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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.Ε.Δ. 0001671 ΕΞ 2014 (1)

 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 63 και 66 του ν. 4174/2013 (Α΄ 

170/26.07.2013) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες δι−
ατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 49 και 
50, αντίστοιχα, του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287/31.12.2013).

β. Του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄ 45 ).

γ. Της με αριθμό Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30−12−2013 Από−
φασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων «Μετονομασία και ανακαθορισμός 
των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης 
της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Β΄ 3367/31.12.2013).

δ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4174/2013 
(Ειδική Διοικητική Διαδικασία − Ενδικοφανής προσφυγή), 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και κα−
θορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυν−
σης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής 
Επανεξέτασης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό−
δων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης 
των αποφάσεων αυτής» (ΦΕΚ Β΄ 55/16.01.2014).

2. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουρ−
γίας της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα έκδοσης και κοινο−
ποίησης των αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυ−
γών και επί των αιτήσεων αναστολής στον Υποδιευθυντή 
Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, για 
τα αντικείμενα που υπάγονται στην αρμοδιότητα της 
Υποδιεύθυνσης του βάσει της υπ’ αριθμόν Δ6Α 1198069 
ΕΞ 2013/30−12−2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Μετονο−
μασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της 
εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής 
Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό−
δων του Υπουργείου Οικονομικών».

2. Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα έκδοσης και κοι−
νοποίησης των αποφάσεων επί των ενδικοφανών προ−
σφυγών και επί των αιτήσεων αναστολής στον Υποδι−
ευθυντή Νομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Επίλυσης 
Διαφορών, για τα αντικείμενα που υπάγονται στην αρ−
μοδιότητα της Υποδιεύθυνσης του βάσει της υπ’ αριθμόν 
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Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30−12−2013 Απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
«Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων 
και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτε−
ρικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», καθώς και την 
αρμοδιότητα έκδοσης και κοινοποίησης των αποφάσε−
ων επί των αιτημάτων επανεξέτασης των ενεργειών της 
Φορολογικής Διοίκησης που έχουν εκδοθεί μέχρι την 
31/12/2013, σε εφαρμογή των διατάξεων για τη διασφά−
λιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση 
Φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις παραγράφους 24, 25 
και 26 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

3. Ορίζουμε ότι οι ανωτέρω μεταβιβαζόμενες αρμο−
διότητες μπορούν να ασκούνται παράλληλα και από 
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Καλλιθέα, 20 Ιανουαρίου 2014

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. Δ10/Α/2088/141 (2)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι−

κών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργεί−
ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατ’ εφαρ−
μογή της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011, 
(ΦΕΚ 226/Α/2011). 

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Ενα−

ερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών 
και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορί−
ας» (ΦΕΚ/238/Α/7−11−70), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
1340/83 (ΦΕΚ 35 Α/18−3−1983).

β. του Π.Δ. 56/89 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πο−
λιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών» (ΦΕΚ/Α/28) όπως τροποποιήθηκε μετα−
γενέστερα και ισχύει.

γ. του Ν. 3913/2011 (ΦΕΚ/Α/18/17−2−2011) περί «Ανα−
διοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορί−
ας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

δ. του Ν.4146/2013, (ΦΕΚ 90/Α/18−4−13), περί «διαμόρ−
φωσης Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις 
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες δια−
τάξεις».

ε. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25−06−2013) περί Τρο−
ποποίησης του Π.Δ 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Ίδρυση Υπουρ−
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.λπ». 

στ. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄/153) περί «Διορισμού Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

ζ. του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.4024/2011 (Α΄ 226) «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο–βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012− 2015», όπως ισχύει.

η. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:

Την αυτοδίκαιη κατάργηση δέκα επτά (17) κενών 
οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, που προβλέπονται από τον οικείο Ορ−
γανισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όπως 
προσδιορίζονται κατά ειδικότητα με τον κατωτέρω 
Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΑΧ)

Προβλεπόμενες 
Οργανικές Θέσεις Καλυμμένες

Κενές που εξαιρούνται 
από την κατάργηση, κατ’ 

εφαρμογή των περ. α ή και β 
της παρ. 2 του άρ. 34 του

ν. 4024/2011

Καταργούμενες κενές

Χειριστών αεροσκαφών−
ελικοπτέρων 20 10  0 10

Ιπταμένων Μηχανικών 
αεροσκαφών 5 0  0 5

Ιατρών 2 0  0 2

ΣΥΝΟΛΑ 27 10 0 17

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2014

Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΟΥΚΗΣ 
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Aριθμ. 2843/241 (3)
   Απαλλαγή από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δημοτικής 

