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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/50025/0022  (1) 

  Κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α.

   ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2685/1999 

«Κάλυψη δαπανών των μετακινουμένων υπαλλήλων 
εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 
2362/1995.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/78 και του 
άρθρου 8 του ν. 2129/1993.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α΄57).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 30, παρ. 1 του ν. 3274/2004 

(ΦΕΚ 195/Α/19.10.2004).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 4 του ν. 3345/2005 
(ΦΕΚ 138/Α/16.6.2005).

7. Την αριθμ. 37934/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ. Β 1432) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας & Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 12/6139/24.3.2004 (ΦΕΚ 527/
Β/24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης».

9. Τις υπ’ αριθμ. 2040222/4110/0022/19.6.1998, 2/54621/ 
0022/22.7.1999, 2/648/0022/30.10.1999, 2/1983422/0022/5
.12.2000, 2/71516/0022/12.12.2001, 2/31607/0022/17.6.2002, 
2/6771/0022/5.2.2004, 2/35576/0022/13.7.2005 κοινές 
υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

10. Το γεγονός ότι η φύση της εργασίας του προσω−
πικού των Ο.Τ.Α επιβάλλει συνεχείς μετακινήσεις εντός 
των ορίων του κάθε Ο.Τ.Α.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, ούτε και σε βάρος των προϋπολο−
γισμών των ΟΤΑ, δεδομένου ότι η αύξηση των κατ’ 
αποκοπή εξόδων κίνησης, γίνεται με αντίστοιχη κατάρ−
γηση των παροχών σε είδος που προβλέπεται από την 
αριθ. 2/12542/0022/20.3.2003 (ΦΕΚ 441/ Β/14.4.2003) κοινή 
υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/35576/0022/13.7.2005 
απόφασή μας ως ακολούθως:

1. Καθορίζουμε τα μηνιαία κατ’ αποκοπή έξοδα κί−
νησης του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού σε 325 € 
μηνιαίως.

2. Στα ανωτέρω κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης ενσω−
ματώνεται και μέρος της αξίας των παροχών σε εί−
δος που χορηγούνται στο προσωπικό αυτό με την υπ’ 
αριθμ. 2/12542/0022/20.3.2003 (ΦΕΚ 441/Β/14.4.2003) κοινή 
υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τα έξοδα κίνησης δεν καταβάλλονται για όσο διάστη−
μα οι υπάλληλοι απουσιάζουν από την υπηρεσία τους.

Δεν γίνεται περικοπή στην καθ’ έτος κανονική άδεια 
των δικαιούχων, στην άδεια κύησης και λοχείας και στις 
συνδικαλιστικές άδειες με εξαίρεση την περίπτωση που 
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οι δικαιούχοι συνδικαλιστές μετακινούνται εκτός έδρας 
και τους καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση και έξοδα 
μετακίνησης.

Η αποζημίωση αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους οικεί−
ους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α και σε καμία περίπτω−
ση και για οποιονδήποτε λόγο τον κρατικό προϋπολογι−
σμό, η δε καταβολή της θα γίνεται με ξεχωριστό τίτλο 
πληρωμής, στο τέλος κάθε μηνός.

4. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.7.2006 να δημο−
σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2006

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
Aριθμ. 45061 (2)
    Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας και διεξα−

γωγής του αριθμολαχείου «ΚΙΝΟ» της ΟΠΑΠ Α.Ε.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

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

νικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων 
αυτής» (ΦΕΚ 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» (ΦΕΚ Α΄ 219).

γ. Του ν. 3336/2005 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομο−
θεσίας προς την Οδηγία 2003/1996/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 27.10.2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλω−
σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 96).

δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά «Όργανα» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π. διατάγματος 63/2005 
(ΦΕΚ Α 98).

2. Της υπ’ αριθμ. 442/2001 κοινής υπουργικής απόφα−
σης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
και Πολιτισμού «Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας, 
Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε., 
όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει 
σήμερα»(ΦΕΚ Β΄23).

3. Την υπ’ αριθμ. 55625/2003 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Πολιτισμού» ΄Εγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας και 
Διεξαγωγής του αριθμολαχείου «ΚΙΝΟ» της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» 
(ΦΕΚ Β΄ 1913).

4. Την υπ’ αριθμ. 509/8.3.2006 Απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθεση 
Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού Γεώργιο 
Ορφανό» (ΦΕΚ Β 282).

5. Το υπ’ αριθμ. 35/24.8.2006 πρακτικού του Δ.Σ. της 
ΟΠΑΠ 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 ΟΠΑΠ Α.Ε.» 
ως κατωτέρω:

Άρθρο 8 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΙΝΟ

Η παρ. 1 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:
1. Η αποζημίωση των Πρακτόρων του αριθμολαχείου 

ΚΙΝΟ για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους παίκτες 
καθορίζεται σε ποσοστό 7,5% από τη δημοσίευση της 
Απόφασης αυτής επί της τιμής της στήλης συμμετοχής 
και παρακρατείται άμεσα από το αντίτιμο του δελτίου 
«ΚΙΝΟ» και σε ποσοστό 8% από 1.1.2007 επί της τιμής 
της στήλης συμμετοχής και παρακρατείται άμεσα από 
το αντίτιμο του δελτίου «ΚΙΝΟ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2006

ΟΙ   ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

F
Αριθμ. 9059 (3)
Συμπλήρωση − τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1761/31.3.2006 

απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999 

(ΦΕΚ 35/Α/18.2.99) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων 
υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες δι−
ατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του π.δ. 30/1996 «Κώ−
δικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.6 του ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/Α/9.9.1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη 
Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορί−
στου χρόνου και άλλες διατάξεις».

4. Το υπ’ αριθμ. 2056731/6145/0022/4.2.1998 έγγραφο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Τις υπ’ αριθμ. 2091831/12894/0022/4.2.1998 και 
2/66700/022/30.8.1999 κοινές υπουργικές αποφάσεις των 
Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

6. Την υπ’ αριθμ. 1761/31.3.2006 απόφασή μας «Ανώτατο 
όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλ−
λήλων υπηρετούντων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης.

7. Τα υπ’ αριθμ. 3579/7.7.2006, 1116/28.4.2006, 
2358/30.06.2006 και 33143/2193/4.7.2006 έγγραφα των 
Δ/νσεων Διοικητικών Υπηρεσιών των Νομαρχιακών 
Διαμερισμάτων Ροδόπης, Έβρου, Δράμας και Ξάνθης 
αντίστοιχα, με τα οποία ζητείται η συμπλήρωση − τρο−
ποποίηση της ανωτέρω απόφασής μας για τους ανα−
γραφόμενους σ’ αυτά λόγους.

8. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης από 
την απόφαση αυτή δαπάνη προβλέπεται να ανέλθει στο 
ποσό των 27.287,00 € περίπου σύμφωνα με τα στοιχεία 
που μας δόθηκαν από τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα, 
αποφασίζουμε:

Α. Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 1761/31.3.2006 απόφα−
σή μας ως προς το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας ως εξής:




