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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΕΛ Β 1167874 ΕΞ 2014 (1)
  Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, και 4 του άρθρου 

3 του ν.2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του 

ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 280/1997 (ΦΕΚ Α΄ 203), με 

τις οποίες καθορίσθηκε το οργανωτικό πλαίσιο των 
Ελεγκτικών Κέντρων.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 34 
του ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81 Α).

6. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαρα−
γράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώ−
του του ν.4093/2012, όπως ισχύει και την αριθ.ΔδΑ 
1015213ΕΞ2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. Β' 130/28.1.2013) απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Την αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25.2.2014 (Φ.Ε.Κ. 478Β΄) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότηση υπογραφής Με εντολή Γενικού Γραμ−
ματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής 
Διοίκησης, όπως ισχύει.
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8. Την αριθ. πράξη 20 της 25.6.2014 (Φ.Ε.Κ. 360 Υ.Ο.Δ.Δ.) 
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενι−
κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών».

9. Το από 12.11.2014 Ενημερωτικό Σημείωμα του Τμή−
ματος Δ΄ − Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων της Δ/νσης 
Ελέγχων με συνημμένο το αριθ. πρωτ. 22139/6.10.2014 
έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

10. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,αποφασίζουμε:

Α. Αναθέτουμε στον Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγ−
χου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) τη διενέργεια 
μερικού επιτόπιου φορολογικού ελέγχου όλων των ανέ−
λεγκτων χρήσεων της επιχείρησης «IBIDEN CO. LTD» 
(Α.Φ.Μ. 999437842).

Β. Στο παραπάνω Ελεγκτικό Κέντρο ανατίθεται η έκ−
δοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, η βεβαίωση 
και είσπραξη των φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων 
και λοιπών επιβαρύνσεων, η λήψη διασφαλιστικών μέ−
τρων καθώς και κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια που 
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η λήψη όλων 
των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των 
οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

F
Αριθμ. 207524/Θ2 (2)
    Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος των Β΄ και 

Γ΄ τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 19 και 24 του ν. 3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 

14/Α/2006) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής 
Εκπαίδευσης»,

β) του άρθρου 39 του ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/Α/2010) 
«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού−καθιέρωση 
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση 
και λοιπές διατάξεις»,

2. Την 5/10−9−2014 Πράξη του Εποπτικού Συμβουλίου 
Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,

3. Την αριθ. 113205/Α2/16−9−2009 (Φ.Ε.Κ. 2067/Β/2009) 
απόφαση Υφυπουργού Παιδείας «Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών 
Εκκλησιαστικών Λυκείων»,

4. Την αριθ. 172690/Α2/13.11.2013 (Φ.Ε.Κ. 2994/Β/2013) 
απόφαση Υπουργού Παιδείας «Προσαρμογή του ωρο−
λογίου προγράμματος της Α΄ Γυμνασίου των Εκκλη−
σιαστικών Σχολείων στα οριζόμενα στην αριθ. 115475/
Γ2/21.08.2013 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2121/Β/2013) 
«Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ 
τάξεων του Ημερήσιου Γυμνασίου»»,

5. Την ανάγκη αναμόρφωσης του ωρολογίου προ−
γράμματος των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Εκκλησιαστικών 
Γυμνασίων,

6. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 134/Α/2014),

7. Την αρ. 94654/ΣΤ5/19−6−2014 (Φ.Ε.Κ. 1618/Β/2014) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς ...», και,

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημά−
των των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασί−
ων και, σε συνδυασμό με την αριθ. 172690/Α2/13.11.2013 
(Φ.Ε.Κ. 2994/Β/2013) απόφασή μας, ορίζουμε το ωρολόγιο 
πρόγραμμα όλων των τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυ−
μνασίων ως εξής:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ ΜΑΘΗΜΑ 

