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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 58474 Φ.700.1 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12/2008 Πυροσβεστικής Δι−

άταξης (ΦΕΚ Β΄ 545 ) «Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου 
συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενερ−
γητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων».

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
(Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθμ. 12α/2008)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 14 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του 

Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής 
του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).

β. Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το 
άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 1 παραγρ. 2α του ν. 2649/1997 (Α΄ 38).

γ. Του άρθρου 1 του π.δ. 210/1992 (ΦΕΚ Α΄ 99) «Κωδικοποί−
ηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος».

2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη ελέγχου και συ−
ντήρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα των μέσων 
ενεργητικής πυροπροστασίας που είναι εγκατεστημένα 
στις πάσης φύσης επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την 12/2007 Πυροσβεστική Διάταξη 
«Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής 
λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας 
των επιχειρήσεων» ως εξής:

Άρθρο μόνο
1. Καταργείται η παραγρ. 2 του άρθρου 1.
2. Οι παράγραφοι 3 − 9 του άρθρου 1 αναριθμούνται 

σε 2 − 8 αντίστοιχα.
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3. Η ισχύς της παρούσας Διάταξης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2008

Ο Αρχηγός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ

Εγκρίθηκε
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 1103013/7405/0016 (2)
Συμπλήρωση − Τροποποίηση της απόφασής μας υπ’αριθμ. 

1114200/8853/0016/27.12..2006 (ΦΕΚ 1945/2006 Β΄).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 

70/91 Α΄) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και 
άλλες ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ. 247/95 Α΄) «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού».

3. Την υπ’αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ.Β’ 1948/ 3.10.2007). 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των 
διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος Φυσικών 
Προσώπων, με την επέκταση των φορέων που μετέχουν 
στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος.

5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της απόφασής μας 
υπ’αριθμ. 1114200/8853/0016/27.12.2006 συμπληρώνεται με την 
αναγραφή στις αναφερόμενες Τράπεζες και των Τραπεζών 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑ−
ΝΙΩΝ από το οικ. έτος 2009 στη διαδικασία επιστροφής του 
φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
    Αριθμ. Φ.443.4/70/161359 (3)
Περί καθορισμού ενιαίου τύπου δελτίου ταυτότητας των 

στρατιωτικών αναπήρων ειρηνικής περιόδου του 
ν.1370/1944 (ΦΕΚ 82/τ.Α΄), αναπήρων αγωνιστών Αντιδικτα−
τορικού Αγώνα του ν. 1543/1985 (ΦΕΚ 73/τ.Α΄), αναπήρων 
αγωνιστών του Δημοκρατικού Στρατού του ν. 1863/1989, 
αναπήρων πολέμου αμάχου πληθυσμού του ν. 812/1943 
(περιόδου 1940−1949), όπως ισχύει σήμερα και αναπήρων 
πολέμου αμάχου πληθυσμού του ν. 1863/1989.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 34, 35, 69 και 70 του 

α.ν. 1324/1949 (ΦΕΚ 326/τ.Α΄), και των άρθρων 2 και 3 του 
ν.δ. 1044/1971 (ΦΕΚ 245/τ.Α΄), όπως ισχύουν σήμερα.

β) Την υπ’ αριθμ. Φ.443.4/8/617977/22.12.1967 απόφαση 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας «περί καθορισμού ενιαίου τύ−
που δελτίου ταυτότητος στρατιωτικών» (ΦΕΚ 6/τ.Β΄).

γ) Την υπ’ αριθμ. Φ.493.2/145/436552/8.11.1984 απόφαση 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας «έκδοση δελτίου ταυτότητας 
στα θύματα πολέμου» (ΦΕΚ 850 /τ.Β΄).

δ) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 
του ν. 3670/2008, «θέματα πολεμικών συνταξιούχων και 
αναπήρων ειρηνικής περιόδου» (ΦΕΚ 117/τ.Α΄).

ε) Την υπ’ αριθμ. 249139/20.9.2007 κοινή απόφαση 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «ανά−
θεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους 
Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 1929/τ.Β΄).

στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

ζ) Την από 13.10.2008 εισήγηση της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορίζουμε ενιαίο τύπο δελτίου ταυτότητος στις 

παρακάτω κατηγορίες αναπήρων και θυμάτων, όπως 
ακριβώς ισχύει για τους αναπήρους πολέμου και εθνικής 
αντίστασης και τα θύματα αυτών αντίστοιχα:

α) Στρατιωτικούς αναπήρους ειρηνικής περιόδου 
του ν.1370/1944 (ΦΕΚ 82 Α΄) β) Αναπήρους αγωνιστές 
Αντιδικτατορικού Αγώνα του ν.1543/1985 (ΦΕΚ 73 Α) γ) 
Αναπήρους αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού του 
ν. 1863/1989.

δ) Αναπήρους πολέμου αμάχου πληθυσμού του 
ν.812/1943 (περιόδου 1940−1949), όπως ισχύει σήμερα.

ε) Αναπήρους πολέμου αμάχου πληθυσμού του
ν. 1863/1989.

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. Φ.443.4/8/617977/ 

22.12.1967 «περί καθορισμού ενιαίου τύπου δελτίου ταυ−
τότητος στρατιωτικών» (ΦΕΚ 6/τ.Β΄) και Φ. 493.2/145/ 
436552/8.11.2008 «έκδοση δελτίου ταυτότητας στα θύμα−
τα πολέμου». (ΦΕΚ 850/τ.Β΄), αποφάσεις του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την ημερομηνία 

δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

F
    Αριθμ. οικ./7996/A361 (4)
Προϋποθέσεις, προθεσμίες και διαδικασία για την κρίση 

των ασύμφορων για επισκευή κτισμάτων που επλή−
γησαν από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008 σε πε−
ριοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρ−
νανίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετι−

κού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 




