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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1016/109/121−ι΄  (1)
Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών λειτουρ−

γίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2518/ 

1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρή−
σεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και 
υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 164) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του 
ν. 3707/2008 «Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών 
ερευνών» (Α΄ 209).

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2518/ 
1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσε−
ων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υπο−
χρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄164) όπως αυτό προστέθηκε µε τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του ν. 3206/2003 «Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών 

και άλλες διατάξεις» (Α΄ 298) και τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 10 του ν. 3707/2008 (Α΄ 209). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(Α΄ 98)

4. Την Υ 357 από 7.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση θέσης 
αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (Α΄ 3).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισµού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Δικαιολογητικά

1. Για τη χορήγηση της προβλεπόµενης από τις δια−
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 άδειας 
λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρε−
σιών ασφάλειας (ι.ε.π.υ.α.) σε ατοµική επιχείρηση υπο−
βάλλονται από τον ενδιαφερόµενο στην Υποδιεύθυνση 
ή στο Τµήµα Ασφάλειας και όπου δεν υπάρχουν στο 
Αστυνοµικό Τµήµα γενικής αρµοδιότητας της περιοχής 
όπου έχει την έδρα της η επιχείρηση, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:

α. Αίτηση χορήγησης άδειας (σε έντυπο της Υπηρεσί−
ας), όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας 
του ενδιαφεροµένου, η έδρα, ο Α.Φ.Μ. και η αρµόδια 
Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης καθώς και οι υπηρεσίες που θα 
παρέχει.

β. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από Δ.Ο.Υ. 
(πρωτότυπη ή θεωρηµένο φωτοαντίγραφο από Δ.Ο.Υ.), 
στην οποία να εµφαίνονται η επωνυµία, η έδρα και οι 
δραστηριότητες της επιχείρησης. 

γ. Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος σχετικού 
τέλους. 

δ. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύ−
εται η νόµιµη χρήση του ακινήτου της έδρας της επιχεί−
ρησης. Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης 
του ακινήτου, εκτός του τίτλου ιδιοκτησίας απαιτείται 
και υπεύθυνη δήλωση (θεωρηµένη) του παραχωρούντος 
στην οποία να προσδιορίζεται χρονικά η διάρκεια της 
παραχώρησης.
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ε. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο εγγράφου µε το 
οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αι−
τούντος, όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 3 
του ν. 2690/1999. Ειδικότερα, για τους Έλληνες πολίτες 
τα στοιχεία ταυτότητας αποδεικνύονται από το δελ−
τίο αστυνοµικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή 
βεβαίωση της αρµόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την 
άδεια οδήγησης ή το ατοµικό βιβλιάριο υγείας όλων 
των ασφαλιστικών φορέων. Η ταυτότητα των πολιτών 
κράτους−µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύε−
ται από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο και των 
οµογενών από το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Οµογενούς 
(ΕΔΤΟ) ή σχετική βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία. 
Σε περίπτωση που στοιχεία των παραπάνω εγγράφων 
έχουν µεταβληθεί, τα στοιχεία αυτά δηλώνονται µε 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 
75). 

στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
µε την οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόµενο ότι:

i. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται 
στις περ. στ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά.

ii. δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεµφθεί 
αµετάκλητα σε δίκη για κακούργηµα ή για αδίκηµα της 
περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 
ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και µε οριστική απόφαση 
για κακούργηµα ή για αδίκηµα της περίπτωσης γ΄ της 
παρ. 1 του προαναφεροµένου άρθρου 

iii. δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα σε στερητική 
της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) µηνών για 
έγκληµα του άρθρου 8 του ν. 2518/1997 και για κάθε 
έγκληµα που τελέσθηκε µε δόλο. 

ζ. Πιστοποιητικό ιατρού Ψυχιάτρου από Κρατικό Νο−
σηλευτικό Ίδρυµα, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
πάσχει από οποιασδήποτε µορφής ψυχική νόσο και δεν 
είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Η ηµεροµηνία έκδο−
σης του ως άνω πιστοποιητικού, δεν απέχει πέραν του 
τριµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής του.

η. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (θεωρηµένη) 
όπου δηλώνεται ότι η επιχείρηση δεν θα χρησιµοποιεί 
στολή για το προσωπικό της. Μέχρι την έναρξη ισχύ−
ος της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 5 του 
άρθρου 2 του ν. 2518/1997 ως δικαιολογητικό για την 
έκδοση άδειας λειτουργίας ι.ε.π.υ.α. που θα χρησιµοποιεί 
στολή για το προσωπικό της υποβάλλεται βεβαίωση της 
Επιτροπής του α.ν. 1342/1938 (ΦΕΚ Α΄ 290).

2. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ι.ε.π.υ.α. σε 
εταιρία υποβάλλονται τα αναφερόµενα στις περιπτώ−
σεις (α) έως (δ) και (η), της παραγράφου 1 και επιπλέ−
ον:

α. Το καταστατικό της εταιρείας ή θεωρηµένο φ/α αυ−
τού καθώς και το ΦΕΚ δηµοσίευσής του προκειµένου για 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή η πράξη έγκρισής του από το αρµόδιο 
Πρωτοδικείο προκειµένου για Ο.Ε. ή Ε.Ε. 

β. Τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις (ε), (στ) και (ζ) 
δικαιολογητικά, για καθένα από τα προβλεπόµενα στην 
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 πρόσωπα, και 

γ. Προκειµένου για Ανώνυµες Εταιρείες υποβάλλε−
ται βεβαίωση της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
από την οποία να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση του 
συνόλου των µετόχων τους, καθώς και ποιοι από τους 

µετόχους κατέχουν µετοχές που αντιπροσωπεύουν πο−
σοστό µεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του 
µετοχικού τους κεφαλαίου.

3. Για τη χορήγηση της προβλεπόµενης από τις διατά−
ξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2518/1997 άδειας λει−
τουργίας Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών (Γ.Ι.Ε.) σε ατοµική 
επιχείρηση υποβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο στην 
Υποδιεύθυνση ή στο Τµήµα Ασφάλειας και όπου δεν 
υπάρχουν στο Αστυνοµικό Τµήµα γενικής αρµοδιότητας 
της περιοχής όπου έχει την έδρα της η επιχείρηση, 
τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις (α) έως και (ζ) της 
παραγράφου 1 δικαιολογητικά, καθώς επίσης και υπεύ−
θυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (θεωρηµένη) στην οποία 
ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι δεν εµπίπτει στις απα−
γορεύσεις των περ. α΄, β΄, και γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 
11 του ν. 2518/1997. 

4. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Γ.Ι.Ε. σε προ−
σωπικές εταιρείες (Ο.Ε./ Ε.Ε.) υποβάλλονται:

α. Τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις (α) έως (δ) της 
παραγράφου 1 δικαιολογητικά.

β. Το καταστατικό της εταιρείας ή θεωρηµένο φ/α 
αυτού, εγκεκριµένο από το αρµόδιο Πρωτοδικείο. 

γ. Τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις (ε), (στ), (ζ) της 
παρ. 1 δικαιολογητικά για καθένα από τα προβλεπόµενα 
στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 πρόσωπα.

δ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (θεωρηµένη) για 
καθένα από τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 
του ν. 2518/1997 πρόσωπα όπου δηλώνει ότι δεν εµπίπτει 
στις απαγορεύσεις των περιπτώσεων α΄, β΄, και γ΄ της 
παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2518/1997.

5. Περαιτέρω, η Υπηρεσία παραλαβής των ανωτέρω 
δικαιολογητικών αναζητά υποχρεωτικά αυτεπαγγέλ−
τως για τον αιτούντα την ως άνω άδεια λειτουργίας 
καθώς και για καθένα από τα αναφερόµενα στην παρ. 
2 του άρ. 2 του ν. 2518/1997 πρόσωπα, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Δικαστική Χρή−
ση.

β. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δι−
καστική συµπαράσταση.

γ. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν έχει 
παραπεµφθεί αµετάκλητα σε δίκη για κακούργηµα ή 
για αδίκηµα της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 2518/1997. 

