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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 26679/ΕΓΔΕΚΟ 1067 (1)
  Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ), για την κά−
λυψη δανείου της στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων 
Α.Ε. (ΟΣΚ Α.Ε.) ποσού 80 εκατομμυρίων ευρώ»

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ − 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
των άρθρων 7, 10 και 11 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες 

Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), όπως 
ισχύει,

του ν. 2322/1995 « Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού 
Δημοσίου για την χορήγηση δανείων και πιστώσεων και 
άλλες διατάξεις»,

των άρθρων 59 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας 
και Οικονομικών» (Α΄ 757),

της υπ’ αριθμ. 2015353/2267 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών (ΦΕΚ Β 498/1997),

το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης θα προ−
κληθεί δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, 
το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.

2. Το υπ’ αριθμ. ΕΓ 40−00/8294/3.4.2008 έγγραφο του 
Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. με θέμα «Σύμβαση 
εγγύησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων».

3. Το υπ’ αριθμ. 2/26918/0025/18.4.2008 έγγραφο της 
25ης Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
με θέμα «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημο−
σίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) για 
κάλυψη δανείου της στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων 
Α.Ε. (ΟΣΚ) ποσού 80 εκατ. ευρώ».

4. Το υπ’ αριθμ. 2/26920/0020/12.5.2008 έγγραφο της 
20ης Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
με θέμα «Δανειοδότηση ΟΣΚ».

5. Την εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς τη Διϋπουργική 
Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού 
Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) 
για κάλυψη δανείου της στον Οργανισμό Σχολικών Κτι−
ρίων Α.Ε. (ΟΣΚ Α.Ε.) ποσού 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Όσον αφορά την προμήθεια του Ελληνικού Δημοσίου, 
το ποσοστό καθορίζεται στο 0,5%.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2008
  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ− ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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    Αριθμ. 1063103/4126/ΔΕ−Β΄ (2)
Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του 

ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211), με τις οποίες συστήθηκαν 
στο Υπουργείο Οικονομικών υπηρεσίες φορολογικού 
ελέγχου με τον τίτλο Ελεγκτικά Κέντρα.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 280/1997 (ΦΕΚ Α΄ 203), με 
τις οποίες καθορίσθηκε το οργανωτικό πλαίσιο των 
Ελεγκτικών Κέντρων.

4. Την υπ’ αριθμ. 1124040/2112/Α0006/9.11.1998 ΑΥΟ (ΦΕΚ 
Β΄ 1177) περί ανακατανομής της κατά τόπον αρμοδιότη−
τας μεταξύ του Π.Ε.Κ. Αθηνών και του Π.Ε.Κ. Πειραιά.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 
Α΄ 149) περί σύστασης Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού 
Κέντρου (Δ.Ε.Κ.) Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Οικονο−
μίας και Οικονομικών.

6. Την υπ’ αριθμ. 1099054/1224/0006Α/9.12.2004 (ΦΕΚ Β΄ 
1880), «Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των 
Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης και παύσης λειτουργίας του Εθνικού 
Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.)».

7. Την υπ’ αριθμ. 1085068/4794/ΔΕ−Β/5.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 
1843/12.9.2007) Α.Υ.Ο.Ο. περί του ανακαθορισμού της καθ’ 
ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., 
σε θέματα φορολογικού ελέγχου.

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του 
ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285).

9. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 
3 του ν. 2343/1995, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή 
τους με τις παραγράφους 9 και 10 και ειδικότερα της 
παραγράφου 11 του άρθρου 20 του ν. 2753/1999.

10. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1948/ 
3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».

11. Τα υπ’ αριθμ.: α) 15721/19.12.2007 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. 
Γιαννιτσών,

β) 826/18.1.2008 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου,
γ) 8468/19.5.2006 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. ΚΒ΄ Αθηνών,
δ) 1487/2.2.2007 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Σύρου,
ε) 8903/7.11.2006 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Αταλάντης,
στ) 739/29.1.2008 έγγραφο της Οικονομικής Επιθεώ−

ρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος,
ζ) 390/14.2.2008 έγγραφο του Π.Ε.Κ. Λάρισας,
η) 3355/11.2.2008 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Β΄ Χανίων.
12. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βά−

ρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Αναθέτουμε στους Προϊσταμένους των ακολούθων 

Ελεγκτικών Υπηρεσιών τη διενέργεια τακτικού (οριστι−
κού) φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων χρή−
σεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των παρα−
κάτω υποθέσεων ως εξής:

Στο Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ 
1) ΑΚΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ΑΦΜ 094233852) – Υπηρεσίες 

Οικονομοτεχνικών Μελετών, Φωσκόλου και Ξένου 10 
– Ζάκυνθος (αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Ζακύνθου).

2) ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΣΥΡΟΥ Α.Ε. (ΑΦΜ 999607652) – Σύρος (αρμόδια Δ.Ο.Υ.: 
Σύρου). 

