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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/20999 (1)

 Απλούστευση της διαδικασίας επιχορήγησης νέων 
ελεύθερων επαγγελματιών από τον ΟΑΕΔ.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 

(ΦΕΚ 44/Α/11.2.2004) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης 
με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες 
διατάξεις»,

β) Των άρθρων 5 και 10 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/
Α/24.5.2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουρ−
γία της κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους 
ΟΤΑ»,

γ) Του π.δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α/5.7.1988) «Οργανισμός 
των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, 

δ) Του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/6.11.2001) «Αναδιάρθρω−
ση του ΟΑΕΔ καν άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,

ε) Του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70/
Α/16.6.1982) «Για τη παροχή κινήτρων ενίσχυσης της 
οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας 
και τροποποίηση συναφών διατάξεων» όπως τροπο−
ποιήθηκε με τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 
79/Α/14.3.1989) και το άρθρο 6 του νόμου 2434/1996 
(ΦΕΚ 188/Α/20.8.1996),

στ) Του π.δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α/16.6.1989) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Εργασίας»,

ζ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα»,
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Για τους από 1.1.1993 ασφαλισμένους στον Κλάδο Πρό−
νοιας του ΤΑΠΕΑΠΙ καταβάλλεται η προβλεπόμενη από 
το άρθρο 37 του ν. 2084/1992 εισφορά ασφάλισης για 
εφάπαξ βοήθημα.

4. Στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ περιέρ−
χονται οι ακόλουθοι πόροι, οι οποίοι διατίθενται εξ 
ολοκλήρου για την ασφάλιση των αναβατών και των 
μαθητευομένων αναβατών κατά του ατυχήματος: α) 
ποσοστό 18% επί των αμοιβών των αναβατών και των 
μαθητευομένων αναβατών, από το οποίο 9% βαρύνει 
τους ίδιους και το υπόλοιπο 9% τους ιδιοκτήτες των ίπ−
πων και β) ποσοστό 9% επί των αμοιβών των αναβατών 
και των μαθητευομένων αναβατών από προπονήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2008 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Αριθμ. Β/20102/17823/71 (9)
    Κατανομή πόρων, κινητής και ακίνητης περιουσίας του 

ΤΑΔΚΥ μεταξύ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ 
και του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 3 σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις των άρθρων 84 παρ. 1 και 115 παρ. 1 του 

ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄) «Διοικητική και Οργανωτική 
μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 
και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

2. Την από 5ου/2008 οικονομική−αναλογιστική μελέτη 
της Διεύθυνσης Αναλογιστικών μελετών της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/22.4.2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα». (ΦΕΚ 98/τ.Α΄), αποφα−
σίζουμε:

1. Κατανέμουμε τους πόρους καθώς και το σύνο−
λο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΤΑΔΚΥ 
όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.7.2008 , κατά ποσο−
στό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) στον Τομέα 
Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ και κατά ποσοστό είκοσι πέ−
ντε τοις εκατό (25%) στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτι−
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ.

2. Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπά−
νη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ,ούτε 
σε Βάρος του προϋπολογισμού του ΤΕΑΔΥ και του 
ΤΠΔΥ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ  
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