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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6013/2/47−β
(1)
Καθορισμός ύψους πιστώσεων και κατανομή τους στους
Οργανισμούς Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνι−
ών για την ελεύθερη κυκλοφορία του Αστυνομικού,
Πυροσβεστικού και Αγρονομικού Προσωπικού, των
Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών με
τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. α. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1481/1984 «Ορ−
γανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως συμπλη−
ρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2018/1992
(A΄ 33) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του
ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική
Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/29.1.2003).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2800/2000 «Ανα−
διάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,
σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 41).
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄).
δ. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 «Ίδρυση νομαρχι−
ακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για τη
πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση κατά τη Περιφέρεια και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 90), όπως τροποποιήθηκε με το ν.
2240/1994 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 153).
ε. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
στ. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν.2622/1998
«Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Δήλωση περιουσιακής
κατάστασης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138).
ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του ν. 2669/1998
(ΦΕΚ 283 Α΄/18.12.1998) «Οργάνωση και λειτουργία των
Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών − Πειραιά
και περιχώρων».
η. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3297/2004
«Συνήγορος του Καταναλωτή − Ρύθμιση θεμάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 259/
23.12.2004).
θ.Τις διατάξεις του π.δ. 136/1998 «Περιορισμός έκδο−
σης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και ευθύνες
υπολόγων» (ΦΕΚ 107 Α΄/20.5.1998).
ι. Τις διατάξεις του π.δ. 138/1998 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 107Α΄/20.5.1998).
ια. Τις διατάξεις του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση
Υπουργείων» (ΦΕΚ 231 Α΄/19.9.2007).
2. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 948).
3. Την αριθμητική δύναμη του ένστολου προσωπικού
των Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού
Σώματος και Αγροφυλακής, των Συνοριακών Φυλάκων
και των Ειδικών Φρουρών, που μετακινείται με τις Αστι−
κές και Υπεραστικές Συγκοινωνίες εντός της περιοχής
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της Υπηρεσίας του, για εκτέλεση Υπηρεσίας, χωρίς να
δικαιολογεί από τις ισχύουσες διατάξεις το αντίτιμο
του εισιτηρίου σε βάρος του Δημοσίου.
4. Το αντίτιμο της κάρτας απεριορίστων διαδρομών
των αστικών συγκοινωνιών που ισχύει σήμερα και τις
τιμές των εισιτηρίων Αστικών και Υπεραστικών Συγκοι−
νωνιών διαφόρων περιοχών της Χώρας.
5. Το ύψος των πιστώσεων που εγκρίθηκαν για το
σκοπό αυτό στους εκτελούμενους Π/Υ εξόδων της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και
της Ελληνικής Αγροφυλακής.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη μόνο για το τρέχον οικονομικό
έτος, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους
921.263,40 ευρώ και ότι για τη δαπάνη αυτή έχει προ−
βλεφθεί και εγκριθεί ανάλογη πίστωση στο Κρατικό
Προϋπολογισμό έτους 2008 και συγκεκριμένα στους
Κ.Α.Ε. 0711 του Ε.Φ.07−210 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», του
Ε.Φ. 07−220 «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ» και του Ε.Φ. 07−230
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Καθορίζουμε το ύψος της πίστωσης για τη πληρωμή
της δαπάνης από την ελεύθερη κυκλοφορία του Αστυ−
νομικού, Πυροσβεστικού και Αγρονομικού προσωπικού ,
των Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών με
τα Αστικά και Υπεραστικά λεωφορεία κατά τις μετακινή−
σεις τους, για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός της περιοχής
της Υπηρεσίας τους, για τις οποίες δεν δικαιολογείται
από τις ισχύουσες διατάξεις το αντίτιμο των εισιτηρίων
σε βάρος του Δημοσίου για το έτος 2008, στο συνολικό
ποσό των 921.263,40 ευρώ.
2. Η δαπάνη δεν υπόκειται σε κρατήσεις και βαρύ−
νει τις πιστώσεις του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του
Υπουργείου Εσωτερικών, κατά ΚΑΕ και Ειδικό Φορέα,
ως εξής:

α. Ποσό δαπάνης 742.446,00 ευρώ τις πιστώσεις του
ΚΑΕ 0711 του Ε.Φ. 07−210 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
β. Ποσό δαπάνης 88.150,00 ευρώ τις πιστώσεις του
ΚΑΕ 0711 του Ε.Φ. 07−220 «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ».
γ. Ποσό δαπάνης 90.667,40 ευρώ τις πιστώσεις του
ΚΑΕ 0711 του Ε.Φ. 07−230 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ».
3. Η πληρωμή της δαπάνης στους επί μέρους Φορείς
Αστικών και Υπεραστικών συγκοινωνιών θα γίνει, ως
εξής:
α. Για την Ελληνική Αστυνομία, με την έκδοση από την
Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού / Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας επιταγών που θα αποσταλούν στις Διαχει−
ρίσεις Χρηματικού των Δ/νσεων Αστυνομίας Αθηνών,
Θεσ/νίκης και των Αστυνομικών Δ/νσεων της Χώρας.
β. Για το Πυροσβεστικό Σώμα και την Αγροφυλακή, με
την έκδοση από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου/ΥΠ.ΕΣ, Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής [Χ.Ε.Π.],
στο όνομα του κάθε δικαιούχου μετά την αποστολή σ΄
αυτή των απαιτουμένων δικαιολογητικών.
4. Η δικαιολόγηση της δαπάνης θα γίνει βάσει των
εξής δικαιολογητικών:
α. Τιμολογίου παροχής Υπηρεσιών από τους Οργανι−
σμούς Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών, θεωρη−
μένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
β. Αντιγράφου της παρούσης.
γ. Λοιπών [δικαιολογητικών] που προβλέπονται από
τις υφιστάμενες διατάξεις, προκειμένου να καταστεί
δυνατός ο καταλογισμός στα οριστικά έξοδα των Δια−
χειρίσεων [καταλογιστική απόφαση, έκθεση γενόμενης
δαπάνης, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
κ.λ.π.].
5. Κατανέμουμε την παραπάνω πίστωση στους Ορ−
γανισμούς των Αστικών και Υπεραστικών λεωφορείων
της χώρας, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Α/Α

ΚΤΕΛ

ΑΣΤΙΚΑ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΙΚΑ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ
ΑΣΤΙΚΑ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ

1.

ΟΑΣΑ−ΚΤΕΛ
ΑΤΤΙΚΗΣ

360.000,00 €

15.988,00 €

50.000,00 €

4.100,00 €

4.000,00 €

3.637,40 €

2.

ΟΑΣΘ−ΚΤΕΛ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

51.275,00 €

14.690,00 €

21.450,00 €

3.100,00 €

1.500,00 €

2.000,00 €

3.

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

4.336,00 €

0,00 €

4.

ΑΙΓΙΟΥ

2.432,00 €

0,00 €

5.

ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

0,00 €

6.356,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

6.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ−
ΛΗΣ

2.310,00 €

0,00 €

7.

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

0,00 €

1.575,00 €

0,00 €

400,00 €

8.

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

1.050,00 €

9.

ΑΡΤΑΣ

1.843,00 €

4.424,00 €

200,00 €

800,00 €

0,00 €

2.400,00 €

4.000,00 €

8.000,00 €

4.000,00 €

0,00 €
900,00 €

700,00 €

10.

ΑΧΑΪΑΣ

11.

ΒΕΡΟΙΑΣ

12.

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

0,00 €

500,00 €
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13.

ΒΟΛΟΥ

6.236,00 €

0,00 €

14.

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

240,00 €

0,00 €

15.

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

0,00 €

3.798,00 €

0,00 €

250,00 €

16.

ΔΡΑΜΑΣ

1.100,00 €

3.460,00 €

200,00 €

900,00 €

17.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ

700,00 €

900,00 €

18.

ΕΒΡΟΥ

0,00 €

6.290,00 €

500,00 €

500,00 €

19.

ΕΥΒΟΙΑΣ

0,00 €

2.834,00 €

0,00 €

400,00 €

200,00 €

2.000,00 €

20.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

0,00 €

1.500,00 €

900,00 €

700,00 €

21.