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά τα 
υποβάλλει ο ίδιος ο ενδιαφερόµενος, η ηµεροµηνία έκ−
δοσής τους δεν πρέπει να απέχει πέραν του τριµήνου 
από την ηµεροµηνία υποβολής τους.

6. Για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων των περ. 
γ, δ, ε και στ της παρ. 1 του άρθρου του ν. 2518/1997, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαµβάνονται υπόψη, 
τυχόν ποινικές καταδίκες ανεξάρτητα αν αυτές ανα−
γράφονται ή όχι στο Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για 
Δικαστική Χρήση.

7. Επί της βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας της 
Δ.Ο.Υ. και του καταστατικού της εταιρείας πρέπει να 
περιέχεται και η φράση «Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής 
Υπηρεσιών Ασφαλείας» στην επωνυµία της επιχείρη−
σης προκειµένου για ι.ε.π.υ.α. και η φράση «Γραφείο 
Ιδιωτικών Ερευνών» στην επωνυµία της επιχείρησης, 
προκειµένου για Γ.Ι.Ε. 
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Άρθρο 2

Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας

1. Οι Υπηρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών του 
άρθρου 1 ελέγχουν την πληρότητα και την κανονικότη−
τα των δικαιολογητικών. Αν τα υποβαλλόµενα από τον 
ενδιαφερόµενο δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, τάσ−
σεται σ’ αυτόν εύλογη προθεσµία για τη συµπλήρωσή 
τους. Στη συνέχεια, τα δικαιολογητικά υποβάλλονται 
στη Διεύθυνση Δηµόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α. 

2. Η Διεύθυνση Δηµόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α. µεριµνά για 
την έκδοση της σχετικής γνωµοδότησης από την επι−
τροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 και την 
εν συνεχεία έκδοση της απόφασης του Προϊσταµένου 
Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας. Προς 
εξυπηρέτηση του έργου της ως άνω επιτροπής, ορίζε−
ται ως γραµµατέας αυτής Αξιωµατικός της Διεύθυνσης 
Δηµόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α.

3. Η Διεύθυνση Δηµόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α. τηρεί αντί−
γραφα των χορηγούµενων αδειών λειτουργίας και τις 
καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο, το οποίο θεωρείται στην τε−
λευταία σελίδα από τον Τµηµατάρχη του 1ου Τµήµατος 
− Αντιµετώπισης του Εγκλήµατος. Η ανωτέρω τήρηση 
του αρχείου µπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά.

4. Ο τύπος και το περιεχόµενο των χορηγούµενων αδει−
ών λειτουργίας έχουν όπως τα υποδείγµατα που προβλέ−
πονται στα Παραρτήµατα Α΄ και Β΄ του άρθρου 4.

5. Η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας αποστέλλεται 
από τη Διεύθυνση Δηµόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α. στην 
Υπηρεσία όπου υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά, µε 
µέριµνα της οποίας επιδίδεται στον ενδιαφερόµενο, 
µε αποδεικτικό, το οποίο υποβάλλεται στη Διεύθυνση 
Δηµόσιας Ασφάλειας/ΑΕΑ. Όταν η αποστολή γίνεται 
ηλεκτρονικά, ο οικείος Διοικητής θεωρεί ένα αντίγρα−
φο της άδειας λειτουργίας, το οποίο επιδίδει στον 
ενδιαφερόµενο. 

6. Η απόφαση απόρριψης αιτήµατος χορήγησης άδει−
ας λειτουργίας Ι.Ε.Π.Υ.Α. ή Γ.Ι.Ε., επιδίδεται σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην παράγραφο 5. Κατά της απόφα−
σης απόρριψης ο ενδιαφερόµενος δύναται να ασκή−
σει προσφυγή ενώπιον του Υπαρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνοµίας, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της, σύµφωνα µε τις δια−
τάξεις της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997. 

Άρθρο 3

Ανανέωση – Τροποποίηση αδειών

1. Οι άδειες λειτουργίας ανανεώνονται, εφόσον εξακο−

λουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αρχικής 
χορήγησης και υποβληθεί σχετική αίτηση, το αργότερο 
ένα (1) µήνα πριν τη λήξη ισχύος τους.

