
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. Φ.456/38/505989/
Σ.4746/18-9-2017 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας «Ενιαία στο-
λή του προσωπικού ασφαλείας των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας» 
(Β΄ 3435).

2 Τροποποίηση της αριθμ. Δ2/3763/1986 (ΦΕΚ 120 
τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, «Διαδι-
κασία για την εξέταση υποψηφίων για διορισμό εκ-
παιδευτικών στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία».

3 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα (θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθη-
καν στις Τ.Κ. Απιδίων, Αρμένων και Πεύκων του 
Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λα-
σιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.

4 Αποζημίωση εφημεριακής απασχόλησης Επιστη-
μονικού προσωπικού, εργασίας υπερωριακής, νυ-
κτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μο-
νίμου προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. για το 2018.

5 Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής επαναληπτι-
κών εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Χορού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 1016/109/231-κδ΄ (1)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.456/38/505989/

Σ.4746/18-9-2017 κοινής απόφασης των Υπουρ-

γών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας «Ενιαία στολή 

του προσωπικού ασφαλείας των ιδιωτικών επιχει-

ρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας» (Β΄ 3435). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 «Προ-

ϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων πα-

ροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Προσόντα και υποχρε-
ώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 
3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και γραφείων ιδιωτι-
κών ερευνών» (Α΄ 209).

β. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

γ. Της αριθμ. Υ186/11-11-2016 απόφασης Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).

δ. Της αριθμ. Φ. 456/38/505989/Σ.4746/18-9-2017 κοι-
νής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ενιαία στολή του 
προσωπικού ασφαλείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών ασφάλειας» (Β΄ 3435).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Το άρθρο 5 της αριθμ. Φ.456/38/505989/Σ.4746/
18-9-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών 
και Εθνικής Άμυνας «Ενιαία στολή του προσωπικού ασφα-
λείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας» (Β΄ 3435), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 4 Οκτω-

βρίου 2018».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Μαρτίου 2018

ΟΙ Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Εθνικής Άμυνας
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