ΤΑΞΕΙΣ

Α΄ Β΄ Γ΄

Θρησκευτικά Θρησκευτικά 2 2 2

Λειτουργική Ζωή της Εκ−
κλησίας

2 − −

Εισαγωγή στην Παλαιά και 
Καινή Διαθήκη

− 2 −

Αγιολογία − − 1

Στοιχεία Εκκλησιολογίας − − 1

Ιερές Ακολουθίες − − 1

Ελληνική Γλώσσα 
και Γραμματεία

Νεοελληνική 
Γλώσσα και 
Γραμματεία

Γλωσσι−
κή Διδα−
σκαλία

2 2 2

Νεοελ−
ληνική 
Λογοτε−
χνία

2 2 2

Αρχαία Ελληνι−
κή Γλώσσα και 
Γραμματεία

Αρχαία 
Ελληνική 
Γλώσσα

3 3 3

Αρχαία 
Ελληνικά 
Κείμενα 
από με−
τάφρα−
ση

2 2 2

Μαθηματικά Μαθηματικά 4 4 4

Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1 2 2

Χημεία − 1 1

Βιολογία 2 1 1

Γεωγραφία 2 2 −

Σπουδές του Αν−
θρώπου και της 
Κοινωνίας

Ιστορία 2 2 2

Κοινωνική και πολιτική 
Αγωγή

− − 1

Ξένες Γλώσσες Αγγλικά 2 2 2

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/
Γερμανικά)

2 2 2

Τεχνολογία και 
Πληροφορική

Τεχνολογία − − −

Πληροφορική 2 1 1
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Πολιτισμός και Δρα−
στηριότητες

Βυζαντινή Μουσική 2 2 2

Αθλητική Ζωή Φυσική Αγωγή 2 2 2

Βιωματικές Δρά−
σεις−Συνθετικές 
Δημιουργικές Ερ−
γασίες−Project

Τοπική Ιστορία

1        1        1

Περιβάλλον και Εκπαίδευση 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(Π.Ε.Α.Α.)

Σχολικός Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)

Φύση και Άσκηση

Πολιτισμός και Δραστηριό−
τητες Τέχνης

Σχολική και Κοινωνική Ζωή 
(Σ.Κ.Ζ.)

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 35 35 35

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την έναρξη του 
σχολικού έτους 2014−2015. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 19 Δεκεμβρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 
331881/8346/7531/5686 (3)
    Καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι−

μες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας εργασίας, για υπαλλήλους διαφόρων κλά−
δων και ειδικοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα φύλαξης 
στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ, 
για το έτος 2015.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/

Α/27−10−2011), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 176 παρ. 1 του Ν. 4261/2014 «Πρό−
σβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων 
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και 
επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), 
κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
107/Α/5−5−2014)

β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/
11−4−2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτο−
διοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»

γ) του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/2013) «Τροποποίηση 
του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως»

δ) του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α/2014)

ε) του Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/2014) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»

2. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 10/2927/22−2−2013 (ΦΕΚ 493/
Β/4−3−2013) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Μεταβίβαση 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμά−
των, Πολιτισμού και Αθλητισμού της αρμοδιότητας 
καθορισμού του ωραρίου εργασίας υπαλλήλων διαφό−
ρων κλάδων και ειδικοτήτων της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα 
φύλαξης του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΓΓΠ 
του ΥΠΑΙΘΠΑ».

3. Την αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/ 46793/8499/ 
7230/3772/2−4−2013 υπουργική απόφαση «Καθορισμός 
ωραρίου εργασίας υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και 
ειδικοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του 
ΥΠΑΙΘΠΑ, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα φύλαξης του 
κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΓΓΠ του ΥΠΑΙΘ−
ΠΑ» (ΦΕΚ 843/Β/9−4−2013)

4. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΜ/313231/38078/3827/1779/10−12−2014 έγ−
γραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του 
ΥΠ.ΠΟΑ, η δαπάνη που προκαλείται από την αποζημίωση 
των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση ανέρχεται 
στις 36.230,00 ευρώ και θα „: καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΑ (ΚΑΕ 0512)