Ενότητας Είρας της Διαγούπη Αθανασίας του Γεωρ−
γίου του Δήμου Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.344/1976 

«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 9 παρ. 15 του Ν.2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α/15−6−1995).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν.2503/97 
(ΦΕΚ 107/30.5.97 Α΄) που αφορά τη διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του Ν.3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 
87/τ.Α/7−6−2010)

4. Την αριθμ. ΓΓ15650/1253/1−3−2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β/29−3−2011) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Με−
ταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Δι−
εύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου − Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

5. Την αριθμ. 414/4−2−2011 (ΦΕΚ 94/τ.Γ/22−2−2011) από−
φαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία 
ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο 
της Δημοτικής Ενότητας Είρας στην υπάλληλο Διαγού−
πη Αθανασία του Γεωργίου.

6. Την αριθμ. 251/10−1−2014 απόφαση του Δημάρχου 
Οιχαλίας από χην οποία προκύπτει ότι η παραπάνω δι−
ορισθείσα ως Ληξίαρχος της Δημοτικής Ενότητας Είρας 
δεν είναι δυνατόν στο εξής να εκτελεί χρέη Ληξιάρχου 
λόγω αποχώρησής της από την υπηρεσία.(συνταξιοδό−
τηση), αποφασίζουμε:

Απαλλάσσουμε από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δη−
μοτικής Ενότητας Είρας την Διαγούπη Αθανασία του 
Γεωργίου πρώην τακτική υπάλληλο του Δήμου Οιχαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Τρίπολη, 23 Ιανουαρίου 2014 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
 Αριθμ. 4752/385 (4)
   Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας 

Είρας του Δήμου Οιχαλίας Νομού Μεσσηνίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.344/1976 

«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 9 παρ. 15 του Ν.2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α/15−6−1995).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν.2503/97 
(ΦΕΚ 107/30.5.97 Α΄) «διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του Ν.3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 
87/τ.Α/7−6−2010)

4. Την αριθμ. Φ.127080/57460/21−12−2010 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης «Υποδιαίρεση ληξιαρχικής Περι−
φέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ 
σύμφωνα με το Ν.3852/2010» (ΦΕΚ 1984/τ.Β/22−12−2010).

5. Την αριθμ. ΓΓ15650/1253/1−3−2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β/29−3−2011) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Με−
ταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Δι−
εύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου − Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

6. Την αριθμ. 65/2010 (αριθμ. πρωτ. Φ127080/57510/
31−12−2010) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Περί ληξι−
αρχικών βιβλίων των νέων δήμων που συνιστώνται από 
συνένωση ΟΤΑ με το ν.3852/2010»

7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Οιχαλίας που συστάθηκε με 
το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 αποτελείται από πέντε (5) 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και υποδιαιρείται 
σε πέντε(5) ληξιαρχικές περιφέρειες.

8. Την αριθμ. 256/10−1−2014 απόφαση του Δημάρχου 
Οιχαλίας με το οποίο προτείνει την ανάθεση καθη−
κόντων Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής 
Ενότητας Είρας στη δημοτική υπάλληλο Νίνου Νίκη του 
Ηλία κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, 
αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων, Ληξιάρχου για 
το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Είρας στη δη−
μοτική υπάλληλο Νίνου Νίκη του Ηλία κλάδου ΔΕ Διεκ−
περαίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 23 Ιανουαρίου 2014 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
     Αριθμ. 4772 (5)
 Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με 

ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης κατά 
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις 
νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυρια−
κές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των όρθρων 6 και 280 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−

USER
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ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης−, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 του Ν. 1735/1987 (Α΄ 195) 
«Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος 
στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

ε) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς».

στ) του Ν. 998/1979, (Α΄ 289) «Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ζ) του Ν. 1845/1989 (Α΄ 102) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας − Δασοπροο−
τασία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

η) του Ν. 3938/2011 (Α΄ 61), άρθρο 21 «Ενσωμάτωση της 
Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία».

θ) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιο−
δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τη διάταξη της παρ. 3, στοιχείο δ του άρθρου 1 της 
υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692 /27.06.2006 (Β΄ 769) 
απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών προσέ−
λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων 
υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως η ως άνω διάταξη 
προστέθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/1492/11.02.13 
(Β΄ 388) τροποποιητική υπουργική απόφαση.

3. Τις ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σε ότι αφο−
ρά τόσο την καθημερινή τους λειτουργία όσο και την 
υλοποίηση των προγραμμάτων Δασοπροοτασίας και 
την εν γένει εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους, 
με την κατά το δυνατόν άρτια οργάνωση τους και την 
πλήρη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού τους, για την 
αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που 
τους έχουν εκχωρηθεί.

4. Την ανάγκη εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ 
προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απο−
γευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτε−
ρινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και 
τις εξαιρέσιμες ημέρες, μετά και την ενσωμάτωση της 
Αγροφυλακής, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων συνο−
λικά του αντικειμένου Δασοπροοτασίας και την εύρυθμη 
λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών.

5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
90 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», από τις 
διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη για το 
τρέχον έτος συνολικού ποσού 1.430.000 ευρώ περίπου, 
η οποία θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ 0511, 0512 και 0711 
του Κρατικού Προϋπολογισμού και από πόρους του 
Πράσινου Ταμείου, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία των Δασικών 
Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας Θράκης, καθορίζοντας ότι το σύνολο ή μέρος του 
μονίμου και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
υπηρετούντος προσωπικού των εν λόγω υπηρεσιών, των 
κλάδων: ΔΕ Δασοφυλάκων, ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Τεχνικών 
οδηγών, ΤΕ και ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων, ΤΕ και ΔΕ 
Εργοδηγών, ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων, ΥΕ 
Δασοφυλάκων και ΥΕ Υπαλλήλων Δασοπροοτασίας, 
θα παρέχει εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των 
εργασίμων ημερών καθώς και, τις νυχτερινές ώρες, τα 
Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθ’ όλο 
το έτος.

Β. Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών θα μετέχουν 
βάσει προγράμματος του προϊσταμένου της οικείας 
Δασικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζό−
μενα ανά κατηγορία και κλάδο από το εκάστοτε ισχύον 
πρόγραμμα Δασοπροστασίας.

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή 
της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 21 Ιανουαρίου 2014 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

F
 Αριθμ. 16/Γ/ΟΙΚ.1688 (6)
   Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δι−

εύθυνσης Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 άρθρο 186 (ΦΕΚ 87/7−6−2010 τεύ−

χος Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκέντρωσης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/27−12−10 τεύχος Α΄) Οργα−
νισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Την με αρ. πρωτ. 1064/07−01−2013 Απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−
Θράκης, « Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κε−
ντρικής Μακεδονίας»

4. Το άρθρο 3 του Ν. 3103/03 (ΦΕΚ 23/29−1−03 τεύχος 
Α΄) με το οποίο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα του ελέγ−
χου Μέτρων και Σταθμών στις Δ/νσεις Εμπορίου των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

5. Το άρθρο 43 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/8−8−2013 τεύ−
χος Α΄) Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (έλεγχοι οργάνων 
μέτρησης−έσοδα των τελών περιοδικού ελέγχου)

6. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 524/78 «περί κωδικοποιήσεως 
σε ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων των ανα−
φερομένων στην εισαγωγή στην Ελλάδα του Διεθνούς 
Συστήματος Μέτρων και Σταθμών».

7. Την Φ2−2312/20−12−2012 (ΦΕΚ 3460/28−12−2012 τεύχος 
Β΄) Απόφαση του Υφυπουργού του Υπουργείου Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών 
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και Δικτύων σχετικά με τη διεξαγωγή του Περιοδικού 
Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών .

8. Το Φ2−1895/25−10−2012 έγγραφο της Δ/νσης Με−
τρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τον 
έλεγχο των βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής πε−
τρελαίου θέρμανσης.

9. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27−10−2011 
τεύχος Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις»

10. Το Ν.2738/1999 άρθρο 25 παρ. 7 (ΦΕΚ 180/09−09−1999 
τεύχος Α΄). «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημό−
σια Διοίκηση μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου 
χρόνου και άλλες διατάξεις»

11. Την αριθμ. 220043 (4139)/5−11−2013 «τροποποίηση 
και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 10627(2350)/20−03−2013 
απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΦΕΚ 686/τ. Β΄/26−03−2013) περί εξουσιοδότησης υπο−
γραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων» (Β΄2871).

