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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Σύσταση θέσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Με την υπ’ αριθμ. 28192 φ.α. 8745/29.5.2009 απόφαση
αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε στην
Αθήνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου 9 του ν. 1339/1983 «Περί αποκαταστάσε−
ως του προσωπικού των Σ.Α. κ.λπ. και ρύθμιση θεμά−
των του προσωπικού των Σωμάτων αυτών που είναι
στην ενέργεια», συνιστάται μία (1) θέση γραφείου στο
Πυροσβεστικό Σώμα για τον Αρχ/στη (8745) Καρβέλη
Αλέξανδρο του Παναγιώτη, η οποία καταργείται μετά
την αποχώρηση του από αυτό, επειδή κρίθηκε ανίκανος
για την ενεργό υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος,
ικανός όμως για Υπηρεσία Γραφείου.
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Επιτελείου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 28313 φ.α. 12566/29.5.2009 απόφαση
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε στην
Αθήνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 9 του ν. 1339/1983 «Περί αποκαταστάσεως
του προσωπικού των Σ.Α. κ.λπ. και ρύθμιση θεμάτων
του προσωπικού των Σωμάτων αυτών που είναι στην
ενέργεια», συνιστάται μία (1) θέση γραφείου στο Πυ−
ροσβεστικό Σώμα για τον Αρχ/στη (12566) Γιακέλτση
Κων/νο του Βλασίου, η οποία καταργείται μετά την
αποχώρηση του από αυτό, επειδή κρίθηκε ανίκανος
για την ενεργό υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος,
ικανός όμως για Υπηρεσία Γραφείου.

Με την υπ’ αριθμ. 28165 ΦΑ 12245/29.5.2009 απόφαση
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε στην
Αθήνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 9 του ν. 1339/1983 «Περί αποκαταστάσεως
του προσωπικού των Σ.Α. κ.λπ. και ρύθμιση θεμάτων
του προσωπικού των Σωμάτων αυτών που είναι στην
ενέργεια», συνιστάται μία (1) θέση γραφείου στο Πυρο−
σβεστικό Σώμα για τον Αρχ/στη (12245) Γιατρό Διονύσιο
του Νικολάου, η οποία καταργείται μετά την αποχώ−
ρηση του από αυτό, επειδή κρίθηκε ανίκανος για την
ενεργό υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, ικανός
όμως για Υπηρεσία Γραφείου.
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Επιτελείου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΣ
F
(4)
Σύσταση θέσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Με την υπ’ αριθμ. 28129 ΦΑ 9109/29.5.2009 απόφαση
αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε στην
Αθήνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 9 του ν. 1339/1983 «Περί αποκαταστάσεως
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του προσωπικού των Σ.Α. κ.λπ. και ρύθμιση θεμάτων
του προσωπικού των Σωμάτων αυτών που είναι στην
ενέργεια», συνιστάται μία (1) θέση γραφείου στο Πυρο−
σβεστικό Σώμα για τον Αρχ/στη (9109) Ζιώβα Λάμπρο
του Γεωργίου, η οποία καταργείται μετά την αποχώ−
ρηση του από αυτό, επειδή κρίθηκε ανίκανος για την
ενεργό υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, ικανός
όμως για Υπηρεσία Γραφείου.

β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/22.4.2005, τ.Α΄).
γ. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες.
δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Επιτελείου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΣ

Άρθρο 1
Καθορισμός του προς οριστική απόλυση χρόνου
υπηρεσίας των οπλιτών του Στρατού Ξηράς

