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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ6Α 1124384 ΕΞ 2013 (1)
Κατανομή των θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Ανα−

γκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους της 
Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονο−
μικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στις Επιχειρησιακές και 
στις Περιφερειακές Διευθύνσεις αυτής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α΄253) «Φορολογία 

εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολο−
γικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις».

β) Του π.δ. 85/2005 (Α΄122) «Οργάνωση της Υπηρεσίας 
Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών».

γ) Του άρθρου 88 του ν. 3842/2010 (Α΄58) «Αποκα−
τάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της 
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».

δ) Της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2443/1996 (Α΄265) 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώ−
δικα και άλλες διατάξεις».

ε) Του άρθρου 4 του Ν. 3943/2011 (Α΄66) «Καταπολέ−
μηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του δεύτερου εδαφίου της παρ. 8γ του άρθρου 
34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανά−
πτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 8 της 
υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρ−
μογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.».

ζ) του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
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και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και του π.δ. 189/2009 
(Α΄221) Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων».

η) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσο−
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−
2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα−
τηγικής 2013−2016», όπως ισχύει.

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το 
«άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (Α΄ 98).

ι) της αριθ. Δ6Α 1153411ΕΞ2011/9−11−2011 (Β΄2656) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του αριθμού των 
θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής 
Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των υπηρεσια−
κών μονάδων στις οποίες κατανέμονται, των προσόντων, 
των συντελεστών βαρύτητας, του τρόπου και της διαδι−
κασίας της αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις 
αυτές, καθώς και των όρων του Συμβολαίου Αποδοτικό−
τητας των ιδίων και των Προϊσταμένων αυτών», όπως 
τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1010592ΕΞ2011/19−1−2012
(Β΄62 και 390) και Δ6Α 1028842 ΕΞ 2013/19−2−2013 (Β΄ 
486) όμοιες.

ια) της αριθ. Δ6Α 1105740 ΕΞ 2013/1−7−2013 (Β΄ 1634) 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των 
θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπρα−
ξης των Εσόδων του Κράτους, μεταξύ της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Εσόδων και της Ειδικής Γραμματείας 
του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), 
για την στελέχωση των οργανικών τους μονάδων».

ιβ) Το αριθμ. 1014/03−07−2013 έγγραφο του Ειδικού 
Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε. 

2. Την υπηρεσιακή ανάγκη κατανομής των θέσεων 
Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των 
Εσόδων του Κράτους, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις 
και στις Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Ειδικών Υποθέσεων 
της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονο−
μικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).

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

Α. Κατανέμουμε τις τριακόσιες εξήντα (360) θέσεις 
Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των 
Εσόδων του Κράτους, που έχουν κατανεμηθεί στην Ειδι−
κή Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλή−
ματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), με την αριθμ. Δ6Α 1105740 ΕΞ 2013/
1−7−2013 (Β΄ 1634) απόφασή μας, στις κατωτέρω υπη−
ρεσίες αυτής:

α/α ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ, 

ΤΕ ή ΔΕ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ

35

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

10

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

150

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

15

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

40

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

10

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ

15

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

15

9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

10

10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

15

11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

15

12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΡΗΤΗΣ

10

13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

5

14. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

5

15. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

10

ΣΥΝΟΛΟ 360

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/260/20078 (2)
  Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτους 2013.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 του 

Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επεί−
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική 
κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως ισχύουν, καθώς και 
του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ιδίου νό−
μου, όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
3 της παρ. 4 περ. γ του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής 
οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α΄/17−12−2010).

2. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01−3−2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
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3. Την υπ’ αρ. 104/27−9−2012, απόφαση του Ανωτάτου 
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαι−
οσύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του 
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι−
καστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, ΦΕΚ 
Α΄35), όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.9/25/28221/1−3−2013 
απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/06, όπως 
ισχύει, για τον αναδιορισμό μιας (1) τέως δικαστικής 
λειτουργού.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή, για το έτος 2013 στο Υπουργείο Δικαι−
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λόγω 
αναδιορισμού της Άννας Τσέτσου του Κωνσταντίνου, 
τέως Εφέτη, σε κενή οργανική θέση Εφέτη των Πολιτι−
κών και Ποινικών Δικαστηρίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευuεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Αυγούστου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
Aριθμ. 4271 (3)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

που υπηρετούν στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας για τους μήνες Αύγουστο, 
Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 
2013.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
Α. Του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/85/Α΄) όπως τροποποιή−

θηκε με το αριθμ. Π.Δ. 63/1998 (ΦΕΚ 98/22−4−05/Α΄) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 
(Φ.Ε.Κ. 76/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας».

Β. Του άρθ. 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27.10.11/Α΄) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015» όπως έχει τροποποιηθεί με το 
άρθ. 45 παρ. 1 και 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/ 11−4−2012/Α΄).

Γ. Του Νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4−4−05/Α΄) «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις».

Δ. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τεύχ.Α΄/25−6−2013) «Δι−
ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Ε. Της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π. 64326/16−7−2013 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 344 / τ.ΥΟΔΔ / 17−7−2013), 
περί Συγκρότησης Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών 
Υγείας.

ΣΤ. Του άρθρου 14 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τευχ. Α΄/1−3−
2012) Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων 
Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας 
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης 
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επεί−
γουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και 
τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.

Ζ. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων που υπηρετούν στην Επιτροπή Προμηθειών Υγεί−
ας του Υπουργείου Υγείας, λόγω των αυξημένων υπη−
ρεσιακών αναγκών. 

Η. Το απόσπασμα πρακτικού της 29ης Ολομέλει−
ας/15−3−2013 (θέμα 15ο) της Επιτροπής Προμηθειών 
Υγείας.

Θ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη−
θεί δαπάνη, ύψους τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(3.400,00 €), η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Φ 240 − ΚΑΕ 0511), 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση δέκα πέντε 
(15) υπαλλήλων που απασχολούνται στην Επιτροπή Προ−
μηθειών Υγείας, εξαιρουμένου του εκτελούντος χρέη 
Δ/ντη Προγραμματισμού και Ελέγχου Προμηθειών, για 
τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο 
και Δεκέμβριο του 2013.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα εργασθούν για υπερωρια−
κή απογευματινή εργασία μέχρι και χίλιες (1000) ώρες 
συνολικά. 

Η υπερωριακή απογευματινή εργασία δεν θα υπερβαί−
νει τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται 
αναγκαία:

1. για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και τις 
αυξημένες λειτουργικές ανάγκες αυτής.

2. για την οργάνωση και υποστήριξη των λειτουρ−
γιών και υπηρεσιών που προβλέπονται από το Νόμο 
3580/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις δια−
τάξεις των Ν. 3846/2010 και Ν. 3867/2010.

Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή 
από 15.30 έως 17.30. 

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής υπερωρίας θα είναι ο Δ/ντης Προ−
γραμματισμού και Ελέγχου Προμηθειών.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια−
κή απασχόληση δεν υπερβαίνει τα 9/12 της εγκεκριμένης 
πίστωσης του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2013.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 



29504 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Αριθμ. Φ.30215/21276/727 (4)
    Είσπραξη της προβλεπόμενης από το ν. 3986/2011 (152 

Α΄) ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Τομέα Πρόνοιας 
Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2β) του άρθρου 38 

του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2012−2015», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του «Κώ−
δικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/
τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (98, Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) « Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 
(Α΄ 143) και το π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) «Τροποποίηση του 
π.δ. 85/2012 “ Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, με−
ταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών”» και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
και του π.δ. 90/2012 (Α΄ 144) «Διορισμός Υπουργού και 
Υφυπουργών».

5. Την παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) 
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του 
Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσι−
ονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων 
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης».

6. Την γνώμη του Δ.Σ. του ΤΠΔΥ, η οποία διατυπώθηκε 
στην υπ’ αριθμ. 26/1−7−2013 Συνεδρίασή του.

7. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εφόσον κατά το χρόνο χορήγησης του εφάπαξ βοη−
θήματος από τον Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων 
του ΤΠΔΥ, δεν αποδεικνύεται η καταβολή της οριζόμε−
νης στην παράγραφο 2β) του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 
(Α΄ 152) ειδικής εισφοράς των ασφαλισμένων υπέρ του 
Τομέα, το ποσό της εισφοράς παρακρατείται από το 
χορηγούμενο από το Τομέα εφάπαξ βοήθημα ή από την 
τυχόν επιστροφή των εισφορών.

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, 6 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. 26687/Δ1.6149 (5)
    Τροποποίηση της σύνθεσης του Δ.Σ. του Οργανισμού 

Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.Μ.Ε.Δ.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3899/2010 «Επεί−

γοντα μέτρα εφαρμογής του Προγράμματος στήριξης 
της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α΄/17−12−2010).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1876/1990 «Ελεύθερες Συλλογι−
κές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 198/1990 «Λειτουργία και αρ−
μοδιότητες του Δ.Σ. του Ο.Μ.Ε.Δ.».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 
88/Α΄/18−04−2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας 
στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και 
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

7. Την αριθμ. 16758/05−10−1990 (ΦΕΚ 660 Β΄) απόφαση 
«Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του Οργανισμού Μεσο−
λάβησης και Διαιτησίας».

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλί−
ου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με την 
επωνυμία «Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας 
(Ο.Μ.Ε.Δ.)», και αποτελείται από:

α) έναν εκπρόσωπο του Σ.Ε.Β., έναν της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., έναν 
της Ε.Σ.Ε.Ε. και έναν του Σ.Ε.Τ.Ε., με τους αναπληρωτές τους,

β) τέσσερις εκπροσώπους της Γ.Σ.Ε.Ε., με τους ανα−
πληρωτές τους, 

γ) τον Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Aριθμ. Φ.80000/οικ.23795/791 (6)
    Καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφει−

λής για την είσπραξη καθυστερούμενων ασφαλιστι−
κών οφειλών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 101 του 

ν. 4172/2013 (Α΄ , 167).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 189/2009 (Α΄ , 221) 

και του άρθρου 4 του π.δ. 85/2012 (Α΄ , 141), όπως ισχύει.
3. Το π.δ/γμα 213/1992 (A, 102) «Οργανισμός της Γενικής 

Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
4. Το υπ’ αριθμ. 86/2012 (Α΄ , 141) π.δ/γμα «Διορισμός 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιη−
τικό π.δ. 63/2005, Α 98), και το γεγονός ότι, από την απόφα−
ση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των προϋπολογισμών των 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, αποφασίζουμε:

Η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής που προβλέπεται από 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013, 
περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29505

Α. Στοιχεία Οφειλής
1. Την αιτία της οφειλής
2. Τον ασφαλιστικό οργανισμό, τον Τομέα ή την Υπη−

ρεσία ή το Υποκατάστημα του ασφαλιστικού οργανι−
σμού που εκδίδει την Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής (Επω−
νυμία Ασφαλιστικού Οργανισμού − Τομέας ή Υπηρεσία 
ή Υποκατάστημα, Κωδικός Υποκαταστήματος εφόσον 
υπάρχει, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδι−
κας, Πόλη, Τηλέφωνο επικοινωνίας)

3. Ο αριθμός αναφοράς της Πράξης Βεβαίωσης Οφει−
λής

4. Η ημερομηνία έκδοσης της Πράξης Βεβαίωσης 
Οφειλής

5. Οι υπογραφές των αρμοδίων οργάνων και η υπηρε−
σιακή σφραγίδα των ασφαλιστικών οργανισμών

Β. Στοιχεία Περιόδου Οφειλής
1. Το έτος και το μήνα ή το χρονικό διάστημα που 

αφορά η οφειλή
2. Το ποσό της οφειλής
3. Το ποσό των επιβαρύνσεων
4. Το συνολικό ποσό της οφειλής (το άθροισμα των 