2. Στην ανωτέρω αίτηση επισυνάπτονται τα ανα−
φερόµενα στις περιπτώσεις (β), (γ), (δ), (στ) και (ζ) της 
παρ. 1 του άρθρου 1 δικαιολογητικά ενώ από την Υπη−
ρεσία αναζητούνται τα αναφερόµενα στην παρ. 5 του 
άρθρου 1 δικαιολογητικά. Αν η άδεια έχει εκδοθεί σε 
εταιρία, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις πε−
ριπτώσεις (στ) και (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 1 και τα 
δικαιολογητικά της παρ. 5 του άρθρου 1 υποβάλλονται 
ή αναζητούνται από την Υπηρεσία αντιστοίχως για κα−
θένα από τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 
του ν. 2518/1997 πρόσωπα. 

3. Για την τροποποίηση της χορηγηθείσας αδείας 
λειτουργίας λόγω µεταφοράς της έδρας της επιχείρη−
σης, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει σχετική βεβαίωση 
µεταβολής από τη Δ.Ο.Υ. και οποιοδήποτε έγγραφο από 
το οποίο να αποδεικνύεται η νόµιµη χρήση του ακινή−
του της νέας έδρας της επιχείρησης, όπως θεωρηµένο 
συµβόλαιο αγοράς ή ενοικίασης αυτού.

4. Για την τροποποίηση της χορηγηθείσας αδείας 
λειτουργίας ι.ε.π.υ.α., σε περίπτωση αλλαγής των µελών 
του Δ.Σ. ή των εκπροσώπων ή των µετόχων της εται−
ρίας, υποβάλλονται από το νόµιµο εκπρόσωπό της τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις (ε), 
(στ) και (ζ) της παρ. 1 του άρ. 1 ενώ από την Υπηρεσία 
αναζητούνται τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5 του 
άρθρου 1 δικαιολογητικά. Επιπλέον, εφόσον πρόκειται 
για Α.Ε., υποβάλλεται η βεβαίωση της περίπτωσης γ΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 1. Για την τροποποίηση της χορηγη−
θείσας αδείας λειτουργίας Γ.Ι.Ε., σε περίπτωση αλλαγής 
της εταιρικής σύστασης, υποβάλλονται από το νόµιµο 
εκπρόσωπό της τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
στις περιπτώσεις (ε), (στ) και (ζ) της παρ. 1 του άρ. 1 
και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (θεωρηµένη), 
στην οποία ο νέος εταίρος δηλώνει ότι δεν εµπίπτει 
στις απαγορεύσεις των περ. α΄, β΄, και γ΄ της παρ. 6 
του άρθρου 11 του ν. 2518/1997, ενώ από την Υπηρεσία 
αναζητούνται τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5 του 
άρθρου 1 δικαιολογητικά. 

5. Για την ανανέωση ή τροποποίηση των ως άνω 
αδειών ακολουθείται η προβλεπόµενη από τις διατά−
ξεις του άρθρου 2 διαδικασία και εκδίδεται σχετική 
πράξη του Προϊσταµένου Επιτελείου του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνοµίας η οποία περιλαµβάνει και τυχόν 
προηγούµενες ανανεώσεις ή τροποποιήσεις και επισυ−
νάπτεται στην αρχική άδεια λειτουργίας.
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Άρθρο 4

Παραρτήµατα 
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Άρθρο 5

Καταργούµενες διατάξεις

Από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης καταρ−
γούνται οι διατάξεις των υπ’ αριθμ. 1016/109/5−κε΄ από 
14.11.1997 (ΦΕΚ Β΄1055) και 8516/8/16−α΄ από 4.10.2004 (ΦΕΚ 
Β΄1537), αποφάσεων Υπουργού Δηµόσιας Τάξης, όπως 
τροποποιήθηκαν µεταγενέστερα, κατά το µέρος που 
ρυθµίζουν θέµατα αδειών λειτουργίας ιδιωτικών επιχει−
ρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και γραφείων 
ιδιωτικών ερευνών. 