F
(5)
Σύσταση θέσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Με την υπ’ αριθμ. 28264 φ.α. 14893/29.5.2009 απόφαση
αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε στην
Αθήνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 9 του ν. 1339/1983 «Περί αποκαταστάσεως
του προσωπικού των Σ.Α. κ.λπ. και ρύθμιση θεμάτων
του προσωπικού των Σωμάτων αυτών που είναι στην
ενέργεια», συνιστάται μία (1) θέση γραφείου στο Πυρο−
σβεστικό Σώμα για τον Αρχ/στη (14893) Παπαδόπουλο
Συμεών του Αντωνίου, η οποία καταργείται μετά την
αποχώρηση του από αυτό, επειδή κρίθηκε ανίκανος για
την ενεργό υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, ικα−
νός όμως για Υπηρεσία Γραφείου.
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Επιτελείου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΣ
F
(6)
Σύσταση θέσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Με την υπ’ αριθμ. 28215 φ.α. 9079/29.5.2009 απόφαση
αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε στην
Αθήνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 9 του ν. 1339/1983 «Περί αποκαταστάσεως
του προσωπικού των Σ.Α. κ.λπ. και ρύθμιση θεμάτων
του προσωπικού των Σωμάτων αυτών που είναι στην
ενέργεια», συνιστάται μία (1) θέση γραφείου στο Πυρο−
σβεσπκό Σώμα για τον Αρχ/στη (9079) Βεργή Λάμπρο
του Λυμπέρη, η οποία καταργείται μετά την αποχώρηση
του από αυτό, επειδή κρίθηκε ανίκανος για την ενεργό
υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, ικανός όμως
για Υπηρεσία Γραφείου.
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Επιτελείου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΣ
F
Αριθμ. Φ. 421.4/2/204367/Σ.969
(7)
Οριστική απόλυση από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνά−
μεων των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών και των
Οπλιτών του Στρατού Ξηράς.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 5, του άρθρου 6 παρ. 1 και 2
και του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία
των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13.12.2005,
τ.Α΄).