στοιχείων 2 και 3)
5. Στην Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής μπορεί να επισυνά−

πτονται καταστάσεις εισφορών ή αντίγραφο εκκαθάρισης 
ασφαλιστικού λογαριασμού, ανάλογα με την αιτία της 
οφειλής, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της

Γ. Στοιχεία Οφειλέτη για φυσικά πρόσωπα
1. Κατηγορία οφειλέτη (φυσικό πρόσωπο)
2. Αριθμός Μητρώου Οφειλέτη στον ασφαλιστικό ορ−

γανισμό
3. Κωδικός Αριθμός Δ.Ο.Υ.
4. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του οφειλέτη
5. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ΄) 

του οφειλέτη
6. Προσωπικά Στοιχεία του οφειλέτη (επώνυμο, όνομα, 

πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ονοματεπώνυμο συζύγου, ημερο−
μηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία 
αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, ηλεκτρονική διεύθυνση)

Δ. Στοιχεία Οφειλέτη για νομικά πρόσωπα
1. Κατηγορία οφειλέτη (νομικό πρόσωπο)
2. Αριθμός Μητρώου Οφειλέτη στον ασφαλιστικό ορ−

γανισμό
3. Διακριτικός Τίτλος
4. Νομική Μορφή
5. Κύρια δραστηριότητα
6. Στοιχεία Επικοινωνίας (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός 

κώδικας, πόλη, νομός, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρο−
νική διεύθυνση

7. Στοιχεία Δ.Ο.Υ.
8. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του οφειλέτη
9. Στοιχεία υπευθύνων νομικού προσώπου (επώνυμο, 

όνομα, πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ονοματεπώνυμο συζύ−
γου, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοι−
κίας, αριθμός φορολογικού Μητρώου, αριθμός Μητρώου 
κοινωνικής ασφάλισης, στοιχεία αστυνομικού δελτίου 
ταυτότητας, ιδιότητα στην επιχείρηση, έναρξη και λήξη, 
ηλεκτρονική διεύθυνση).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Αυγούστου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Αριθμ. 15632 (7)
    Διορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον τακτι−
κό οικονομικό έλεγχο έτους 2012 της ΔΕΥΑ Παγγαίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
7−6−2010) με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία αποκε−
ντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, η Αποκεντρω−
μένη Διοίκηση Μακεδονίας − Θράκης. 

2) Τις διατάξεις του άρθ. 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης» (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/27−12−2010).

3) Τις διατάξεις του άρθ. 18 του Ν. 1069/1980 όπως αντι−
καταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθ. 6 του Ν. 2307/1995 
«Διαχειριστικός έλεγχος».

4) Τις διατάξεις του άρθ. 18 παρ. 3 του Ν. 3320/2005 
(ΦΕΚ) με το οποίο αντικατεστάθη το πρώτο εδάφιο του 
άρθ. 18 του Ν. 1069/1980.

5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 226/1992 (ΦΕΚ 120/92) και τις 
όμοιες του N. 2231/1994. 

6) Την αριθ. 2370/16−3−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης (ΦΕΚ 747/Β΄/6−5−2011) περί «Συγχώνευσης σε 
ένα ΝΠΙΔ των υφιστάμενων Δημοτικών Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης Αποχέτευσης των πρώην Δήμων Ελευθερού−
πολης, Ελευθερών και Ορφανού».

7) Το αριθ. 2565/04/07/2013/4−7−2013 έγγραφο της 
ΔΕΥΑ Παγγαίου.

8) Την ανάγκη διορισμού δύο ορκωτών ελεγκτών λο−
γιστών για το τακτικό οικ. έλεγχο της ΔΕΥΑ Παγγαίου 
έτους 2012.