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµο−
σίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 5 Aυγούστου 2009

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

F
Αριθμ.9632 οικ.Φ.109.1 (2)
Σύσταση Λογαριασµού Αλληλοβοήθειας προσωπικού 

Πυροσβεστικού Σώµατος.

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3511/2006 «Αναδι−

οργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση 
της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).

β) Της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 «Συγχώ−
νευση Υπουργείων» (Α΄ 231).

γ) Του π.δ. 4/2009 «Διορισµός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

δ) Της υπ’ αριθμ. Υ357/7.1.2009 απόφασης Πρωθυπουρ−
γού «Κατάργηση θέσης υφυπουργού και σύσταση θέσης 
αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών» (Α΄ 3).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

’Άρθρο 1ο

Σύσταση−σκοπός

1. Συνιστάται έντοκος λογαριασµός όψεως σε Τράπεζα 
που λειτουργεί και είναι αναγνωρισµένη στην Ελλάδα 
υπό την επωνυµία «Λογαριασµός Αλληλοβοήθειας Προ−
σωπικού Πυροσβεστικού Σώµατος.

2. Σκοπός της σύστασης του λογαριασµού είναι η 
παροχή οικονοµικής βοήθειας στους µετόχους που 
αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα µε δυσβάστακτες 
οικονοµικές επιπτώσεις, σε περιπτώσεις που δεν καλύ−
πτονται επαρκώς από το Δηµόσιο ή άλλο ασφαλιστικό 
φορέα οι οποίες οφείλονται:

α) σε θάνατο µετόχου.
β) σε ανικανότητα λόγω τραυµατισµού ή πάθησης 

του µετόχου.
γ) σε βαριά νόσο του ιδίου ή µέλους της οικογενείας 

του, για τη θεραπεία της οποίας απαιτείται µεταφορά 
στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό ή η αντιµετώπισή της 

απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, πέραν εκείνων που καλύ−
πτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς.

δ) σε θεοµηνίες , σεισµούς ή άλλο σοβαρό ατύχηµα.
ε) σε χρόνια πάθηση του ιδίου ή µέλους της οικογενεί−

ας του, ο µέτοχος δύναται να επανέρχεται µετά την αρ−
χική του αίτηση για παροχή οικονοµικής βοήθειας µέχρι 
και δύο φορές εντός χρονικής περιόδου ενός έτους, το 
δε µέγιστο ύψος της χορηγούµενης οικονοµικής ενι−
σχύσεως, στο σύνολο των αιτήσεων, δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) €. 
Ο χαρακτηρισµός µιας πάθησης ως χρόνιας, θα απο−
δεικνύεται από έγγραφη βεβαίωση υπογεγραµµένη από 
ιατρό του Ασφαλιστικού Φορέα του παθόντος.

Άρθρο 2ο 

Μέτοχοι

1. Μέτοχοι του λογαριασµού δύναται να γίνουν οι εν 
ενεργεία µόνιµοι πυροσβεστικοί και πολιτικοί υπάλ−
ληλοι του Πυροσβεστικού Σώµατος. Οι παραπάνω 
µπορούν να γίνουν µέτοχοι ύστερα από αίτησή τους 
από την ηµεροµηνία σύστασης του λογαριασµού ή την 
ορκοµωσία τους, εφόσον αυτή είναι µεταγενέστερη. Σε 
περίπτωση που υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώµάτος 
δεν καταστεί µέτοχος από τις παραπάνω ηµεροµηνίες, 
δύναται να υποβάλλει αίτηση σε µεταγενέστερο χρόνο 
µε την υποχρέωση καταβολής όλων των αναδροµικών 
του εισφορών και τυγχάνει των ευεργετικών διατάξεων 
µετά την παρέλευση έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία 
υποβολής της σχετικής αιτήσεως.

2. Κατ’ εξαίρεση υπάλληλοι του Πυροσβεστικού 
Σώµατος που δεν είναι µέτοχοι του λογαριασµού και 
οι οποίοι τραυµατίζονται κατά την εκτέλεση υπηρεσί−
ας και ένεκα ταύτης, καθίστανται αυτοδίκαια µέτοχοι 
από την ηµεροµηνία του συµβάντος, µε την υποχρέωση 
καταβολής των αναλογούντων σε αυτούς αναδροµικών 
και τυγχάνουν άµεσα των ευεργετηµάτων.

Άρθρο 3ο 

Δικαιούχοι και ύψος οικονοµικής ενίσχυσης

1. Δικαιούχοι της οικονοµικής ενισχύσεως είναι ο 
µέτοχος και σε περίπτωση θανάτου τα µέλη της οι−
κογένειάς του. Ως µέλη οικογενείας του µετόχου προς 
εφαρµογή της παρούσης νοούνται η σύζυγος και τα 
προστατευόµενα τέκνα του και, σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει σύζυγος και τέκνα, οι γονείς αυτού.

2. Το ύψος της χορηγούµενης οικονοµικής ενισχύσε−
ως ανέρχεται σε περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου, 
στο ποσό των 15.000 €, ενώ στις λοιπές περιπτώσεις, 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 € κατά 
περίπτωση, το οποίο θα καθορίζεται µε απόφαση της 
Επιτροπής του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4ο

Πόροι λογαριασµού.

Πόροι του λογαριασµού αποτελούν:
α) Το συγκεντρωθέν από εισφορές των υπαλλήλων 

και δωρεές ποσό των 415.000 €.
β) η µηνιαία προαιρετική εισφορά των µετόχων ύψους 

3 ευρώ.
γ) δωρεές, κληρονοµιές η άλλες χαριστικές πράξεις 

υπέρ του σκοπού του λογαριασµού.
δ) τόκοι καταθέσεων
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Άρθρο 5ο

Διάθεση χρηµατικών ποσών

1 Η διάθεση των χρηµατικών ποσών καθώς και η εν 
γένει διαχείριση ανατίθεται µε απόφαση του Αρχηγού 
Πυροσβεστικού Σώµατος σε επιτροπή µε διετή θητεία 
αποτελούµενη από:

α) Έναν Ανώτατο Αξιωµατικό ως Πρόεδρο.
β) Έναν Ανώτερο Αξιωµατικό−Υγειονοµικό 
γ) Έναν Αξιωµατικό του Τµήµατος Δηµοσίων Σχέσε−

ων της Δ/νσης Οργάνωσης−Νοµοθεσίας του Αρχηγείου 
Πυροσβεστικού Σώµατος.

γ) Έναν Υπαξιωµατικό,
δ) Έναν Πυροσβέστη,
ε) Έναν εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ και,
στ) Έναν εκπρόσωπο της Ε.Α.Π.Σ ως µέλη
Ως γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται κατώτε−

ρος αξιωµατικός του Πυροσβεστικού Σώµατος χωρίς 
δικαίωµα ψήφου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται αντί−
στοιχα αναπληρωµατικά µέλη.

2. Η Επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει παρόντων του−
λάχιστον πέντε εκ των µελών αυτής εκ των οποίων απα−
ραιτήτως ο Πρόεδρος και ο Υγειονοµικός Αξιωµατικός 
ή οι αναπληρωτές αυτών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής 
λαµβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψη−
φίας υπερισχύει η άποψη του Προέδρου.

Άρθρο 6o

Λογιστική παρακολούθηση

1. Η λογιστική παρακολούθηση και η εν γένει κίνηση 
του λογαριασµού ανατίθεται σε Ταµειακή Επιτροπή 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 31 της υπ’ αριθ. 
27664 Φ. 518.1/9.10.1995 απόφασης Αρχηγού Πυροσβε−
στικού Σώµατος (Β΄885). Οι αναλήψεις µετρητών από 
τον τηρούµενο σε Τράπεζα λογαριασµό ενεργούνται 
κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης δι’ επι−
ταγών ή εντολών πληρωµής προς την Τράπεζα, σε πε−
ριπτώσεις που ο δικαιούχος διαµένει εκτός κέντρου 
υπογραφοµένων από τον Πρόεδρο της Ταµειακής Επι−
τροπής ή το νόµιµο αναπληρωτή του. Τηρείται κατάλ−
ληλο λογιστικό βιβλίο φυλλοµετρηµένο και θεωρηµένο 
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης. Στο βιβλίο 
αυτό καταχωρούνται οι κατά µήνα εισπραττόµενες ει−
σφορές και ενεργούµενες δαπάνες. Οµοίως τηρείται 
φάκελος δαπανών και των παραστατικών αυτών.