Στο Δ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΛΛΑ ΦΡΟΖ Α.Ε. (ΑΦΜ 081452408), Εταιρεία Κατεψυγμέ−

νων Τροφίμων – Γιαννιτσά (αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Γιαννιτσών).
Στο Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ
1) ΠΡΟΚΤΙΣΜΑ Α.Ε. (ΑΦΜ 094126561) – Βιομηχανία Προ−

κατασκευασμένων στοιχείων – Τεχνική Εταιρεία, ΒΙ.ΠΕ. 
Λαμίας (αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Λαμίας).

2) ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Α.Φ.Μ. 
094024650) – (αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Β΄ Χανίων). 

Στο Π.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ
1) ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥ−

ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε. (ΑΦΜ 094122598), Λιβα−
νάτες – (αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Αταλάντης).

2) ΛΑΡΥΜΝΑ ΜΑΣΚΑ Ε.Π.Ε. (ΑΦΜ 095357441) – Πα−
ραγωγή Μεταλλικής Άμμου, Λάρυμνα (αρμόδια Δ.Ο.Υ.: 
Αταλάντης).

3) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΤΑ−
ΛΑΝΤΗΣ (ΑΦΜ 090059448) – Αταλάντη (αρμόδια Δ.Ο.Υ.: 
Αταλάντης).

Στη Δ.Ο.Υ. B΄ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΛΑΙΟΤΕΛ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. (ΑΦΜ 099081607) – Εμπόριο 

Ελαίου – Ελαιοτριβείο, Χειμάρας 55 και Δωδώνης, Αθήνα και 
Υποκατάστημα στο Δεμάτι του Δήμου Αρκαλοχωρίου του 
Νομού Ηρακλείου Κρήτης (αρμόδια Δ.Ο.Υ.: ΚΒ΄ Αθηνών).

Στη Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1) Των μελών της «ΜΑΡΙΑ ΛΥΜΠΕΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΑΦΜ 

0842250853) – Παναιτωλικό Αγρινίου (αρμόδια Δ.Ο.Υ.: 
Αγρινίου).

2) «ΑΘΑΝ. ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ – ΘΕΟΦ. ΣΑΡΔΕΛΛΗΣ Ο.Ε.» 
(ΑΦΜ 099414732) – Πογωνία Πάλαιρος Αιτωλ/νίας (αρ−
μόδια Δ.Ο.Υ.: Βόνιτσας) και των μελών αυτής.

B. Στα παραπάνω Ελεγκτικά Κέντρα ανατίθεται η έκδοση 
των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσδιορισμού του φόρου 
και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων, καθώς και των τυχόν 
συμπληρωματικών φύλλων ή πράξεων, εφόσον συντρέξει πε−
ρίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
1085068/4794/ΔΕ−Β/5.9.2007 Α.Υ.Ο.Ο. και η περαιτέρω διαδικασία 
επίλυσης των σχετικών φορολογικών διαφορών, καθώς και η 
βεβαίωση των οικείων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, 
προσαυξήσεων, τελών εισφορών και προστίμων με τη σύνταξη 
και αποστολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., των σχετικών χρηματικών 
καταλόγων κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 15 Μαΐου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
F

    Αριθμ. 26220/372 (3)
Επιδότηση ενοικίου έτους 2008 δικαιούχων του Οργα−

νισμού Εργατικής Κατοικίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄) 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά Όργανα».
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2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 368/1989 (Φ.Ε.Κ. 163/Α΄) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως τροπο−
ποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 2963/1954 «Περί ιδρύσεως 
Αυτόνομου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας» (Φ.Ε.Κ. 
195/Α΄/24.8.1954).

4. Τις διατάξεις του Κανονισμού «Περί προϋποθέσεων 
παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 
661/Β΄/14.8.1971), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 
και ισχύει σήμερα.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1849/1989 «Επέκτα−
ση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων 
του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατά−
ξεις» (Φ.Ε.Κ. 113/Α΄/8.5.1989).

6. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 2224/1994 
«Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιω−
μάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και 
οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόμε−
νων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/6.7.1994).

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του 
ν. 2874/2000 «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 286/Α΄/29.12.2000).

8. Την υπ’ αριθμ. 50187/18.4.2001 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κα−
θορισμός τρόπου και διαδικασίας για την διαπίστωση 
της ανεργίας των μακροχρόνια ανέργων για τη συμ−
μετοχή στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου» (Φ.Ε.Κ. 
490/Β΄/27.4.2001).

9. Το υπ’ αριθμ. 26170/3047/8.4.2008 έγγραφο του Ο.Ε.Κ. 
με το οποίο μας υπέβαλε απόσπασμα πρακτικού της 
υπ’ αριθμ. 13/3.4.2008 συνεδριάσεως του Διοικητικού 
του Συμβουλίου.