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

0,00 €

1.791,00 €

22.

ΗΛΕΙΑΣ

0,00 €

3.339,00 €

4.000,00 €

3.500,00 €

23.

ΗΜΑΘΙΑΣ

0,00 €

11.500,00 €

300,00 €

1.200,00 €

24.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

8.577,00 €

6.600,00 €

400,00 €

2.000,00 €

25.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

0,00 €

503,00 €

200,00 €

800,00 €

26.

ΘΗΒΩΝ

0,00 €

2.300,00 €

27.

ΘΗΡΑΣ

0,00 €

1.756,00 €

28.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4.182,00 €

6.445,00 €

400,00 €

1.200,00 €

29.

ΚΑΒΑΛΑΣ

6.064,00 €

4.677,00 €

450,00 €

1.000,00 €

30.

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

310,00 €

0,00 €

31.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

3.887,00 €

5.984,00 €

120,00 €

400,00 €

32.

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2.228,00 €

1.584,00 €

350,00 €

400,00 €

33.

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

2.734,00 €

0,00 €

34.

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

692,00 €

1.500,00 €

0,00 €

3.000,00 €

35.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

0,00 €

2.060,00 €

100,00 €

1.000,00 €

36.

ΚΙΛΚΙΣ

5.738,00 €

600,00 €

0,00 €

1.200,00 €

37.

ΚΟΖΑΝΗΣ

1.843,00 €

3.640,00 €

420,00 €

600,00 €

38.

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

3.083,00 €

0,00 €

39.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1.559,00 €

4.336,00 €

0,00 €

900,00 €

40.

ΚΩ

700,00 €

800,00 €

41.

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

0,00 €

1.030,00 €

0,00 €

750,00 €

42.

ΛΑΜΙΑΣ

4.162,00 €

0,00 €

43.

ΛΑΡΙΣΗΣ

8.648,00 €

5.242,00 €

200,00 €

600,00 €

44.

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

0,00 €

1.425,00 €

0,00 €

1.000,00 €

45.

ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

0,00 €

2.860,00 €

46.

ΛΕΣΒΟΥ

0,00 €

1.590,00 €

90,00 €

200,00 €

47.

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

0,00 €

1.528,00 €

0,00 €

850,00 €

48.

ΛΗΜΝΟΥ

0,00 €

1.200,00 €

49.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

0,00 €

4.500,00 €

100,00 €

420,00 €

50.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

2.678,00 €

0,00 €

51.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

0,00 €

2.122,00 €

900,00 €

700,00 €

52.

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1.544,00 €

0,00 €

53.

ΝΑΟΥΣΑΣ

10.256,00 €

0,00 €

54.

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

920,00 €

0,00 €

55.

ΞΑΝΘΗΣ

3.111,00 €

5.437,00 €

200,00 €

900,00 €

900,00 €

800,00 €

400,00 €

200,00 €

300,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

300,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

300,00 €

300,00 €

0,00 €
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56.

ΠΑΡΟΥ

0,00 €

1.756,00 €

57.

ΠΑΤΡΩΝ

5.778,00 €

0,00 €

58.

ΠΕΛΛΑΣ

0,00 €

3.769,00 €

0,00 €

1.200,00 €

59.

ΠΙΕΡΙΑΣ

0,00 €

2.719,00 €

400,00 €

1.200,00 €

60.

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

200,00 €

800,00 €

61.

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

62.

1.000,00 €

0,00 €

857,00 €

2.736,00 €

1.050,00 €

0,00 €

ΡΕΘΥΜΝΟ

0,00 €

11.250,00 €

80,00 €

500,00 €

63.

ΡΟΔΟΠΗΣ

0,00 €

5.643,00 €

70,00 €

1.000,00 €

64.

ΡΟΔΟΥ

600,00 €

550,00 €

65.

ΡΟΔΑΣ

600,00 €

550,00 €

66.

ΣΑΜΟΥ

0,00 €

2.250,00 €

50,00 €

60,00 €

67.

ΣΕΡΡΩΝ

1.050,00 €

8.600,00 €

400,00 €

1.200,00 €

68.