Άρθρο 7ο

Αιτήµατα αλληλοβοήθειας−Δικαιολογητικά

1. Τα αιτήµατα αλληλοβοήθειας υποβάλλονται στο 
Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων της Διεύθυνσης Οργάνωσης−
Νοµοθεσίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος. Στην 
αίτηση που θα υποβάλλεται θα αναφέρεται η οικονοµική 
και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος και οι λόγοι 
που επιβάλλουν την οικονοµική του ενίσχυση.

2. Την αίτηση συνοδεύουν κατά περίπτωση τα παρα−
κάτω δικαιολογητικά:

α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
β) αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικού 

σηµειώµατος της εφορίας.
γ) γνωµάτευση της Ανώτατης Υγειονοµικής Επιτρο−

πής Πυροσβεστικού Σώµατος ή εγκριτική απόφαση του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 
µετάβαση στην αλλοδαπή.

δ) αποδεικτικά έγγραφα δαπανών ασθενείας που δεν 
καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς.

ε) ληξιαρχική πράξη θανάτου όταν συντρέχει περί−
πτωση.

στ) βεβαίωση οικείου αστυνοµικού τµήµατος ή άλλης 
Δηµόσιας Αρχής στις περιπτώσεις θεοµηνιών, πυρκαγι−
ών ή άλλων σοβαρών ατυχηµάτων.

ζ) οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο ήθελε 
προσκοµιστεί από τον ενδιαφερόµενο ή ήθελε ζητη−
θεί από την Επιτροπή Διαχείρισης, προς απόδειξη της 
οικονοµικής του δυσχέρειας και ανάγκης.

3. Η Επιτροπή Διαχείρισης, κατά την εξέταση των 
υποβληθέντων αιτηµάτων, δύναται να ζητήσει είτε 
την αυτοπρόσωπη παρουσία των αιτούντων για πα−
ροχή περαιτέρω διευκρινήσεων−πληροφοριών, είτε την 
προσκόµιση οιουδήποτε στοιχείου (τιµολόγια, εκκαθαρι−
στικά εφορίας, ιατρικές γνωµατεύσεις κ.λπ.) που κρίνει 
απαραίτητο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Άρθρο 8ο 

Υλοποίηση αποφάσεων Επιτροπής Διαχείρισης

1. Μετά την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Διαχείρι−
σης για πραγµατοποίηση δαπάνης, ο Γραµµατέας, αφού 
συντάξει τα πρακτικά της συνεδρίασης και αυτά υπο−
γραφούν από τα συµµετέχοντα µέλη και τον Πρόεδρο, 
αποστέλλει έγγραφη εντολή πληρωµής υπογεγραµµένη 
από τον Πρόεδρο προς την Ταµειακή Επιτροπή που έχει 
τη λογιστική παρακολούθηση στην οποία περιέχονται:

α) Το σχετικό ποσό ολογράφως και αριθµητικώς,
β) Σύντοµη περίληψη της αιτιολογίας της δαπάνης,
γ) Αύξων αριθµός και χρονολογία αποφάσεως,
δ) Ονοµατεπώνυµο δικαιούχου
2. Με τη λήψη της έγγραφης εντολής πληρωµής ο 

Πρόεδρος της Ταµειακής Επιτροπής εκδίδει σχετική επι−
ταγή την οποία παραδίδει µε απόδειξη στον δικαιούχο 
ή εντολή πληρωµής προς την Τράπεζα που τηρείται ο 
λογαριασµός για αποστολή του ποσού στον δικαιούχο 
εφόσον αυτός διαµένει εκτός κέντρου.

3. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά ή αποδεικτι−
κά πληρωµής των πραγµατοποιούµενων δαπανών, 
µονογραµµένα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δια−
χείρισης, θα αποστέλλονται στη συνέχεια στον Πρόεδρο 
της Ταµειακής Επιτροπής µε επικυρωµένο αντίγραφο της 
σχετικής απόφασης για κάθε δαπάνη, προκειµένου αφού 
συσχετισθούν µε την αντίστοιχη εντολή πληρωµής, να 
τίθενται στο αρχείο ως παραστατικά της συγκεκριµένης 
δαπάνης και θα διατηρούνται επί δεκαετία.

Άρθρο 9ο 

Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος, 
άµα τη λήξη του οικονοµικού έτους, ορίζεται Τριµελής 
Εξελεγκτική Επιτροπή εξ ενός Ανωτάτου Αξιωµατικού, 
ενός εκπροσώπου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ και ενός εκπροσώπου 
της Ε.Α.Π.Σ η οποία προβαίνει στον λογιστικό και διαχειρι−
στικό έλεγχο του λογαριασµού του λήξαντος οικονοµικού 
έτους συντάσσοντας σχετική έκθεση την οποία υποβάλ−
λει στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος και κοι−
νοποιεί στο Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική Γραµµατεία 
Δηµόσιας Τάξης στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ και στην Ε.Α.Π.Σ.

Άρθρο 10ο

Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσης αποφάσεως αρχίζει 
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από την δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2009

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

F
(3)

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην Καλογεροπούλου Γιαννούλα του 
Ξενοφώντος.

Με την υπ’ αριθµ. 6432/27.7.2009 Απόφαση Νοµάρχη 
Ηλείας έχει χορηγηθεί στην Καλογεροπούλου Γιαν−
νούλα του Ξενοφώντος Άδεια Άσκησης επαγγέλµατος 
Κοινωνικού Λειτουργού.

Με εντολή Νοµάρχη 

Η Προϊσταµένη Τµήµατος
ΜΑΡΘΑ ΚΟΛΛΙΑ
F

 (4)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΥΘΕΝΤΙΑ του ΙΩ−
ΑΝΝΗ.

Με την υπ’ αριθμ. 14/3129/23.7.2009 απόφαση της χο−
ρήγησε στην ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΥΘΕΝΤΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ κα−
τοίκου Δήµου Καβάλας (ΝΑΥΠΛΙΟΥ 3Α) άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ µε αριθµό 
µητρώου 53/2009.

Με εντολή Νοµάρχη 

 Η Διευθύντρια
ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΟΥ

Αριθμ. Β134293 (5)
Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση σε εργαζόµενους των 

Ναυπηγείων Σκαραµαγκά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
(Αριθμ. Απόφ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ: 3793/31/28.8.2009)

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. Του ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15.
Β. Του ν. 2336/1995, άρθρο 10.
Γ. Του ν. 2434/1996, άρθρο 1.
2. Την υπ’ αριθμ. 1624/28/28.7.2009 απόφαση της Επι−

τροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ
3. Την γνώµη των µελών του, αποφασίζουμε:
Την αποδοχή της υπ’ αριθµ. 1624/28/28.7.2009 απόφα−

σης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ για την εφ’ 
άπαξ οικονοµική ενίσχυση του ποσού των χιλίων ευρώ 
(1.000,00 €) σε κάθε ένα από τους εκατόν εβδοµήντα 
(170) εργαζόµενους στο τροχαίο υλικό των Ναυπηγείων 
Σκαραµαγκά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 2434/1996.

Το πιθανό κόστος της συνολικής δαπάνης θα ανέλθει 
σε 170.000,00 € (170  Χ 1.000,00 €) και θα βαρύνει εξ 
ολοκλήρου τα αποθεµατικά του ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 0659.00). 

Για την καταβολή αρµόδια Υπηρεσία είναι το ΚΠΑ 2 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. 

Η λήξη της καταβολής να οριστεί σε 60 ηµέρες από 
την ηµεροµηνία έναρξης.

Η πληρωµή να γίνει σύµφωνα µε την ονοµαστική κατά−
σταση του τµήµατος τροχαίου υλικού των Ναυπηγείων 
Σκαραµαγκά και 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2009 

Ο Πρόεδρος
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