5. Το γεγονός ότι η απασχόληση των αναφερομένων 
στην παρούσα απόφαση υπαλλήλων κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες κρίνεται απαραίτητη, προκει−
μένου να διασφαλιστεί η φύλαξη και προστασία του 
κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. και του 
προσωπικού που εργάζεται σε αυτό,αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την εργασία κατά τις Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες ημέρες, μέχρι δεκαέξι (16) ώρες κατά μήνα, καθ' 
υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, 
για καθέναν από τους είκοσι οκτώ (28) μονίμους και 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου υπαλλήλους, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι 
ασκούν καθήκοντα φύλαξης στο κτήριο της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α.

2. Αρμόδια για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω εργασίας καθίσταται η Προϊσταμένη του 
Τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέα 
Πολιτισμού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης 
Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1−1−2015 μέχρι 
31−12−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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Αριθμ. οικ. 84205/55223 (4)
    Έγκριση της υπ’ αρ. 43/2014 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αιγάλεω, περί σύστασης μίας (1) προσω−
ρινής προσωποπαγούς θέσεως με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Αιγά−
λεω, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27−1−2010) «Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
β) του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης».

γ) του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

δ) του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/
14−11−2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές 
αποφάσεις και λοιπές διατάξεις»

ε) την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

2. Την υπ’ αρ. 586/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρω−
τοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή δύο 
εκ των έξι εναγόντων (Κεμπισλόγλου Νικόλαος του Πανα−
γιώτη και Συρίγου Μάρθα του Ευαγγέλου), με το σκεπτικό 
ότι οι δύο ενάγοντες συνδέονται με το Δήμο Αιγάλεω, με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

3. Την υπ’ αρ. 292/2013 απόφαση της Οικονομικής Επι−
τροπής του Δήμου Αιγάλεω, με την οποία αποφασίστηκε 
η παραπομπή του θέματος άσκησης ή μη ενδίκων μέσων 
κατά της υπ’ αρ. 586/2013 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Δημοτικό Συμβούλιο.

4. Την υπ’ αρ. 330/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αιγάλεω, με την οποία αποφασίστηκε η μη 
άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. 586/2013 από−
φασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

5. Το υπ’ αρ. 12289/2014 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου 
Αθηνών, Τμήμα Πολιτικών Ένδικων Μέσων από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό ή 
έκτακτο) από οποιονδήποτε, κατά της υπ’ αρ. 586/2013 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 14167/11698/14−07−2014 έγγραφο 
της Υπηρεσία μας προς το Δήμο Αιγάλεω, αναφορικά 
με την υποχρέωση άσκησης όλων των ενδίκων μέσων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 και 176 του 
Ν. 3852/2010.

7. Την υπ’ αρ. 43/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Αιγάλεω, περί σύστασης μίας (1) προσωποπαγούς 
θέσεως με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου στο Δήμο Αιγάλεω, σε εφαρμογή τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 43/2014 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω, περί σύστασης μίας (1) 
προσωποπαγούς θέσεως με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Αιγάλεω, σε εφαρ−
μογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΡΙΓΟΥ ΜΑΡΘΑ 
του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό 
εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Η εν λόγω θέση 
καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για 
το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού 
ύψους 16.376,16 € περίπου, στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Αιγάλεω οικονομικού έτους 2015 σε βάρος των 
Κ.Α. 20.6021 και 20.6052.001, ανάλογη δε δαπάνη ύψους 
θα προκληθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολο−
γισμών των επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ 

F
Αριθμ. οικ. 84184/55210 (5)
   Έγκριση της υπ’ αρ. 108/2014 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αιγάλεω, περί σύστασης δύο (2) προσω−
ρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Αιγά−
λεω, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27−1−2010) «Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
β) του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης».