ΣΥΡΟΥ

0,00 €

1.756,00 €

69.

ΤΗΝΟΥ

70.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

71.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

72.

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

73.

ΦΩΚΙΔΑΣ

74.

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

75.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

76.
77.

0,00 €

1.756,00 €

1.500,00 €

4.500,00 €

200,00 €

300,00 €

90,00 €

400,00 €

0,00 €

3.854,00 €

500,00 €

500,00 €

900,00 €

700,00 €

969,00 €

2.383,00 €

350,00 €

420,00 €

0,00 €

2.409,00 €

900,00 €

700,00 €

2.060,00 €

0,00 €

900,00 €

700,00 €

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

400,00 €

0,00 €

2.000,00 €

ΧΑΝΙΩΝ

5.305,00 €

4.244,00 €

300,00 €

300,00 €

450,00 €

1.200,00 €

ΧΙΟΥ

1.050,00 €

1.050,00 €

50,00 €

60,00 €

527.507,00 €

214.939,00 €

29.670,00 €

60.997,40 €

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

76.450,00 €

742.446,00 €

11.700,00 €

88.150,00€

90.667,40 €

΄Αρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Φ.429.1/77/150191α Σ.2092
(2)
Αναπροσαρμογή του χρηματικού ποσού εξαγοράς
των πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 43 παρ. 1 και 4 του ν.3421/2005 «Στρα−
τολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
302/13.12.2005 τ. Α΄).
β. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22.4.2005,
τ. Α΄).

γ. Το άρθρο 3 παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 249139/20.9.2007
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού
Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας»
(ΦΕΚ 1929/24.9.2007, τ. Β΄).
δ. Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοι−
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ
1948/3.10.2007,τ. Β΄).
ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 1
Καθορισμός χρηματικού ποσού εξαγοράς
Το άρθρο 1 της Φ.420/80/81979/Σ.301/22.12.2005 κοινής
απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
κών και Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός του χρηματικού
ποσού εξαγοράς των πρόσθετων στρατιωτικών υπο−
χρεώσεων» (ΦΕΚ 1854/29.12.2005, τ. Β΄) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 1
Το χρηματικό ποσό, που καταβάλλεται για την εξα−
γορά κάθε μήνα πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέω−
σης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 43 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302/13.12.2005, τ. Α΄),
καθορίζεται σε ενενήντα (90) ευρώ. Ειδικά το χρηματικό
ποσό, που καταβάλλεται για την εξαγορά κάθε μήνα
πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης που επιβάλλε−
ται για ανυποταξία ή λιποταξία, καθορίζεται σε χίλια
(1.000) ευρώ»
Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και να ισχύσει από τη δημοσίευσή της.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

F
Αριθμ. 164157/IZ
(3)
Ανακαθορισμός ύψους επιχορήγησης Δημοσίων Βιβλι−
οθηκών, οικονομικού έτους 2008.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3149/2003 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 44224/ΙΖ/9.4.2008 κοινή υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ύψους επιχορήγησης Δημοσίων
Βιβλιοθηκών και Λοιπών Πολιτιστικών Ιδρυμάτων, οικο−
νομικού έτους 2008» (ΦΕΚ Β΄ 696).
3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1948).
4. Την υπ’ αριθμ. 0019237 με υπ’ αιρθμ. πρωτ. 2/71454/
22.10.2008 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά−
τους «Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού».
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2441 του
Ειδικού Φορέα 19−120 του Προϋπολογισμού Εξόδων του
ΥΠΕΠΘ οικονομικού έτους 2008 ύψους πενήντα χιλιάδων
ευρώ (50.000,00 €), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 140716/ΙΖ/3.11.2008 κοινή
υπουργική απόφαση και ανακαθορίζουμε το ύψος της
επιχορήγησης των «Δημοσίων Βιβλιοθηκών και ΕΒΕ» από
ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες και ενε−
νήντα ευρώ (1.147.090,00 €) σε ένα εκατομμύριο εκατόν
ενενήντα επτά χιλιάδες και ενενήντα ευρώ (1.197.090,00 €),
σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2441 του Ειδικού Φο−
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ρέα 19−120 του Προϋπολογισμού Εξόδων του ΥΠΕΠΘ,
οικονομικού έτους 2008. Η πρόσθετη αυτή πίστωση των
50.000,00 ευρώ διατίθεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδας με ποσοστό διάθεσης 100%.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 44224/ΙΖ/9.4.2008
κοινή υπουργική απόφαση
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Φ.40223/27738/5318
(4)
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Ενιαίο Ταμείο
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Υγείας Δι−
κηγόρων Πειραιά).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206) και του άρθρου 17 του ν.
2747/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων προσωπι−
κού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 226).
2. 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
(ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3655/2008 «Διοι−
κητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος
Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58).
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/404/23033/20.10.2008
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της
33/2006 ΠΥΣ.
5. Την από 15.5.2008 βεβαίωση του πληρεξούσιου δικη−
γόρου του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιά.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/25873/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1950)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥΠ.ΕΣ. «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο
Ζώη και Αθανάσιο Νάκο», αποφασίζουμε:
Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που μπορεί το
Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων να συνάψει
σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα ενός
έτους, σε ένα ελεγκτή ιατρό ειδικότητας παθολόγου ή
γενικής ιατρικής και επικουρικά (ελλείψει εκδηλώσεως
ενδιαφέροντος από γιατρούς των ανωτέρω ειδικοτήτων)
καρδιολόγο, για τον έλεγχο της ιατροφαρμακευτικής
και νοσοκομειακής περίθαλψης των ασφαλισμένων του
Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά.
Ο ανωτέρω θα πρέπει να έχει πτυχίο ιατρικής σχολής
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και
άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την
ανωτέρω ανάθεση θα ανέλθει στο ποσό των είκοσι
τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) € περίπου και θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό του Τομέα Υγείας Δικηγόρων
Πειραιά έτους 2008 (ΚΑ 0419).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Το έργο του παραπάνω ιατρού θα παρέχεται στα
γραφεία των Τομέων Δικηγόρων Πειραιά και η εκτέλε−
ση του θα παρακολουθείται από την προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Ασφάλισης − Παροχών των Τομέων των
Δικηγόρων Πειραιά του ΕΤΑΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ −ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθμ. 80548/863
(5)
Καθορισμός της χρεούμενης αξίας των κατοικιών του
οικισμού του Ο.Ε.Κ. «ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ II».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. 163/Α’), όπως τροποποιή−
θηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 2963/1954 «Περί ιδρύσεως Αυτο−
νόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας» (Φ.Ε.Κ.195/Α΄).
4. Τις διατάξεις του α.ν. 163/1967 «Περί συστάσεως
παρά του Ο.Ε.Κ. Κεφαλαίου στεγαστικής προστασίας
εργαζομένων εν Δ. Γερμανία και τροποποιήσεως διατά−
ξεων τινών της νομοθεσίας περί Ο.Ε.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 177/Α΄).
5. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2224/1994
«Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιω−
μάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και
οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομέ−
νων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄).
6. Τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3227/2004
(Φ.Ε.Κ.31/Α’) με την οποία αντικαταστάθηκε το δεύτερο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του Α.Ν. 163/67 (Φ.Ε.Κ.
177/Α΄).
7. Την υπ’ αριθμ. 50442/3.8.1998 απόφαση μας «Περί
καθορισμού όρων για την έκδοση παραχωρητηρίων»
(Φ.Ε.Κ. 867/Β΄).
8. Την υπ’ αριθμ. 50701/23.11.1998 απόφασή μας «Περί
τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 50442/3.8.1998 Υπουργικής
απόφασης» (Φ.Ε.Κ. 1247/Β΄).
9. Το υπ’ αριθμ. 39381/2972/21.11.2008 έγγραφο του
Ο.Ε.Κ. με το οποίο μας υπέβαλε απόσπασμα πρακτικού
της υπ’ αριθμ. 34/10.12.2007 συνεδριάσεως του Διοικη−
τικού του Συμβουλίου.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Ο.Ε.Κ., αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τον τρόπο υπολογισμού της χρεούμε−
νης αξίας των κατοικιών του οικισμού «ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ II» η
οποία θα καθορίζεται στα οριστικά παραχωρητήρια που
θα εκδοθούν από τον Ο.Ε.Κ., όπως παρακάτω:

α. Η χρεούμενη αξία της παραχωρούμενης κατοικίας
είναι ίση με το άθροισμα της δαπάνης αγοράς του
οικοπέδου που αναλογεί σε αυτή και της δαπάνης των
οικοδομικών εργασιών, όπως αυτή προέκυψε από την
εργολαβία του οικισμού, σε ποσοστό που αναλογεί στην
επιφάνεια της παραχωρούμενης κατοικίας.
β. Το ποσοστό οικοπέδου που αναλογεί στην παρα−
χωρούμενη κατοικία είναι το ποσοστό συνιδιοκτησίας
αυτής επί του οικοπέδου, που καλύπτει κάθε διακριτό
οικοδομικό τετράγωνο, όπως έχει διαμορφωθεί από τα
οικεία εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια του οικισμού,
μετά την αφαίρεση των τμημάτων του οικοπέδου που
έχουν διατεθεί για τη διάνοιξη οδών μετά των αντίστοι−
χων πεζοδρομίων, χώρων πρασίνου, παιδικών χαρών και
γηπέδου μπάσκετ.
γ. Τα γενικά έξοδα και οι δαπάνες κοινωφελών έργων
(οδοποιίας, υδροδότησης, ηλεκτροδότησης, αποχέτευ−
σης κ.λ.π.), η δαπάνη ανέγερσης κοινωφελών κτισμάτων,
καθώς και η αξία των τμημάτων του οικοπέδου, που
σύμφωνα με τα παραπάνω δεν χρεώνονται, βαρύνουν
το κεφάλαιο στέγασης του Ο.Ε.Κ.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ.
50442/3.8.1998 και 50701/23.11.1998 υπουργικές αποφά−
σεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/117690
(6)
Έγκριση απασχόλησης κατά τις Κυριακές, αργίες και
λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες για φυλακτικό προσωπι−
κό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 , όπως τροποποιή−
θηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
β) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/
Α΄/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».
γ) της παραγρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3207/2003
(ΦΕΚ 302/Α΄/24.12.2003) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ολυμπιακής
Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».
δ) του π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ 146/Α΄/13.6.2003).
ε) του άρθρου 14, παραγρ. 2 και 15 του π.δ. 410/1988
«Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου του Δημοσίου κ.λπ.».
στ) του π.δ. 748/1966 για την κωδικοποίηση, κατάργη−
ση, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της κεί−
μενης νομοθεσίας, περί της εβδομαδιαίας και Κυριακής
αναπαύσεως και ημερών αργίας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ζ) του άρθρου 21 παραγρ. 4 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ
84/Α΄/15.3.2000) «Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό
2004 Α.Ε.» προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Ση−
μάτων και άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται
ότι, για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι
Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες που
ανήκουν ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού,
λειτουργούν και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το
απαραίτητο προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
2. Την υπ’ αριθμ. 12966/4.12.2008 απόφαση του Νομάρχη
Αθηνών, σχετικά με τη χορήγηση άδειας παραγωγικής
εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες.
3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/89348/19.9.2008
(ΦΕΚ 2032/Β΄/2.10.2008)
Εξουσιοδοτική Υπουργική απόφαση για τη μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους
Γενικό Γραμματέα κ.λπ.
4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31.5.1989 κοινή
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου
Πολιτισμού», η οποία κυρώθηκε με το ν. 1881/1990 και συ−
μπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 παραγρ. 8
εδάφιο γ−δδ του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις
Πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271 /Α΄/24.12.1997).
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/341/14457/11.8.2008
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’
αριθμ. 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α΄/28.12.2006) για την έγκριση
πρόσληψης από το Υπουργείο Πολιτισμού προσωπι−