1. Οι οπλίτες και οι πρότακτοι οπλίτες του Στρατού
Ξηράς απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενό−
πλων Δυνάμεων μετά τη συμπλήρωση του παρακάτω
χρόνου πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υπο−
χρέωσης:
α. Οι υπόχρεοι πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής
υποχρέωσης:
(1) Έντεκα (11) μηνών, όσοι κατατάχθηκαν στις τάξεις
των Ενόπλων Δυνάμεων από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι
30 Απριλίου 2009.
(2) Δέκα (10) μηνών, όσοι κατατάχθηκαν ή θα κατατα−
χθούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων από 1 Μαΐου
2009 μέχρι 31 Ιουλίου 2009.
(3) Εννέα (9) μηνών, όσοι θα καταταγούν στις τάξεις
των Ενόπλων Δυνάμεων από 1 Αυγούστου 2009 και με−
ταγενέστερα.
β. Οι υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτι−
κής υποχρέωσης εννεάμηνης διάρκειας, απολύονται
οριστικά μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής
στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης οκτώ (8) μη−
νών, εφόσον κατατάχθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2009 ή θα
καταταχθούν μεταγενέστερα.
γ. Όσοι από τους παραπάνω κατατάχθηκαν στις τά−
ξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008,
απολύονται οριστικά απ’ αυτές μετά τη συμπλήρωση
του χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που
καθορίσθηκε, αναλόγως της στρατιωτικής υποχρέωσης
που υπέχουν, με το άρθρο 1 παρ. 1 υποπαρ. γ περ. (1),
παρ. 2 και παρ. 4 της Φ.420/143/62321/Σ.460/17.10.2001
Απόφ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1407/22.10.2001, τ.Β΄).
Άρθρο 2
Καθορισμός του προς οριστική απόλυση χρόνου
υπηρεσίας των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών
του Στρατού Ξηράς
1. Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί απολύονται ορι−
στικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τη
συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου πραγματικής στρα−
τεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης:
α. Δεκαέξι (16) μηνών, όσοι κατατάχθηκαν στις τάξεις
των Ενόπλων Δυνάμεων από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι
30 Απριλίου 2009.
β. Δεκαπέντε (15) μηνών, όσοι κατατάχθηκαν ή θα
καταταγούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων από 1
Μαΐου 2009 μέχρι 31 Ιουλίου 2009.
γ. Δεκατεσσάρων (14) μηνών, όσοι θα καταταγούν στις
τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων από 1 Αυγούστου 2009
και μεταγενέστερα.
2. Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί, οι οποίοι κατατά−
χθηκαν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2008, απολύονται οριστικά απ’ αυτές μετά
τη συμπλήρωση του χρόνου πραγματικής στρατιωτι−
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κής υπηρεσίας που καθορίσθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3
υποπαρ. γ και παρ. 4 της Φ.420/143/62321/Σ.460/17.10.2001
Απόφ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1407/22.10.2001, τ.Β΄).
Άρθρο 3
Καθορισμός του προς οριστική απόλυση χρόνου
υπηρεσίας των επανακαταταγέντων ή
επανακατατασσόμενων Δοκίμων Εφέδρων
Αξιωματικών ή Οπλιτών του Στρατού Ξηράς.
Στις διατάξεις των παραπάνω άρθρων 1 και 2 υπά−
γονται και όσοι επανακατατάχθηκαν ή θα επανακατα−
ταγούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων κατά τα
καθοριζόμενα απ’ αυτές χρονικά διαστήματα.
Άρθρο 4
Καταργούμενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής και με
την επιφύλαξη του άρθρου 1 παρ. 1 υποπαρ. γ και του
άρθρου 2 παράγραφος 2 αυτής, καταργείται κάθε άλλη
γενική και ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ίδια θέματα
με διαφορετικό τρόπο.
Άρθρο 5
Τελικές Διατάξεις
Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμο−
γή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί,
από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτε−
λείου Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Φ. 421.4/3/204368/Σ.970
(8)
Οριστική απόλυση των αντιρρησιών συνείδησης, που
εκπληρώνουν άοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υπο−
χρέωση ή εναλλακτική υπηρεσία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 5 και του άρθρου 60
του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13.12.2005, τ.Α΄).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/22.4.2005, τ.Α΄).
γ. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες.
δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός της διάρκειας της υποχρέωσης των
αντιρρησιών συνείδησης
1. Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι εκπληρώνουν
άοπλη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, απολύ−
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ονται οριστικά μετά τη συμπλήρωση του παρακάτω
χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας:
α. Δεκαοκτώ (18) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά
από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν
ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση,
μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής
υπηρεσίας δώδεκα (12) μηνών.
β. Δεκαέξι (16) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, όσοι θα
απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμε−
ων, αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική
τους υποχρέωση, μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας έντεκα (11) μηνών.
γ. Δεκαπέντε (15) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά
από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν
ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση,
μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής
υπηρεσίας δέκα (10) μηνών.
δ. Δεκατριών (13) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, όσοι
θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων
Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη
στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά συμπλήρωση χρόνου
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εννέα (9) μηνών.
ε. Δώδεκα (12) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά
από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν
ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση,
μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής
υπηρεσίας οκτώ (8) μηνών.
στ. Εννέα (9) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά
από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν
ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση,
μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής
υπηρεσίας έξι (6) μηνών.
ζ. Τεσσάρων (4) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, όσοι
θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων
Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη
στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά συμπλήρωση χρόνου
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τριών (3) μηνών.
2. Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι εκπληρώνουν
εναλλακτική υπηρεσία, απολύονται οριστικά μετά τη
συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου υπηρεσίας:
α. Είκοσι τριών (23) μηνών, όσοι θα απολύονταν ορι−
στικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκ−
πλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους
υποχρέωση, μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας δώδεκα (12) μηνών.
β. Είκοσι ενός (21) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά
από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν
ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση,
μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής
υπηρεσίας έντεκα (11) μηνών.
γ. Δεκαεννέα (19) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά
από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν
ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση,
μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής
υπηρεσίας δέκα (10) μηνών.
δ. Δεκαεπτά (17) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά
από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν
ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση,
μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής
υπηρεσίας εννέα (9) μηνών.
ε. Δεκαπέντε (15) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά
από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν
ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση,
μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής
υπηρεσίας οκτώ (8) μηνών.
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στ. Έντεκα (11) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά
από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν
ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση,
μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής
υπηρεσίας έξι (6) μηνών.
ζ. Πέντε (5) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από
τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενό−
πλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση,
μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής
υπηρεσίας τριών (3) μηνών.
Άρθρο 2
Καταργούμενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, καταρ−
γείται η υπ’ αριθμ. Φ.420/10/80347/ Σ.45/10.3.2006 απόφ.
ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 307/14.3.2006, τ.Β΄).
Άρθρο 3
Τελικές Διατάξεις
Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμο−
γή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί,
από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτε−
λείου Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 4
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 11322
(9)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 514170/Ειδ. υπ’ αριθμ. 64/
26.4.1995 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού και
του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Όροι
και προϋποθέσεις συστάσεως και λειτουργίας επι−
χειρήσεων ολικής εκμισθώσεως επιβατηγών αυτοκι−
νήτων ιδιωτικής χρήσεως, άνευ οδηγού» (ΦΕΚ 389/
Β΄), όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118) και ειδικότερα τα άρθρα
2, 3 και 4 αυτού.
β) Του άρθρου 8 του ν.δ/τος 701/1970 «περί ενεργου−
μένων δια κατηγοριών τινών αυτοκινήτων μετ;αφορών
και επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων εις κατόχους
και οδηγούς αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 229).
γ) Του π.δ/τος 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού» ( ΦΕΚ Α΄ 85).
δ) Του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού» (ΦΕΚ
Α΄ 187).
ε) Του π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄2).
στ)Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθ. 514170/64/26.4.1995 (ΦΕΚ Β΄ 389) κοινή
απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Μεταφορών
και Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.
Τ/2652/27.5.1998 (ΦΕΚ Β΄ 568) κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
3. Τα υπ’ αριθ. 62006/4542/14.5.2008 και 34898/2451/08/
5.11.2008 έγγραφα του Υπουργείου Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 514170/64/26.4.1995 (ΦΕΚ
Β΄ 389) κοινής απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και
Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει, ως εξής:
1. Το εδάφιο στ. της παρ. 7 του άρθρου 1 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«στ. Πιστοποιητικό τελωνείου για τα καινούργια οχή−
ματα ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των αδειών κυκλο−
φορίας των αυτοκινήτων που διαθέτει κάθε επιχείρηση
και ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου από ΚΤΕΟ της
χώρας για τα μεταχειρισμένα οχήματα.»
2. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Όλα τα εκμισθούμενα αυτοκίνητα υποβάλλονται
κάθε δώδεκα μήνες σε έλεγχο, από συνεργείο. Μετά την
επιτυχή διενέργεια του ελέγχου το συνεργείο εκδίδει
καρτέλα επιθεώρησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος 1. Η καρτέλα επιθεώρησης είναι δυνατόν
να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός αυτοκίνητα
της επιχείρησης, που ελέγχονται από το ίδιο συνεργείο
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2.
β) Επιτυχής θεωρείται ο έλεγχος όταν:
1.1. τα στοιχεία του οχήματος είναι σύμφωνα με την
άδεια κυκλοφορίας.
1.2.το αυτοκίνητο ευρίσκεται σε καλή τεχνική κατά−
σταση ιδιαίτερα όσον αφορά το σύστημα πέδησης, δι−
εύθυνσης και τα εκπεμπόμενα καυσαέρια.
1.3. Ο εξοπλισμός του οχήματος είναι σε καλή κατά−
σταση και λειτουργία.
2. Καρτέλα επιθεώρησης με όλα τα στοιχεία της πα−
ραγράφου 1, εκδίδεται για όλα τα εκμισθούμενα αυτοκί−
νητα της επιχείρησης, υπογράφεται από τον υπεύθυνο
του συνεργείου και από τον επιχειρηματία ή σε περί−
πτωση που η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο από
τον νόμιμο εκπρόσωπό της. Τα αρχεία με τις καρτέλες
επιθεώρησης τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης και
προσκομίζονται για έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες
όποτε αυτό ζητηθεί.
3. Τα συνεργεία επισκευής που δύνανται να εκδίδουν τις
καρτέλες επιθεώρησης της παραγράφου 1, είναι συνερ−
γεία μηχανικών ή ηλεκτρικών μερών του αυτοκινήτου των
εδαφίων α ή β της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1575/1985,
όπως ισχύει και είναι εφοδιασμένα με τον απαραίτητο
τεχνικό εξοπλισμό. Η συνδρομή των πιο πάνω προϋπο−
θέσεων προκύπτει από το φωτοαντίγραφο της ισχύου−
σας άδειας λειτουργίας και από υπεύθυνη δήλωση του
υπεύθυνου του συνεργείου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο
εξοπλισμό, τα οποία συνοδεύουν τις καρτέλες επιθεώρη−
σης και τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης.
4. Η επιχείρηση δύναται να τηρεί μηχανογραφικό αρ−
χείο με τα στοιχεία του άρθρου αυτού και σε αυτή την
περίπτωση υποχρεούται να τηρεί στα αρχεία της και
τις αντίστοιχες καρτέλες επιθεώρησης, συμπληρωμένες
και υπογεγραμμένες, σύμφωνα με τα παραπάνω.
5. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
του παρόντος τα Παραρτήματα 1και 2.»
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3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 514170/64/26.4.1995 (ΦΕΚ
Β΄ 389) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθ. Τ/2652/27.5.1998 (ΦΕΚ Β΄ 568) κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

15383

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15384

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

*02012242206090008*

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