γ) του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

δ) του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/
14−11−2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές 
αποφάσεις και λοιπές διατάξεις»

ε) την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

2. Την υπ’ αρ. 177/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρω−
τοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή 
των Ιωάννας Κεζετζέκη του Ηλία και Χρυσής Καρασ−
σαβίδου του Γεωργίου, με το σκεπτικό ότι οι δύο ενά−
γουσες συνδέονται με το Δήμο Αιγάλεω, με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

3. Την υπ’ αρ. 271/2013 απόφαση της Οικονομικής Επι−
τροπής του Δήμου Αιγάλεω, με την οποία αποφασίστηκε 
η άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. 177/2013 από−
φασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

4. Το υπ’ αρ. 11310/2014 Πιστοποιητικό του Πρωτοδι−
κείου Αθηνών, Τμήμα Πολιτικών Ένδικων Μέσων από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ασκηθεί η υπ’ αρ. 5126/2013 
έφεσης κατά της υπ’ αρ. 177/2013 απόφασης του Μο−
νομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εκτός αυτής της 
έφεσης κανένα άλλο ένδικο μέσο δεν έχει ασκηθεί από 
οποιονδήποτε κατά της ανωτέρω απόφασης.

5. Την υπ’ αρ. 32/2014 απόφαση της Οικονομικής Επι−
τροπής του Δήμου Αιγάλεω, με την οποία αποφασίστηκε 
η παραπομπή του θέματος παραίτησης ή μη του δικο−
γράφου άσκησης έφεσης κατά της αρ. 177/2013 από−
φασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στο 
Δημοτικό Συμβούλιο.
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6. Την υπ’ αρ. 37/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αιγάλεω, με την οποία αποφασίστηκε η παραί−
τηση από το δικόγραφο της από 16−09−2013 ασκηθείσας 
έφεσης του Δήμου Αιγάλεω κατά της υπ’ αρ. 177/2013 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

7. Την από 14−04−2014 πράξη κατάθεσης δικογράφου 
παραίτησης του Δήμου Αιγάλεω από το δικόγραφο της 
έφεσης με αριθμό κατάθεσης 5126/2013 κατά της από−
φασης του 177/2013 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

8. Το υπ’ αρ. πρωτ. 24441/19383/25−07−2014 έγγραφο 
της Υπηρεσία μας προς το Δήμο Αιγάλεω, αναφορικά 
με την υποχρέωση άσκησης όλων των ενδίκων μέσων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 και 176 του 
Ν.3852/2010.

9. Την υπ’ αρ. 108/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αιγάλεω, περί σύστασης δύο (2) προσωποπαγών 
θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου στο Δήμο Αιγάλεω, σε εφαρμογή τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 108/2014 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω, περί σύστασης δύο (2) 
προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Αιγάλεω, σε εφαρ−
μογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΖΕΤΖΕΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 
του Ηλία

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟ−
ΤΗΤΑΣ

1

ΚΑΡΑΣΣΑΒΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟ−
ΤΗΤΑΣ

1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον ορ−
γανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Οι εν 
λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιον−
δήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για 
το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού 
ύψους 33.609,72 € περίπου, στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Αιγάλεω οικονομικού έτους 2015 σε βάρος των 
Κ.Α. 20.6021 και 20.6052.001, ανάλογη δε δαπάνη ύψους 
θα προκληθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολο−
γισμών των επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ 

F
Αριθμ. οικ. 84197/55217 (6)
   Έγκριση της υπ’ αρ. 106/2014 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αιγάλεω, περί σύστασης μίας (1) προσω−
ρινής προσωποπαγούς θέσεως με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Αιγά−
λεω, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27−1−2010) «Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

β) του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης».