10. Τη διάταξη του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄/27.11.1995).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη ύψους 188.000.000€ σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Κ. έτους 2008 (ΚΑΕ 2112) 
και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση και δεν απαιτείται 
για την αντιμετώπισή της κρατική επιχορήγηση.

12. Το π.δ. 81/20.3.2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο «Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 57/Α΄/21.3.2002).

13. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ. 1948/Β΄) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε το πρόγραμμα χορήγησης επιδότησης 
ενοικίου έτους 2008 σε δικαιούχους του Οργανισμού 
Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), καθορίζουμε τις κατηγο−
ρίες των δικαιούχων, τα ποσά της επιδότησης και τους 
λοιπούς όρους και προϋποθέσεις όπως παρακάτω:

1. Η οικονομική ενίσχυση θα παρέχεται σε όλους τους 
δικαιούχους του Ο.Ε.Κ. εργατοϋπαλλήλους και συντα−
ξιούχους που το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους ει−
σόδημα του οικονομικού έτους 2008 δεν υπερβαίνει τα 
12.000 ευρώ.

Το όριο του ανώτατου καθαρού οικογενειακού εισοδή−
ματος, που καθορίζεται παραπάνω, προσαυξάνεται κατά 
2.000 ευρώ για κάθε ένα (1) προστατευόμενο παιδί.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνονται υπόψη 

τα πάσης φύσεως καθαρά εισοδήματα από οποιαδήποτε 
πηγή, όπως προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του 
οικονομικού έτους 2008, πλην των εφ’ άπαξ αποζημιώσε−
ων λόγω απόλυσης, της αποζημίωσης από ασφαλιστική 
εταιρεία λόγω ατυχήματος, των επιδομάτων ανεργίας, 
των τόκων καταθέσεων, των επιδομάτων παραπληγί−
ας – τετραπληγίας, του επιδόματος τριών παιδιών και 
πολυτέκνων, του επιδόματος των τυφλών, του επιδό−
ματος απολύτου αναπηρίας, του επιδόματος ενοικί−
ου που έλαβαν το προηγούμενο έτος, του επιδόματος 
τοκετού, τα αναδρομικά σύνταξης του προηγούμενου 
έτους, του εισοδήματος από εκποίηση περιουσιακών 
στοιχείων προηγούμενου έτους, του ποσού του επιδό−
ματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.), του ποσού που 
έλαβαν ως επιδότηση από πρόγραμμα επιμόρφωσης 
και κατάρτισης, της αποζημίωσης για έξοδα κίνησης 
(οδοιπορικά), οι επιδοτήσεις από γεωργικά προϊόντα, 
τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κ.λπ.) 
και εφόσον τα κέρδη δεν υπερβαίνουν το τριπλάσιο 
του ποσού της επιδότησης της κατηγορίας τους, οι 
αποζημιώσεις με δικαστικές αποφάσεις και το εισόδημα 
από το ΛΑΦΚΑ.

2. Το ποσό της επιδότησης καθορίζεται μηνιαίως, σε 
εκατόν δεκαπέντε (115) ευρώ για μεμονωμένα άτομα 
και έγγαμους δικαιούχους, σε εκατόν σαράντα (140) 
ευρώ για δικαιούχους με ένα (1) προστατευόμενο παιδί, 
σε εκατόν εξήντα πέντε (165) ευρώ για δικαιούχους με 
δύο (2) προστατευόμενα παιδιά και διακόσια δεκαπέντε 
(215) ευρώ για δικαιούχους με τρία (3) και τέσσερα (4) 
προστατευόμενα παιδιά. 

Το ανωτέρω ποσό των 215 ευρώ προσαυξάνεται κατά 
25 ευρώ μηνιαίως για κάθε ένα προστατευόμενο παιδί 
από το πέμπτο και άνω.

3. Το ποσό της επιδότησης ενοικίου προσαυξάνεται 
κατά 50% ανά κατηγορία, για τους κατωτέρω δικαι−
ούχους: 

α. Μακροχρόνια ανέργους καθώς και δικαιούχους 
που έμειναν άνεργοι λόγω καταγγελίας της σύμβασης 
εργασίας τους εντός του έτους 2008, εφόσον το διά−
στημα της ανεργίας τους είναι μεγαλύτερο των τριών 
(3) μηνών.

β. Δικαιούχους που ήταν άνεργοι και μετακινήθηκαν 
εντός του έτους 2008 από τον τόπο της μόνιμης δι−
αμονής τους και βρήκαν εργασία σε περιοχές άλλων 
Νομών.

γ. Δικαιούχους που το καθαρό οικογενειακό τους ει−
σόδημα του οικονομικού έτους 2008 είναι μικρότερο 
των 8.000€.

