημένο βιβλιάριο
ασθενείας του ή διαθέτει Ευρωπαϊκή κάρτα Ασφάλισης
Ασθένειας ή άλλο ισοδύναμο Κοινοτικό έγγραφο.
Β. Καθορίζεται o ελάχιστος αριθμός ημερομισθίων
ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά έτος
και ασφαλιστικό φορέα, προκειμένου να πληρούται η
οικεία υποχρέωση στο πλαίσιο ανανέωσης των αδειών
διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 91 του ν.
3386/2005 ως εξής:
Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που έλαβαν
άδεια διαμονής βάσει των διατάξεων της παραγράφου
11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05 και επιθυμούν να την
ανανεώσουν για εργασία, ως ελάχιστο χρονικό διά−
στημα ασφάλισης προκειμένου να πληρούται η οικεία
υποχρέωση ανανέωσης των αδειών διαμονής, ορίζεται
το ήμισυ των ημερών απασχόλησης κατά τη διάρκεια
του έτους, εντός του οποίου είχαν δικαίωμα εργασίας.
Κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής οφείλουν να
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
κεφάλαιο Α1, περιπτώσεις α, β, γ, δ.
Γ. Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσβα−
σης στην εργασία της περίπτωσης β του άρθρου 59 του
νόμου 3386/2005 ως εξής:
1. Τα μέλη της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που
έχουν γίνει δεκτά στη χώρα για λόγους οικογενειακής
επανένωσης, έχουν εξίσου μ’ αυτόν δικαίωμα πρόσβα−
σης στη μισθωτή εργασία και σε άσκηση ανεξάρτητης
οικονομικής δραστηριότητας.
2. Το μέλος της οικογένειας που είναι κάτοχος άδειας
διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης και επι−
θυμεί να απασχοληθεί σε μισθωτή εργασία, υποβάλλει
αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία, συνυποβάλλοντας τα
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απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανάλογα με το είδος της
απασχόλησης που θα παρέχει. Ειδικά για το πρώτο
δωδεκάμηνο διάστημα διαμονής, από την χορήγηση της
αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, η
αρμόδια υπηρεσία αποφασίζει βάσει των κενών θέσεων
εργασίας ανά ειδικότητα, όπως αυτές έχουν καθοριστεί
κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 3386/2005.
Η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει σχετική απόφαση με την
οποία εγκρίνει την πρόσβαση στην εργασία υπηκόου
τρίτης χώρας ισόχρονης διάρκειας με την άδεια δια−
μονής του.
3. Εάν το μέλος της οικογένειας επιθυμεί να ασκήσει
ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, θα πρέπει να
υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία, καταθέτο−
ντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συνοδευόμενα
με την αντίστοιχη οικονομοτεχνική μελέτη. Ο φάκελος
θα διαβιβάζεται στην Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου
24 η οποία θα γνωμοδοτεί σχετικά.
Εάν η ανωτέρω Επιτροπή γνωμοδοτήσει θετικά, η αρ−
μόδια υπηρεσία θα εκδίδει σχετική απόφαση έγκρισης
της δραστηριότητας, η οποία θα είναι ισόχρονη με την
άδεια διαμονής για οικογενειακή συνένωση.
Η άδεια διαμονής θα ανανεώνεται για οικογενειακή
επανένωση εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προ−
ϋποθέσεις και εάν το μέλος επιθυμεί να συνεχίσει τη
μισθωτή εργασία ή την άσκηση της ανεξάρτητης οικο−
νομικής δραστηριότητας θα εξετάζεται από την υπη−
ρεσία η πλήρωση των προϋποθέσεων κατ’ αντιστοιχία
με του συντηρούντος, λαμβανομένου υπόψη σε κάθε
περίπτωση του χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια
του οποίου αυτό είχε πρόσβαση σε μισθωτή απασχόλη−
ση ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
Δ. Οι διατάξεις του κεφ. Α εφαρμόζονται για την
ανανέωση των αδειών διαμονής που λήγουν μετά την
1.1.2006.
Οι διατάξεις του κεφ. Β της παρούσας εφαρμόζονται
από 1.1.2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
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μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
γ) Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) «Περί Δημοσί−
ου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις».
δ) Του π.δ/τος 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α΄) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερι−
κών, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
του».
ε) Του π.δ/τος 400/1995 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Σύσταση Γενι−
κής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».
στ) Την υπ’ αριθμ. 1604/18449/29.8.2001 (ΦΕΚ 1155/Β΄)
απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία αναπροσαρ−
μόσθηκε το ποσό του άρθρου 4 του ν. 976/1979.
2) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/Β΄)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
“Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
3) Την ανάγκη αναπροσαρμογής του ποσού του άρ−
θρου 4 του ν. 976/1979, καθότι δεν έχει αναπροσαρμο−
σθεί επί μία και πλέον 6ετία.
4) Το γεγονός ότι όταν προκύψει επί πλέον δαπάνη
θα αντιμετωπισθεί από την εγγεγραμένη πίστωση του
Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας μας για το σκοπό αυτό,
αποφασίζουμε:
Αναπροσαρμόζουμε το ποσό του άρθρου 4 του ν.
976/1979 της κατά διοικητικό συμβιβασμό μεταξύ των
υπηρεσιών της Περιφέρειας και ιδιωτών, αποζημίωσης
για τροχαία ατυχήματα που προκαλούν οχήματα δημο−
σίων υπηρεσιών, από δύο χιλιάδες τετρακόσια σαράντα
ευρώ (2.440), που είχε αναπροσαρμοστεί και προσαρμο−
σθεί στο ευρωπαϊκό νόμισμα “ΕΥΡΩ” με την υπ’ αριθμ.
ΟΙΚ. 1604/18449/29.8.2001 (ΦΕΚ 1155/Β΄/5.9.2001) απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, σε τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000) ΕΥΡΩ.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου
2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2006

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. οικ. 1/152
(4)
Αναπροσαρμογή του ποσού του άρθρου 4 του ν. 976/
1979 (ΦΕΚ 236/Α΄/1979) «Περί ρυθμίσεως ζητημάτων
σχετικών προς τροχαία ατυχήματα προκαλούμενα
υπό μηχανοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 4 του ν. 976/1979 ( ΦΕΚ 236/Α΄/1979)
«Περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικών προς τροχαία
ατυχήματα προκαλούμενα υπό μηχανικινήτων οχημάτων
του Δημοσίου».
β) Των άρθρων 1 και 19 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄)
«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

F
Αριθ. Κ3−102
(5)
Σφράγιση γραφείων της ασφαλιστικής εταιρίας με την
επωνυμία «ASTRA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτ−
λο «ASTRA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄/137) «Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ.
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98).
β. Του π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εμπορίου», όπως ισχύει.