9) Την αριθ. οικ. 684/31−1−2011 (ΦΕΚ 88/Β΄/2011) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης περί εξουσιοδότησης υπογραφής 
πράξεων και εγγράφων στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊστα−
μένους των οργανικών μονάδων αυτής, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε τους κατωτέρω ορκωτούς ελεγκτές λο−
γιστές για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο έτους 2012 
της ΔΕΥΑ Παγγαίου:

1. Σκαμπαβίριας Γεώργιος του Αθανασίου (AM ΣΟΕΛ 
14661 και Α.Δ.Τ. ΑΚ 260264)

2. Αγγέλης Γεώργιος του Ηλία (AM ΣΟΕΛ 35481 και 
Α.Δ.Τ. ΑΗ 830125)

Αναπληρούμενους από τους:
1. Χάϊδος Δημήτριος του Αγαμέμνονα (AM ΣΟΕΛ 15111 

και Α.Δ.Τ. AH 693362)
2. Χρονοπούλου Ιοκάστη του Θεόδωρου (AM ΣΟΕΛ 

33511 και ΑΔ.Τ. Τ 309883).
Το κόστος ελέγχου το οποίο θα βαρύνει τον προϋπο−

λογισμό της ΔΕΥΑ Παγγαίου αποτελεί συνάρτηση των 
ωρών ελέγχου επί του ελαχίστου ενιαίου ωρομισθίου το 
οποίο καθορίσθηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο βάσει 
της παρ. 6 του άρθ. 18 του Ν. 2231/1994, όπως ισχύει, 
πλέον εισφοράς υπέρ ΣΟΕΛ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καβάλα, 29 Ιουλίου 2013 
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
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Αριθμ. πράξης 339 (8)
    Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από Διοικητικό Συμβούλιο σε Διοικητική Επιτροπή.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
− Του άρθρου 3, παρ. 4, του Ν. 2081/1992 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3β, παρ. 6, που προστέθηκε στο 

άρθρο 22, του Ν. 3419/2005
− Των άρθρων 2 και 4 του Ν. 2081/1992, όπως ισχύουν και στα άρθρα 20 και 23 του Ν. 3419/2005
• Την από 08/04/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει:
Να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Διοικητική Επιτροπή του Βιοτεχνικού Επι−

μελητηρίου Πειραιά ως εξής:

Αρμοδιότητα Ν. 2081/1992 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3419/2005

Άρθρο 20 παρ. 2(α) 1. Υποβολή προς την Πολιτεία εισηγήσεων συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού 
χαρακτήρα.

2. Μέριμνα για την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου της μεταποίησης, του τομέα 
των υπηρεσιών και γενικά για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας ή 
γενικά για την εθνική οικονομία

Άρθρο 20 παρ. 2 (β) 3. Καταγραφή εμπορικών και επαγγελματικών εθίμων

4. Παροχή πληροφοριών για αλλοδαπές αγορές οικονομικές εξελίξεις και συναφή 
θέματα

Άρθρο 20 παρ. 2 (γ) 5. Τήρηση Εμπορικού Μητρώου και χορήγηση βεβαιώσεων ή ταυτοτήτων.

6. Διεκπεραίωση, κατ’ εξουσιοδότηση των οργάνων της Πολιτείας κάθε έργου 
συναφούς με τον σκοπό των Επιμελητηρίων.

Άρθρο 20 παρ. 2στ) 7. Διεξαγωγή σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και χορήγηση 
πιστοποιητικών, συμμετοχή σε συνέδρια τρίτων, οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων 
και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υποβολή σχετικών προτάσεων αρμοδίως, καθώς 
και υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα. Ανάθεση της
εκτέλεσης αυτών απευθείας σε εξειδικευμένα πρόσωπα, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 8 του Ν. 3419/2005.

8. Επιχορήγηση στελεχών (υπαλλήλους του Επιμελητηρίου) και παροχή ειδίκευσης ή 
επαγγελματικής εμπειρίας οποιασδήποτε μορφής στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή 
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Β.Ε.Π.