γ) του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

δ) του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/
14−11−2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές 
αποφάσεις και λοιπές διατάξεις»

ε) την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

2. Την υπ’ αρ. 3239/2013 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή η αγω−
γή της Κωνσταντίνας Γονίδη του Ιωάννη, με το σκεπτικό 
ότι η ενάγουσα συνδέεται με το Δήμο Αιγάλεω, με σύμ−
βαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

3. Την υπ’ αρ. 10/2014 απόφαση της Οικονομικής Επι−
τροπής του Δήμου Αιγάλεω, με την οποία αποφασίστηκε 
η παραπομπή του θέματος άσκησης ή μη ενδίκων μέσων 
κατά της υπ’ αρ. 3239/2013 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Δημοτικό Συμβούλιο.

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 26/2014 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγάλεω, με το οποίο αποφασίστηκε η μη 
άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. 3239/2013 από−
φασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

5. Το υπ’ αρ. 11166/2014 Πιστοποιητικό του Πρωτοδι−
κείου Αθηνών, Τμήμα Πολιτικών Ένδικων Μέσων από 
το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο 
(τακτικό ή έκτακτο) από οποιονδήποτε, κατά της υπ’ 
αρ. 3239/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών.

6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 24436/19378/02−06−2014 έγγραφο 
της Υπηρεσία μας προς το Δήμο Αιγάλεω, αναφορικά 
με την υποχρέωση άσκησης όλων των ενδίκων μέσων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 και 176 του 
Ν. 3852/2010.

7. Την υπ’ αρ. 106/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αιγάλεω, περί σύστασης μίας (1) προσωπο−
παγούς θέσεως με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στο Δήμο Αιγάλεω, σε εφαρμογή τε−
λεσίδικης δικαστικής απόφασης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 106/2014 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω, περί σύστασης μίας (1) 
προσωποπαγούς θέσεως με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Αιγάλεω, σε εφαρ−
μογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΓΟΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
του Ιωάννη

TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 1

Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό 
εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Η εν λόγω θέση 
καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για 
το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού 
ύψους 17.698,80 € περίπου, στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Αιγάλεω οικονομικού έτους 2015 σε βάρος των 
Κ.Α. 15.6021 και 15.6052.001, ανάλογη δε δαπάνη ύψους θα 
προκληθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών 
των επόμενων οικονομικών ετών.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ 

F
Αριθμ. 99865 (7)
   Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 650/20143 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου ανα−
φορικά με την εξαίρεση από την εφαρμογή της πεν−
θήμερης εργασίας και καθιέρωση 24ωρης λειτουρ−
γίας και λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δή−
μου Λέσβου (ΑΔΑ: 74ΡΚΩΛΘ−Ρ6Δ). 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 214, 225, 226, 227, 238 και 

280 του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 Ν.3584/2007, με τις 

τροποποιήσεις του.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.2 του Ν.4258/2014.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 143/2010 (Ορ−

γανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).
5. Το αριθμ. πρωτ. 86550/17−11−2014 έγγραφο του Δή−

μου Λέσβου με το οποίο μας διαβιβάζεται για έλεγχο 
νομιμότητας η αριθμ. 650/2014 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Λέσβου με την οποία εξαιρείται από την 
εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιερώνεται 
η 24ωρη λειτουργία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης.

6. Την με Α.Π. 90043/2−12−2014 βεβαίωση της Οικονο−
μικής Υπηρεσίας του Δήμου.

7. Το αριθμ. πρωτ. 92972/15−12−2014 έγγραφο του Δή−
μου Λέσβου με το οποίο μας διαβιβάζεται για έλεγχο νο−
μιμότητας ορθή επανάληψη της αριθμ. 650/2014 απόφα−
σης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, αποφασίζουμε:

Εξαιρούμε από την πενθήμερη εργασία και καθιερώ−
νουμε 24ωρη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου ως εξής:

Ι. 53 Μόνιμοι υπάλλληλοι
1) ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων: Ένας (1)
2) ΔΕ 29 Οδηγών αυτ/των καθαριότητας: Είκοσι ένας 