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν για τη 
διενέργεια των μετρολογικών ελέγχων 2014, από την 
εφαρμογή του Ν. 4177/13, (εφαρμογή άρθρου 43)

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη δέκα χιλιάδες 10.000,00 € και υπάρχει σχετική 
πίστωση, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το έτος 2014 την καθιέρωση υπερω−
ριακής εργασίας μέχρι της 22ας βραδινής ώρας για 25 
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Τμήματος 
Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

2. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν 
υπερωριακά είναι η διενέργεια αρχικού, περιοδικού και 
εκτάκτου ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, λοιπών μετρο−
λογικών ελέγχων, καθώς και ο έλεγχος των βυτιοφόρων 
αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων 
για την προστασία του καταναλωτικού κοινού από τυχόν 
καταδολιεύσεις κατά τις παραδόσεις του πετρελαίου 
θέρμανσης.

3. Ώρες μηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο μέχρι 
είκοσι (20).

4. Αριθμός υπαλλήλων: 25. Συνολικός αριθμός ωρών: 
5000. Απαιτούμενη δαπάνη: δέκα χιλιάδες ευρώ 
10.000,00 €.

5. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ειδικό φορέα 072α 
ΚΑΕ 0511.δ.λ. της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Τμήματος 
Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

6. Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης του Τμήμα−
τος Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας Π.Ε. Θεσσαλονίκης θα βεβαιώσει την πραγ−
ματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και 
την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.

7. Η απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31/12/2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουαρίου 2014 

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ

    Αριθμ. απόφ. Α14/13.1.2014 (7)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικη−

τή του Π.Γ.Ν. Λάρισας − Γ.Ν. Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑ−
ΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» με αρμοδιότητα στο πρώ−
ην Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ».

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ−
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 και 9, του άρθρου 7, του

Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4−4−2005), περί αρμοδιοτήτων του 
Διοικητή και Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 69 και 70 του Ν.3918/2011.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 11, 12, 13 και 14 

του Ν.3984/2011.
4. Τις διατάξεις της αρ. Υ4α/οικ.84627/25−7−2011 (ΦΕΚ 

1681 /Β΄/28−7−2011) ΥΑ.
5. Τις διατάξεις της αρ. Υ4α/οικ.91432/25−7−2011 (ΦΕΚ 

2012/Β΄/9−9−2011) ΥΑ.
6. Τις διατάξεις του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 /Α/1−3−2012).
7. Τις διατάξεις του Ενοποιημένου Οργανισμού του 

Π.Γ.Ν.Λ − Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ−ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», 
(ΦΕΚ 3486/Β/31−12−2013).

8. Την αρ. Υ10β/ΓΠ οικ. 102952/25−11−2013 (YΟΔΔ 592) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με την οποία 
ο ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ διορίσθηκε ως 
Διοικητής του Π.Γ.Ν. Λάρισας − Γ.Ν. Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙ−
ΜΠΑΝΕΙΟ− ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», αρμοδιότητας της 5ης 
ΥΓΙΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

9. Την αρ. Υ10β/ΓΠ. 102902/25−11−2013 (YΟΔΔ 597) απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με την οποία ο ΚΟΥΤ−
ΣΙΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, διορίσθηκε ως 
Αναπληρωτής Διοικητής του Π.Γ.Ν. Λάρισας − Γ.Ν. Λάρισας 
(ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ− ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», με αρμοδιότητα 
στο πρώην Γ.Ν. Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ−ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ−
ΛΕΙΟ», αρμοδιότητας της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας.

10. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του Ν.2690/1999 
(ΦΕΚ 45/Α/9−3−1999) περί μεταβίβασης αρμοδιότητας 
των διοικητικών οργάνων και δημοσίευσης κανονιστικών 
διοικητικών πράξεων.

11. Την ανάγκη για εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουρ−
γία της νοσοκομειακής μονάδας του πρώην Γ.Ν. Λάρισας 
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ− ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ».

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζει:

Πλέον των αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Διοικητή, 
οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 7 του 
Ν. 3329/2005, μεταβιβάζουμε επίσης στον Αναπληρω−
τή Διοικητή του Π.Γ.Ν. Λάρισας − Γ.Ν. Λάρισας «ΚΟΥΤ−
ΛΙΜΠΑΝΕΙΟ− ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», με αρμοδιότητα στο 
πρώην Γ.Ν. Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ− ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ−
ΛΕΙΟ»,  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
τις κάτωθι αρμοδιότητες από λήψεως της παρούσας 
και μέχρι νεοτέρας:

• Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού, ελέγ−
χου και εύρυθμης λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του 
Νοσοκομείου αρμοδιότητάς του.
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• Εκπονεί, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Διοίκησης 
και ενημερώνει σε μηνιαία βάση τον χάρτη υγείας του 
Νοσοκομείου αρμοδιότητας του και τον υποβάλλει στον 
Διοικητή.

• Εκπονεί, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Διοίκησης, 
το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών κατα−
στροφών και εκτάκτων αναγκών και το υποβάλει προς 
έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

• Εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης την ανέγερση, 
επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανομή των κτιριακών 
και λοιπών υποδομών και λοιπών υποδομών του Νοσο−
κομείου του.

• Επεξεργάζεται και αξιολογεί όλες τις προτάσεις και 
τα αιτήματα των υπηρεσιών και του προσωπικού του 
Νοσοκομείου του και τα υποβάλλει στα αρμόδια όργανα.

• Εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης το συνολικό 
ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων του Νοσο−
κομείου του.

• Υποβάλλει προς έγκριση στον Διοικητή την επανα−
προκύρηξη θέσεων ιατρών του ΕΣΥ και την παράταση 
παραμονής ειδικευομένων ιατρών.

• Υποβάλλει στον Διοικητή πρόταση πρόσληψης επι−
κουρικού προσωπικού για κάλυψη επιτακτικών αναγκών 
του Νοσοκομείου του.

• Εισηγείται στον Διοικητή την τοποθέτηση των προ−
ϊσταμένων των προβλεπόμενων από τον οικείο οργα−
νισμό τμημάτων και γραφείων του Νοσοκομείου του.

• Εισηγείται στον Διοικητή την ανάθεση προσωρινών 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης 
και Τομέα μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών.

• Είναι εισηγητής στο Συμβούλιο Διοίκησης για τον 
προϋπολογισμό του Νοσοκομείου του, τις αναμορφώ−
σεις και τροποποιήσεις του, όπως και τον ισολογισμό 
και απολογισμό της οικονομικής χρήσης κάθε έτους.

• Είναι εισηγητής στο Συμβούλιο Διοίκησης για το 
Πρόγραμμα Προμηθειών του Νοσοκομείου του, καθώς 
και τις τροποποιήσεις του.

• Προτείνει στο Συμβούλιο Διοίκησης τη σκοπιμότητα 
και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, 
υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλι−
σμού, προμήθεια παντός είδους αναλώσιμου υλικού και 
ανάθεση υπηρεσιών για ποσά άνω αυτών που σύμφω−
να με τις ισχύουσες διατάξεις έχει αρμοδιότητα να 
εγκρίνει.

• Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Νοσο−
κομείου του, την υποβάλλει στο Συμβούλιο Διοίκησης 
και στον Διοικητή και τριμηνιαία έκθεση την οποία υπο−
βάλλει στον Διοικητή.

• Υποβάλλει στο Συμβούλιο Διοίκησης προτάσεις για 
την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Νοσο−
κομείου του, καθώς και για την εκποίηση τους.

• Εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης για τον χαρα−
κτηρισμό παλαιού υλικού ως άχρηστου, καθώς και για 
την καταστροφή ή την εκποίηση του άχρηστου υλικού 
του Νοσοκομείου του.

• Εισηγείται στον Διοικητή για τη διάθεση σε άλλους 
φορείς του μη χρησιμοποιούμενου υλικού του Νοσοκο−
μείου του.

• Έχει δικαίωμα τελικής υπογραφής για :
1. Εντολές μετακίνησης εκτός έδρας του πάσης φύ−

σεως προσωπικού του Νοσοκομείου του, πλην αυτών 
που ορίζονται στην περιπτ. Β, της παρ. 1 της αριθμ. Υ4α/
οικ. 91432/25−7−2011 (ΦΕΚ 2012/Β/9−9−2011) ΥΑ και αφο−
ρούν στις μετακινήσεις μεταξύ των υπό ενιαία διοίκηση 
νοσοκομείων.

2. Επιταγές και Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής
3. Ημερήσιο Πρόγραμμα Εφημέριων
4. Δεσμεύσεις Πιστώσεων
5. Συμβάσεις
6. Γνωστοποιήσεις κατακύρωσης
7. Εγκρίνει την σκοπιμότητα και τον τρόπο χρημα−

τοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, 
προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός 
είδους αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά 
ΚΑΕ προϋπολογισμού μέχρι 10.000€ ετησίως

8. Αποφάσεις συγκρότησης ομάδων εργασίας και 
επιτροπών για το σχεδιασμό και διαχείριση διαφόρων 
προγραμμάτων δράσης του Νοσοκομείου

9. Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας
10. Ωριμάνσεις
11. Χορήγηση αδειών ιατρικού και λοιπού επιστημονι−

κού προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 13 Ιανουαρίου 2014

 Ο Διοικητής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΜΗΤΣΙΟΣ



 

 



2872 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/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. − − 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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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.

•   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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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