Άρθρο 20 παρ. 2 (ζ) 9. Επιχορήγηση πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, 
πολιτιστικές κοινωνικές και εθνικές εκδηλώσεις εντός του εγκεκριμένου προϋπ/σμού 
ΒΕΠ.

Άρθρο 20 παρ. 2 (ζ)
και
Άρθρο 22 (άρθρο 3β
παρ. 4)

10. Απονομή (θέσπιση) βραβείων ή άλλων τιμητικών διακρίσεων έως του ποσού που 
προβλέπεται για απευθείας ανάθεση για διακεκριμένες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες.

11. Οικονομική ενίσχυση συλλόγων και εργοδοτικών οργανώσεων. (Μετά από τον 
καθορισμός κριτηρίων και εισήγηση από τριμελή επιτροπή.)

12. Οικονομική ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων και των αναγνωρισμένων 
υπαλληλικών οργανώσεων των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων καθώς κάλυψη ή 
δανειοδότηση ελλειμμάτων του Ταμείου Πρόνοιας των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων

Άρθρο 20 παρ. 2(η) 13. Παροχή υπηρεσιών σε μέλη ή υποψήφια μέλη έναντι ανταποδοτικού τέλους

Άρθρο 20 παρ. 2(θ) 14. Άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας που αποδεδειγμένα συμβάλλει στην 
εξυπηρέτηση των σκοπών του Επιμελητηρίου και στην εθνική οικονομική ανάπτυξη 
εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ΒΕΠ.

Άρθρο 21 παρ. 3 15. Αμοιβή τριμελούς Επιτροπής Αμφισβήτησης για την κατάταξη μέλους

Άρθρο 23 (άρθρο 4,
παρ. 3)

16. Ο τρόπος και οι λεπτομέρειες (είσπραξης των συνδρομών) καθορίζονται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 23 παρ. 8 και 
10

17. Προμήθειες: Κάθε δαπάνη, προμήθεια υλικού, ανάθεση έργου, έξοδα εγκατάστασης 
και λειτουργίας εταιριών που ιδρύονται εκάστοτε, διενεργείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ενιαίου κανονισμού προμηθειών και μέχρι του ποσού που προβλέπεται 
την παρούσα διάταξη και την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
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Αρμοδιότητα Ν. 2081/1992

Άρθρο 3 § 8
Ν. 2081/1992

18. Διάρθρωση των οργανικών θέσεων και υπηρεσιών του Οργανισμού ΒΕΠ

Άρθρο 3 παρ. 8
(2081/92)

19. Θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση του προσωπικού, 
και καταβολή των σχετικών δαπανών μισθοδοσίας.

20. Πληρωμή λειτουργικών δαπανών (Κοινόχρηστα, ΔΕΗ, ΟΤΕ, εργοδοτικές εισφορές, 
προμήθειες κλπ)

21. Συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε κλαδικές εκθέσεις ως συνδιοργανωτής, στα 
πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ΒΕΠ και στα πλαίσια του ετήσιου 
εγκεκριμένου από το Δ.Σ σχετικού προγραμματισμού.

22. Χορήγηση των προβλεπόμενων από την σχετική αγορανομική διάταξη κωδικών 
αριθμών σε βιοτέχνες κατασκευαστές εισαγωγής χρυσών και αργυρών κοσμημάτων.

23. Διαφημιστικές καταχωρήσεις στο Δελτίο και τον ιστότοπο του ΒΕΠ

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 26 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
    Στην Φ.151/102875/Β6/25.07.2013 απόφαση του Υφυ−

πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδίκο−
γλου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1891/01.08.2013 (τ.Β΄) 
στη σελίδα 26530 στην στήλη Α΄ η αρίθμηση των δύο 

τελευταίων υποπεριπτώσεων διορθώνεται αντίστοιχα 
ως εξής:

στο στίχο 59 το εσφαλμένο « ε) » διορθώνεται στο 
ορθό « ζ) » και,

στο στίχο 63 το εσφαλμένο « στ) » διορθώνεται στο 
ορθό « η) ».

(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)    
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02021242808130008*

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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