4. Για τους δικαιούχους που τέλεσαν το γάμο τους 
το έτος 2008 και κατά το έτος 2007 ήταν μεμονωμένα 
άτομα και μίσθωναν κατοικία, για τη χορήγηση της 
επιδότησης ενοικίου έτους 2008, θα λαμβάνονται υπόψη 
μόνο τα εισοδήματα του ενός εκ των δύο συζύγων και 
συγκεκριμένα εκείνου που θα υποβάλλει την αίτηση 
στο πρόγραμμα.

Σε αυτή την περίπτωση, ο δικαιούχος που υποβάλλει 
την αίτηση πρέπει να πληροί τις ασφαλιστικές προϋπο−
θέσεις που έχουν καθορισθεί για τα μεμονωμένα άτομα 
με τις αριθ. 50067/2006 και 50635/2007 αποφάσεις του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

5. Οι δικαιούχοι των οποίων το καθαρό ετήσιο οικογε−
νειακό τους εισόδημα υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της 
κατηγορίας τους, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με 
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την παράγραφο 1, δεν αποκλείονται από τη χορήγηση 
του επιδόματος ενοικίου, το ποσό όμως του επιδόματος 
που θα λάβουν είναι ίσο με τη διαφορά που προκύπτει, 
όταν από το καθορισθέν για την κατηγορία που ανήκουν 
όριο εισοδήματος, στο οποίο έχει προστεθεί το ετήσιο 
ποσό επιδόματος ενοικίου, αφαιρεθεί το ετήσιο καθαρό 
οικογενειακό τους εισόδημα, αρκεί η προκύπτουσα αυτή 
διαφορά να μην είναι μικρότερη από το ποσό των 345€, 
άλλως δεν χορηγείται ποσό επιδόματος.

6. Στους δικαιούχους που η μίσθωση της κατοικίας 
τους κατά το έτος 2007 είναι μικρότερη των 12 μηνών, 
ή στους δικαιούχους που το ετήσιο ποσό ενοικίου που 
έχει καταβληθεί είναι μικρότερο από το ποσό του επι−
δόματος ενοικίου που αναλογεί στην κατηγορία τους, 
καταβάλλεται ποσό επιδόματος όσο και οι μήνες μίσθω−
σης ή όσο και το ποσό του ενοικίου που κατέβαλαν το 
έτος 2007, αντίστοιχα.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση που το υπολογιζόμενο 
ποσό επιδόματος προκύπτει μικρότερο των 345€, δεν 
θα χορηγείται ποσό επιδόματος.

7. Στους δικαιούχους που έχει χορηγηθεί από τον 
Ο.Ε.Κ δάνειο ή κατοικία, καταβάλλεται επίδομα ενοικίου 
για όσους μήνες μίσθωναν κατοικία κατά το προηγού−
μενο της υποβολής της αίτησης έτος και διακόπτεται 
η καταβολή του επιδόματος από την ημερομηνία υπο−
γραφής της δανειακής σύμβασης ή της παραχώρησης 
της κατοικίας.

8. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου μετά την 
υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα επιδότησης 
ενοικίου και πριν την έγκριση ή μετά την έγκριση της 
επιδότησης, το επίδομα ενοικίου χορηγείται στα προ−
στατευόμενα μέλη. 

9. Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις ασφαλιστικές 
και λοιπές προϋποθέσεις του Κανονισμού «Περί προϋπο−
θέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ.» 
(υπ’ αριθμ. 30727/4815/4.8.1971 – Φ.Ε.Κ. 661/τ. Β΄/14.8.1971 
απόφαση),όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και 
ισχύει σήμερα. Για τα μεμονωμένα άτομα, ισχύουν τα 
οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. 50067/20.2.2006 (Φ.Ε.Κ. 264/
Β΄/2.3.2006) και 50365/20.7.2007 (Φ.Ε.Κ. 1383/Β΄/3.8.2007) 
αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας.

Για τους μακροχρόνια ανέργους ισχύουν τα οριζόμενα 
στην υπ’ αριθμ. 50187/18.4.2001 (Φ.Ε.Κ. 490/Β΄/27.4.2001) 
απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

10. Χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων για τη 
χορήγηση της επιδότησης ενοικίου του έτους 2008, 
ορίζουμε το χρονικό διάστημα από 7 Ιουλίου 2008 έως 
15 Δεκεμβρίου 2008. Οι δικαιούχοι που είχαν επιδοτη−
θεί τα προηγούμενα χρόνια πρέπει να υποβάλουν νέα 
αίτηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

11. Με απόφαση του Δ.Σ του Ο.Ε.Κ θα προσδιορισθούν 
τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις και 
θα αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτουμένων προ−
ϋποθέσεων.

Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα προβλεπό−
μενα δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες.

12. Η επιδότηση αφορά ενοίκια που κατέβαλαν οι δι−
καιούχοι για μίσθωση κατοικίας το έτος 2007 και θα 
καταβληθεί εφ’ άπαξ και εφόσον βέβαια θα πληρούνται 
οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουνίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ
F

    Αριθμ. Γ.Π. οικ. 80445 (4)
Δημιουργία Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

με σκοπό την προστασία και προαγωγή της υγείας 
και κοινωνικής αλληλεγγύης των πολιτών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 

197/6.8.2003 τ. Α΄) «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 νόμου 2071/1992 (ΦΕΚ 
123/1992 τ. Α΄) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστή−
ματος Υγείας».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 358/1992 (ΦΕΚ 179/1992 τ. Α΄) 
«Οργάνωση – Λειτουργία – Αρμοδιότητες του Κέντρου 
Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 18, 20 και 31 του 
νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/11.5.2005 τ. Α΄) «Οργάνωση και 
λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές 
διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005 τ. Α΄) 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις».

6. Την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας Χάρτη Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την προστασία 
και προαγωγή της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης 
και την εναρμόνιση των υπηρεσιών υγείας και κοινω−
νικής αλληλεγγύης στις ανάγκες των πολιτών, αποφα−
σίζουμε:

1. Ο Χάρτης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απο−
τελεί ένα διαχρονικό σύστημα δεδομένων και δεικτών, 
με το οποίο α) καταγράφεται και μετράται το επίπεδο 
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης των πολιτών και 
β) εκτιμάται η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και η 
αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης της χώρας, στις οποίες περιλαμβάνονται 
τόσο εκείνες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 
όσο και εκείνες που παρέχονται από μη κυβερνητικές 
οργανώσεις.

2. Ο Χάρτης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπο−
στηρίζεται από ενιαία βάση δεδομένων, η οποία περι−
λαμβάνει ιδίως τις εξής πληροφορίες και δεδομένα: α) 
δημογραφικά και πρωτογενή επιδημιολογικά στοιχεία, 
β) στοιχεία για τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους 
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και καταγραφή των 
δομών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, της οργανω−
τικής τους διάρθρωσης, των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και των δραστηριοτήτων τους, γ) αναλυτικά στοιχεία 
για τη χρήση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλ−
ληλεγγύης, δ) στοιχεία κόστους των υπηρεσιών υγείας 
και κοινωνικής αλληλεγγύης, ε) ποιοτικά στοιχεία για 
τη λειτουργία του συστήματος υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης σε εθνική και περιφερειακή βάση, όπως η 
ικανοποίηση των πολιτών, στ) πληροφοριακά στοιχεία 
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για την εξυπηρέτηση των πολιτών και γενικότερα των 
χρηστών του συστήματος και των εμπλεκόμενων σε 
αυτό, όπως η διαθεσιμότητα κλινών και ζ) γενικότερα 
στοιχεία, τα οποία σχετίζονται κυρίως με το επίπεδο 
υγείας των πολιτών, όπως περιβαλλοντικά, οικονομικά 
και κοινωνικά δεδομένα των περιοχών αναφοράς. Οι 
ανωτέρω πληροφορίες και δεδομένα επεξεργάζονται 
με σκοπό την εξαγωγή δεικτών υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης.

3. Φορείς συλλογής των πληροφοριών είναι σε περι−
φερειακό επίπεδο, ιδίως α) οι Διοικήσεις Υγειονομικών 
Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.), β) οι Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Δημόσιας Υγείας γ) οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και δ) όλοι οι φορείς του 
δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι αναγνω−
ρισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις, στις οποίες έχει 
παραχωρηθεί η αρμοδιότητα ή το δικαίωμα να συλλέ−
γουν σχετικά δεδομένα. Οι Διοικήσεις Υγειονομικών Πε−
ριφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) έχουν την ευθύνη της συγκέντρωσης 
των πληροφοριών που προέρχονται από τους άλλους 
φορείς της περιφέρειάς τους. Επιπλέον, αναλαμβάνουν 
τον έλεγχο της αξιοπιστίας, της πληρότητας και της 
εγκυρότητας των πληροφοριών αυτών.

4. Η αρμοδιότητα συγκέντρωσης και αξιοποίησης των 
στοιχείων του Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την συλλο−
γή των πληροφοριών, ανατίθεται στο Κέντρο Ελέγχου 
και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

5. Επιστημονική υποστήριξη ως προς τη συλλογή στοι−
χείων και την εξαγωγή δεικτών παρέχει η Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Υγείας.

6. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Υγείας διαμορφώνει το απαιτούμενο πλαίσιο 
της ορθής συλλογής και αξιοποίησης των στοιχείων 
και συγκεκριμένα α) υποστηρίζει επιστημονικά την 
ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνικής και οργανωτικής 
υποδομής στις Δ.Υ.ΠΕ. καθώς και τον μηχανισμό για 
την άμεση συλλογή δεδομένων βάσει κοινών προτύπων, 
β) ενεργοποιεί και ευαισθητοποιεί άτομα και φορείς 
στη συστηματική ομοιογενή συλλογή και επικαιροποί−
ηση στοιχείων υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, γ) 
συνεργάζεται με τα τμήματα Χάρτη Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης των Δ.Υ.ΠΕ. για τη συστηματική 
και ομοιογενή συλλογή δεδομένων, δ) προτείνει εναλ−
λακτικές προσεγγίσεις για την ανάδειξη του πλέον 
αποτελεσματικού τρόπου για τη συλλογή δεδομένων 
και ε) χρησιμοποιεί μηχανισμούς αξιολόγησης της με−
θοδολογίας και της αξιοπιστίας με σκοπό τον έλεγχο 
των συλλεγέντων στοιχείων.

7. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(άρθρο 3 παρ. 18 του ν. 3172/2003) είναι αρμόδιο για το 
συντονισμό, τη διαχείριση και τη διοικητική υποστήριξη 
του Χάρτη καθώς και για την ανάπτυξη και εφαρμογή 
επικοινωνιακού σχεδίου με σκοπό την διοχέτευση της 
πληροφόρησης σε φορείς υγείας και κοινωνικής αλ−
ληλεγγύης. 

8. Το Αυτοτελές Τμήμα Χάρτη Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης εξοπλίζεται με όλη την απαραίτητη 
υποδομή, προκειμένου να χειρίζεται την ενιαία βάση 
δεδομένων του Χάρτη και να αξιοποιεί τα συλλεγόμενα 
στοιχεία.

9. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. συνεργάζεται στενά και συστηματικά 
με το Αυτοτελές Τμήμα Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης ως προς τα συλλεγέντα στοιχεία και τους 
δείκτες που εξάγονται από αυτά, ενώ υποβάλλει κάθε 
εξάμηνο απολογιστική συνοπτική έκθεση σχετική με 
τα συλλεγέντα στοιχεία, ενημερώνοντας παράλληλα 
και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), 
προκειμένου να διαμορφώνει ανάλογα τη στρατηγική 
του στην διαχείριση των κρίσεων.

10. Η επικαιροποίηση του Χάρτη αποτελεί μία συνεχή 
διαδικασία και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συγκέντρω−
σης των πληροφοριών και συλλογής των στοιχείων είναι 
υπεύθυνοι για την άμεση, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 
του συστήματος.

11. Ο Χάρτης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι 
πληροφορίες, τα δεδομένα και οι δείκτες του δημο−
σιοποιούνται μόνο εφόσον εξασφαλίζεται απόλυτα η 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με 
τις επιταγές του σχετικού νόμου Περί Προστασίας Προ−
σωπικών Δεδομένων.

12. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθμ. 26613 (5)
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διεξαγω−

γής του Αριθμολαχείου «ΚΙΝΟ» της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε..

      ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α. Του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γε−

νικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων 
αυτής». (Φ.Ε.Κ. Α΄ 38).

β. Του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός 
των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρει−
ών επενδύσεων στην ποντοπόρο Ναυτιλία στο Χρηματι−
στήριο Αθηνών και άλλες διατάξεις». (Φ.Ε.Κ. Α΄ 219).

γ. Του ν. 3336/2005 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νο−
μοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 96). 

δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98)

2. Την υπ’ αριθμ. 442/2001 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και 
Πολιτισμού «Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας, Ορ−
γανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.», 
όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει 
σήμερα. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 23).

3. Την υπ’ αριθμ. 55625/2003 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Πολιτισμού «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας και 
Διεξαγωγής του αριθμολαχείου “ΚΙΝΟ” της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» 
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 1913), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την υπ’ αριθμ. Υ303/21.11.2007 (Φ.Ε.Κ. 2241/21.11.2007) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
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Πολιτισμού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Πολιτισμού Ιωάννη Ιωαννίδη.»

5. Το υπ’ αριθμ. 14/26.5.2008 πρακτικό του Δ.Σ. της 
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την Τροποποίηση του «Κανονισμού Λειτουργίας και 
Διεξαγωγής του αριθμολαχείου “ΚΙΝΟ” της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» 
ως κατωτέρω:

Άρθρο 5

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η συμμετοχή στο αριθμολαχείο ΚΙΝΟ πραγματο−
ποιείται:

α) με δελτίο, που στο εξής θα ονομάζεται «ΔΕΛΤΙΟ 
ΚΙΝΟ», και το οποίο επικυρώνεται από τις τερματικές 
μηχανές πρακτορείων, και

β) με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω των τερματικών μη−
χανών αυτόνομης χρήσης (ΤΑΧ).

Το άρθρο 5 συμπληρώνεται με παραγράφους 8 και 9 
ως ακολούθως:

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δύναται να 
εκδίδει σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες, προκειμένου 
να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της ηλεκτρο−
νικής συμμετοχής στο αριθμολαχείο ΚΙΝΟ μέσω των 
τερματικών μηχανών αυτόνομης χρήσης (ΤΑΧ). 

9. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι δια−
τάξεις της παρούσας απόφασης, οι οποίες θα εφαρ−
μόζονται αναλογικά και στην περίπτωση συμμετοχής 
στο αριθμολαχείο ΚΙΝΟ μέσω των τερματικών μηχανών 
αυτόνομης χρήσης (ΤΑΧ). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2008
  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
F

    Αριθμ. 6774 (6)
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ.) Δήμου Καλύμνου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1188/1981, όπως 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 1832/1989 και 
την παρ. 8 του ν. 2307/1995.

2. Τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 37Α/1987, 
22/1990 και 50/2001.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 9, 11, 12 και 18 του ν. 
2503/1997.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2647/1998 και τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2672/1998.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 ν. 3584/2007.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο οποίος δη−

μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 214/τ. Β΄/12.3.1999 και τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 16755/2005 απόφαση Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1791/τ. Β΄/20.12.2005.

7. Το υπ’ αριθμ. 12/2008 πρακτικό του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Δωδεκανήσου.

8. Την υπ’ αριθμ. 61/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Καλύμνου.

9. Την υπ’ αριθμ. 4699/Β΄/29.8.1997 (ΦΕΚ 891/τ. 
Β΄/9.10.1997) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Νοτίου Αιγαίου «Περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής στους Προϊστάμενους Δ/νσεων και Τμη−
μάτων της Γενικής Δ/νσης της Περιφέρειας στο Νομό 
Δωδ/σου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσί−
ας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Καλύμνου, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ 
αριθμ. ΦΕΚ 214./τ. Β΄/12.3.1999 όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 16755/2005 απόφαση Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1791/τ. Β΄/20.12.2005 
ως προς το άρθρο 2, προσθέτοντας 8 θέσεις με σύμβα−
ση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΕ 29 οδηγών 
και 1 θέση ΠΕ Περιβάλλοντος.

Η παρούσα προκαλεί δαπάνη σε βάρος του πρϋπολο−
γισμού του Δήμου Καλυμνίων οικονομικού έτους 2008 
στο ΚΑ 70.6041.0001 ποσού 150.000,00€.

Το ίδιο ισχύει και για τα επόμενα οικονομικά έτη.
Κατά τα λοιπά ισχύει ο Οργανισμός Εσωτερικής 

Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) Δήμου Καλύμνου, όπως αυτός δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 214/τ. Β΄/12.3.1999 και όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 16755/2005 απόφαση Πε−
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1791/τ. Β΄/20.12.2005.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 5 Ιουνίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής κ.α.α
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΤΙΚΟΥ

F
    Αριθμ. 36235/6682 (7)
Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νο−

μικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικό Στά−
διο Ψαχνών».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α΄) «Διοίκηση, 

Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θυμάτων 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 234 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114Α΄) «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143Α΄) «Κώδικάς κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων».

4. Την υπ’ αριθμ. 3897/2001 (ΦΕΚ 785Β΄) απόφασή μας 
περί σύστασης Νομικού Προσώπου στο Δήμο Μεσσαπί−
ων με την επωνυμία «Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών».

5. Την υπ’ αριθμ. 3038/31.5.2007 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας».

6. Την υπ’ αριθμ. 5/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Δημοτικού Σταδίου Ψαχνών, περί ψήφισης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

7. Την υπ’ αριθμ. 117/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Μεσσαπίων, περί έγκρισης του ως 
άνω Οργανισμού.
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8. Το υπ’ αριθμ. 7/14.2.2008 πρακτικό του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Ευβοίας, με το οποίο γνωμοδοτεί 
υπέρ της έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών», απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 117/2007 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσαπίων περί έγκρισης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ με 
την επωνυμία «Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών», ο οποίος έχει 
ως εξής:

Άρθρο 1ο

Την υπηρεσία του Δημοτικού Σταδίου συγκροτούν: 
1. Γραφείο Δημοτικού Σταδίου.

Άρθρο 2ο

Η ανωτέρω οργανική μονάδα συγκροτείται από το 
κατωτέρω προσωπικό κατά κατηγορίες, κλάδους και 
βαθμούς ως κατωτέρω:

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δύο)
1. Δύο θέσεις του κλάδου ΥΕ 16 εργατών –φυλάκων− 

συντηρητών.
Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (1)
Για την κάλυψη εποχιακών παροδικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών με διάρκεια απασχόλησης μέχρι οκτώ (8) μή−
νες. 

1. Μία θέση ΥΕ 16 εργάτη γενικών καθηκόντων για 
την συντήρηση και επισκευή των αθλητικών εγκατα−
στάσεων.