κού (300 άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών φύλα−
ξης και καθαριότητας των Αρχαιολογικών Χώρων και
Μουσείων.
6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/80663/26.8.2008 υπουρ−
γική απόφαση για την έγκριση πρόσληψης φυλακτικού
προσωπικού, προσωπικού καθαριότητας και εργατοτε−
χνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου ορισμένου χρόνου.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, προ−
καλείται δαπάνη ύψους 144.909,36 €, που θα βαρύνει
τις πιστώσεις του Τ.Α.Π, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/25125/16.6.1988 (ΦΕΚ 431 Β΄) κοινή υπουργική
απόφαση.
8. Την ισχύουσα νομοθεσία για τους όρους αμοιβής
και εργασίας του επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προ−
σωπικού του Δημοσίου, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, την απασχόληση με αμοιβή κατά τις
Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, από
την ημερομηνία πρόσληψης και για χρονικό διάστη−
μα τεσσάρων (4) μηνών, εκατόν τριάντα (130) ώρες
ανά υπάλληλο, για εκατόν πενήντα δύο (152) συνολικά
υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και συ−
γκεκριμένα ενενήντα πέντε (95) Φύλακες Αρχαιοτήτων
ΔΕ, τριάντα πέντε (35) Νυχτοφύλακες Αρχαιοτήτων ΔΕ
και είκοσι δύο (22) Καθαριστές ΥΕ, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως τροποποι−
ήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, προκειμένου
να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες των Μουσείων και
Αρχαιολογικών Χώρων.
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2. Η προκαλούμενη δαπάνη για την ως άνω αποζη−
μίωση, ύψους 144.909,36 €, θα βαρύνει τις πιστώσεις
του Τ.Α.Π..
3. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής
της, κατά τα ανωτέρω, εργασίας καθίστανται οι κατά
Υπηρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2008
Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 070/63
(7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 070/46/7.10.2008 απόφασης
υπαγωγής πολυϊατρείων και ιατρείων του τ.ΤΑΞΥ
στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ − ΕΤΑΜ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 2698/1953 όπως τροποποιήθη−
καν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 266/1989, όπως τροποποιήθη−
καν και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3655/2008 και
ειδικότερα την παράγραφο 1 εδ. 2, σύμφωνα με το οποίο
«Τα λειτουργούντα κατά την ημερομηνία ένταξης πολυϊ−
ατρεία και ιατρεία του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας
ΤΑΞΥ μεταφέρονται στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με τη διάρθρωση
και το υπηρετούν προσωπικό και συνεχίζουν να εξυ−
πηρετούν για μια πενταετία τους ασφαλισμένους του
εντασσόμενου κλάδου.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 14/2006, κατά το μέρος που
αφορά στη διάρθρωση των υπηρεσιών του τ. ΤΑΞΥ.
5. Την 070/46/7.10.2008 απόφασή μας (ΦΕΚ 2107/
τ.Β΄/10.10.2008).
6. Το από 11.11.2008 έγγραφο του πολυϊατρείου Αττικής
τ. ΤΑΞΥ, σύμφωνα με το οποίο οργανωμένα ιατρεία
(υγειονομικοί σχηματισμοί) υπάρχουν μόνο στις περιο−
χές Αττικής και Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 070/46/7.10.2008 απόφασή
μας (ΦΕΚ 2107/τ.Β΄/10.10.2008) ως προς τις παραγράφους
ΙΙ.2. και III, οι οποίες αντικαθίστανται ως ακολούθως:
Σε όποια άλλη περιοχή της χώρας πλην Αττικής και
Θεσσαλονίκης −υπηρετούν γιατροί και οδοντίατροι μόνι−
μοι, με σύμβαση έργου ή αορίστου χρόνου, αυτοί υπάγο−
νται στη Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ της έδρας τους
ή σε Τοπικό Ιατρείο, που υπάγεται σε Μονάδα Υγείας.
Στην περίπτωση που δεν λειτουργεί αυτοτελής Μονάδα
Υγείας ή Τοπικό Ιατρείο στην περιοχή, υπάγονται στο
αντίστοιχο Υποκατάστημα ή Παράρτημα..
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2008
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02025741812080008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