(21)
3) ΥΕ 2 Επιστατών καθαριότητας: Ένας (1)
4) ΥΕ 16 Εργάτες καθαριότητας: Τριάντα (30)
II. 31 Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
1) ΔΕ Εποπτών καθαριότητας: Ένας (1)
2) ΔΕ Οδηγοί καθαριότητας: Οκτώ (8)
3) ΥΕ Εργάτες καθαριότητας: Δεκαεννέα (19)
4) ΥΕ Επιστατών καθαριότητας: Ένας (1)
5) ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων: Ένας (1)
6) ΔΕ Μηχανικός αυτοκινήτων: Ένας (1)
III. 100 Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Χειριστές μηχανημάτων, Οδηγοί καθαριότητας, εργά−

τες καθαριότητας: Εκατό (100)
IV. 2 Υπάλληλοι Ειδικής Διαδικασίας Εργατικών Δι−

αφορών
1) Χειριστές μηχανημάτων: Ένας (1)
2) Εργάτες καθαριότητας: Ένας (1)

Για το ανωτέρω προσωπικό, ο αριθμός των ωρών 
υπερωριακής εργασίας, εργασία κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες 
δεν μπορούν να υπερβούν κατά μήνα αυτές που αναφέ−
ρονται στην παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν.4258/2014 και 
στην παρ. 12 του άρθρου 18 του Ν.3731/2008.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 172.365,00 € σε βάρος του προϋπολογι−
σμού οικ. έτους 2015 του Δήμου που θα βαρύνει τους 
κωδικούς Κ.Α. 20.6012 (90.000,00 €), Κ.Α. 20.6022.0002 
(42.816,00€) και Κ.Α. 20.6042 (39.549,00 €). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μυτιλήνη, 19 Δεκεμβρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

F

(8)
   Τροποποίηση, ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής 

λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙ−
ΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΙ O.E.» στις διατά−
ξεις του Ν.3299/2004 

 Με την υπ’ αριθμ. 96256/32490/Π08/5/00375/Ε/Ν.3299/ 
2004/22.12.2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοπον−
νήσου, ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης 
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΙ O.E.» που 
αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό ελαιουργείου, στην Τ.Κ. 
Κόκλας, Δ.Ε. Δωρίου, δήμου Τριφυλίας, του νομού Μεσ−
σηνίας.

Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιείται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα τεσ−
σάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ (334.130,00€). Το 
ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των εκατόν 
ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ 
ευρώ (199.478,00€), που αναλύεται ως εξής: α) ποσό εκα−
τόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδο−
μήντα οκτώ ευρώ (194.478,00€) που αποτελεί ποσοστό 
60% του συνολικού κόστους της αρχικής ενισχυόμενης 
επένδυσης ποσού τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων 
εκατόν τριάντα ευρώ (324.130,00€) και β) ποσό πέντε 
χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) που αποτελεί ποσοστό 50% 
επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους για αμοιβές 
μελετών και συμβούλων ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ 
(10.000,00€).

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των εκατόν τρι−
άντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ 
(134.652,00€), η οποία αποτελείται εξ ολοκλήρου από 
μετρητά και αποτελεί εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 
19−12−2014. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση 
της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.

Δεν δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας από την 
υλοποίηση της επένδυσης.

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού ογδόντα χιλιάδων 
εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ (80.989,00€) στην επι−
χείρηση «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΙ 
O.E.»
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Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν.3299/2004, σύμ−
φωνα με το άρθρο 16 παρ.2 του Ν.3908/2011 και του 
Π.Δ. 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, 
παρ. 12 του Ν. 3299/2004. 

  Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 

   ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)

      Στην αριθ. 67382 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυ−
ξης και Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 3356/τ. Β΄/15−12−2014, στη σελίδα 38866, στήλη β΄, 
στίχο 28 εκ των κάτω, στην ημερομηνία, γίνεται η εξής 
διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013»
Στο ορθό: «Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2014»

   (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02035553012140008*

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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