Ο αριθμός των προσλαμβανομένων κατά έτος ορίζεται 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 3ο

Η Διοικητική και Λογιστική υποστήριξη του Νομικού 
Προσώπου ασκείται από Διοικητικούς υπαλλήλους του 
Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 1188/1981 όπως 
ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 4ο

Προϊστάμενος της Οργανικής μονάδας του Νομικού 
Προσώπου είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου−
λίου.

Άρθρο 5ο

Οι αρμοδιότητες και τα αντικείμενα του ανωτέρω Ν.Π. 
καθορίζονται ως εξής:

1. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
α) Κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη στους Διοικητι−

κούς Συμβούλους τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του 
Συμβουλίου. Εκδίδει τις αποφάσεις του Συμβουλίου 
και τις καταγράφει σε ειδικό βιβλίο. Συγκεντρώνει τα 
εισηγητικά έγγραφα του Προέδρου με τα οποία δια−
βιβάζονται τα προς συζήτηση θέματα στο Διοικητικό 
Συμβούλιο.

Β) Ενημερώνει τους Δημότες για την αποστολή του 
Νομικού Προσώπου, υπηρεσίες που προσφέρει και τον 
τρόπο λειτουργίας τους.

Γ) Φροντίζει για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Νο−
μικού Προσώπου διαχειρίζεται καθολικό και κάθε τέλος 
του χρόνου ενεργεί απογραφή.

Δ) Προβάλλει τις δραστηριότητες του Νομικού Προ−
σώπου, συντάσσει και εκδίδει ενημερωτικά έντυπα. Δι−
οχετεύει προς τα μέσα ενημέρωσης κάθε είδους πλη−
ροφοριακού υλικού που εκδίδεται.

Ε) Καταρτίζει σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβού−
λιο τον προϋπολογισμό εσόδων − εξόδων. Παρακολουθεί 
την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ειση−
γείται την αναμόρφωσή του. Συγκεντρώνει ελέγχει και 
καταχωρεί στα σχετικά λογιστικά βιβλία τα αποτελέ−
σματα της εκτελέσεως του προϋπολογισμού, καταρτίζει 
σε συνεργασία με το Ταμείο του Δήμου τον απολογισμό 
εσόδων − εξόδων.

ΣΤ) Επιμελείται της εκκαθάρισης και εντολής πληρω−
μών και δαπάνης. Ελέγχει τα δικαιολογητικά κάθε δαπά−
νης προς διαπίστωση του νόμιμου ή όχι αυτής. Φροντίζει 
για την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων και τη 
μισθοδοσία του προσωπικού. Τηρεί μισθολογικό μητρώο 
του προσωπικού. συντάσσει βεβαιώσεις αποδοχών των 
εργαζομένων και φροντίζει για την ασφάλιση αυτών. 
Φροντίζει για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
σχετικά με την υπηρεσιακή και συνταξιοδοτική κατάστα−
ση των εργαζομένων. Φροντίζει για την διεξαγωγή των 
διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την πρόσληψη 
προσωπικού, προαγωγές, απολύσεις, χορηγήσεις αδειών 
κ.λπ. Επιμελείται της παραλαβής, πρωτοκόλλησης των 
εισερχομένων εγγράφων. Φροντίζει για την τήρηση του 
Γενικού αρχείου του Νομικού Προσώπου.

2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ −ΦΥΛΑΚΩΝ 
Α) Έχουν την ευθύνη για την καθαριότητα και φύλαξη 

των εγκαταστάσεων του Αθλητικού Οργανισμού. Επίσης 
φροντίζουν επιμελούνται την καλή εμφάνιση των χώρων 
που γίνονται οι αθλητικές εμφανίσεις και προπονήσεις 
αθλητών.

Β) Επιμελούνται για το φωτισμό των χώρων του Αθλη−
τικού Οργανισμού και ενημερώνουν το Δήμο για την 
κατάσταση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Γ) Φυλάσσουν τους χώρους του Αθλητικού Οργανι−
σμού από τυχόν φθορές.

3. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑ−
ΘΗΚΟΝΤΩΝ

Φροντίζει και έχει την ευθύνη για τη συντήρηση όλων 
των εγκαταστάσεων του χώρου άθλησης και συγκεκρι−
μένα το κόψιμο, ράντισμα, λίπασμα χόρτου – χάραξη 
γραμμών κ.τ.λ..

Άρθρο 6ο

Από την ψήφιση του παραπάνω Οργανισμού εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού 
Προσώπου κατά το έτος 2007 ύψους 40.000 ευρώ πε−
ρίπου για τα επόμενα έτη θα διαμορφωθεί στα ίδια 
περίπου επίπεδα και θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6011 και 
10.6041.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χαλκίδα, 6 Ιουνίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

Α. ΛΑΔΕΡΟΥ − ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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*02010891106080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ 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 μορφή DVD/CDμ ρφή

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
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