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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. Πολ. 1040 (1)
Προθεσμία υποβολής καταστάσεων φορολογικής ανα−

μόρφωσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επι−
κοινωνίας μέσω διαδικτύου.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 

Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Την με αριθμό Υ25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄/08.12.2011) 

απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται 
αρμοδιότητες στους Αναπληρωτές Υπουργούς Οικονο−
μικών Φιλίππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 
του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) με τις οποίες παρέχεται 
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει 
τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 
του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται 
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατεί−
νει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις 
κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσε−
ων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 17 
του ν.3842/2010.

6. Τις διατάξεις της ΠΟΛ 1143/27.6.2011 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ 
1588/1.7.2011) σχετικά με την παράταση της προθεσμί−
ας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρ−
φωσης.

7. Τις διατάξεις της ΠΟΛ 1253/ 20.12.2011 Α.Υ.Ο. ( ΦΕΚ 
Β΄ 3211/30.12.2011) σχετικά με παράταση της προθεσμίας 
υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.

8. Των πολλών αιτημάτων περί παράτασης του χρόνου 
υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων, που υποβλήθηκαν 
στην υπηρεσία μας, ώστε να διατεθεί στους υπόχρεους 
υποβολής τους, ο απαιτούμενος χρόνος προκειμένου 
να καταχωρηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία με νέα 
μηχανογραφική εφαρμογή και τις συνεχείς διορθώσεις 
της σε προβλήματα τα οποία προέκυπταν κατά την 
υποβολή των καταστάσεων αυτών και λαμβανομένης 
υπόψη της πρώτης εφαρμογής του μέτρου αυτού.

9. Το υπ’ αρίθμ. 4030277/5.10.2011 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ. 
σχετικά με την κατάργηση κωδικών πρόσβασης ορισμέ−
νων εταιριών, λόγω της έναρξης του νέου TAXISnet.

10. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Παρατείνουμε την προθεσμία υποχρεωτικής υποβολής 
μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρ−
φωσης που λήγει την 15η Φεβρουαρίου μέχρι και την 
10η Απριλίου 2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
    Αριθμ. 1918 (2)
Τροποποίηση του Κανονισμού Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Πρακτορείων Κρατικών Λαχείων. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν 339/1936 «Περί Κρατικών Λα−

χείων» (ΦΕΚ 512Α΄ /20−11−1936).
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2. Τις διατάξεις του Α.Ν 2038/1939 «Περί τροποποι−
ήσεως των διατάξεων περί Κρατικών Λαχείων» (ΦΕΚ 
454Α/23−10−1939).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Π.Δ. 284/1988 «Ορ−
γανισμός της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οι−
κονομικών (ΦΕΚ 128Α΄ και 165Α΄ του 1988).

4. Την υπ’ αριθμ. 1053068/Α0013/13.6.1997 (ΦΕΚ 542 
τ.Β΄/2−7−1997) απόφασή μας «Κανονισμός Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Πρακτορείων Κρατικών Λαχείων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. α) 5961/ 
19−6−2001 (ΦΕΚ 833 τ.Β΄/29−6−2001) β) 8135/14−9−2001 
(ΦΕΚ 1233 τ.Β΄/21−9−2001) γ) 6331/7−9−2005 (ΦΕΚ 1326/
τ.Β΄/21−9−2005) δ) 2154/28−6−2006 (ΦΕΚ 279/τ.Β΄/8−3−2006) 
ε) 5483/28−9−2011 (ΦΕΚ 2179 τ.Β΄/29−9−2011) και στ) 1539/
23−2−2012 (ΦΕΚ 496/28−2−2012) όμοιες αποφάσεις μας.

5. Την Υ.Α. 25/6−12−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792 τ.Β΄/8−12−2011).

6. Την ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Διοίκησης 
Κρατικών Λαχείων, όπως διατυπώθηκε στις συνεδρία−
σεις της 29ης Νοεμβρίου 2011 και της 10ης Ιανουαρίου 
2012.

7. Το γεγονός ότι δε δημιουργείται δαπάνη για τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την απόφασή μας 
υπ’ αριθμ. 1053068/Α0013/13.6.1997 (ΦΕΚ 542 τ.Β΄/2−7−1997) 
περί «Κανονισμού Ίδρυσης και Λειτουργίας Πρακτορείων 
Κρατικών Λαχείων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τις υπ’ αριθμ. α) 5961/19−6−2001 (ΦΕΚ 833 τ.Β΄/29−6−2001) β) 
8135/14−9−2001 (ΦΕΚ 1233τ.Β΄/21−9−2001) γ) 6331/7−9−2005 
(ΦΕΚ 1326/τ.Β΄/21−9−2005) δ) 2154/28−6−2006 (ΦΕΚ 279/
τ.Β΄/8−3−2006) ε) 5483/28−9−2011 (ΦΕΚ 2179 τ.Β΄/29−9−2011) 
και στ) 1539/23−2−2012 (ΦΕΚ 496/28−2−2012) όμοιες απο−
φάσεις μας, ως ακολούθως:

Α) Στο άρθρο 7 (Εξόφληση Λαχείων που χορηγούνται 
με πίστωση) και μετά τη παράγραφο 10 προστίθεται νέα 
παράγραφος ως εξής:

11) Η πληρωμή του οφειλόμενου ποσού κάθε πράκτορα 
και λαχειοπώλη, τη χρονική στιγμή που θα σταματήσει η 
διάθεση των Κρατικών Λαχείων από τη Διεύθυνση Κρα−
τικών Λαχείων, θα γίνει σε 120 άτοκες δεκαπενθήμερες 
ισόποσες καταβολές, με επιβολή τόκων υπερημερίας σε 
περίπτωση εκπρόθεσμης εξόφλησης. Οι καταβολές θα 
γίνονται την 1η και 16η κάθε μήνα και εξουσιοδοτείται η 
Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λαχείων με αποφάσεις της 
να ρυθμίσει την ημερομηνία έναρξης των καταβολών και 
κάθε άλλη παράμετρο που απαιτείται για την υλοποίηση 
της απόφασης. Σε περίπτωση μη πληρωμής του αναλο−
γούντος ποσού τεσσάρων (4) τμηματικών καταβολών, ο 
πράκτορας ή ο λαχειοπώλης θα χάνει το δικαίωμα της 
τμηματικής εξόφλησης και η Υπηρεσία θα προχωρεί στην 
κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών για τη συνολική 
είσπραξη της οφειλής του. Εφόσον η οφειλή καλύπτεται 
ολικά ή μερικά από εμπράγματη ασφάλεια (υποθήκες), 
θα βεβαιώνεται για είσπραξη το χρεωστικό υπόλοιπο, 
που προκύπτει, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Β) Στο άρθρο 7, η παράγραφος 5 διαμορφώνεται ως 
εξής:

“Σε περίπτωση που δεν εξοφλείται εμπρόθεσμα η αξία 
των γραμματίων που χορηγούνται με πίστωση οφεί−
λεται τόκος υπερημερίας από το ληξιπρόθεσμο της 
οφειλής. Κατά το χρονικό διάστημα από 1−1−2012 έως και 

30−6−2012 προβλέπεται μείωση του αναλογούντος ποσο−
στού τόκου υπερημερίας στο 60%. Μετά τη πάροδο της 
ημερομηνίας αυτής ο τόκος υπερημερίας υπολογίζεται 
εις ολόκληρον. Εφόσον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πρά−
κτορα ή λαχειοπώλη με πίστωση υπερβαίνουν το 70% 
της συνολικής οφειλής του το θέμα παραπέμπεται στην 
Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λαχείων, προκειμένου να 
αποφασίσει κατά τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγρα−
φος 5, ή του άρθρου 13, παράγραφος 1, περίπτωση η΄ 
του παρόντος Κανονισμού”.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
    Αριθμ. 744 (3)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμά−

των, για τρία (3) χρόνια σε έκταση τεσσάρων χιλιά−
δων εξακοσίων πενήντα στρεμμάτων (4.650,00στρ.), 
στον Λόφο Περάνθης, περιφέρειας Δήμου Αρταίων 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑTEΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ− ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 280 του Ν.3582/2010, (ΦΕΚ 87/Α/7−6−

2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
β. Του Π.Δ 141 (ΦΕΚ 234/27−12−2010) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδο−
νίας».

γ. Του άρθρου 258 παρ.5 του Ν.Δ 86/69 «Περί Δασικού 
Κώδικα» που προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 7 του 
Ν.Δ 177/75» περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69.

2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29−11−1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β΄/18−12−1985) 
κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και 
Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της 
άγριας πτηνοπανίδας», και ιδιαίτερα των διατάξεων της 
παρ. 3 του άρθρου 5 αυτής.

3. Την υπ’ αριθμ. 11989/14−3−2008 ΚΥΑ «χαρακτηρισμός 
των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του 
Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός 
χρήσεων, όρων και περιορισμών.

4. Την υπ’ αριθμ. 1040/230/17−1−2011 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−
Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία παρατείνετε η ισχύς 
της με αριθ.7622/1484/29−01−08 απόφαση του Γ.Γ.Π.Η. 
«Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Μ.Ε.Γ.Γ. στους προ−
ϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας» μέχρι 
νεωτέρας.

5. Την υπ’ αριθμ. 918/18−2−2009 (ΦΕΚ 406 Β΄/5−3−2009) 
απόφαση του Προϊστάμενου της Δ/νσης Δασών Άρτας 
περί τριετούς απαγόρευσης κυνηγίου στον Λόφο Πε−
ράνθης Άρτας.

6. Το υπ’ αριθμ. 321/8−2−2012 έγγραφο της Δ/νσης Δα−
σών Άρτας, για παροχή σύμφωνης γνώμης από τους 
εμπλεκόμενους φορείς (Κυνηγετικό Σύλλογο Άρτας, 
Δήμο Αρταίων και Ιερά Μονή Κάτω Παναγιάς) για την 
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ανανέωση απαγόρευσης θήρας στο Λόφο Περάνθης..
7. Το υπ’ αριθμ. 24/7−3−2012 έγγραφο του Κυνηγετικού 

Συλλόγου Άρτας (Η Άρτεμις) με τη σύμφωνη γνώμη 
«Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της στο θέμα 
αναφερόμενης έκτασης».

8. Την υπ’ αριθμ. 128/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δή−
μου Αρταίων «Περί έγκρισης συνέχισης απαγόρευσης 
κυνηγίου για τρία έτη, στο θέμα της αναφερόμενης 
έκτασης».

9. Το υπ’ αριθμ. 2/1−3−2012 έγγραφο της Ιεράς Μονής 
Κάτω Παναγιάς «Περί σύμφωνης γνώμης για την ανανέ−
ωση απαγόρευσης κυνηγίου σε ιδιόκτητες εκτάσεις της 
στην περιοχή του Λόφου Περάνθης για τρία έτη».

10. Την υπ’ αριθμ. Δ.Υ/9−3−2012 αναφορά − πρόταση του 
Δασοπόνου της Δ/νσης Δασών Άρτας Κων/νου Κατσού−
λα, αρμόδιου για θέματα θήρας.

11. Το γεγονός ότι στην περιοχή του θέματος επικρα−
τούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη 
και αναπαραγωγή θηραματικού πλούτου, καθώς επίσης 
ότι η περιοχή του θέματος αποτελεί χώρο αναψυχής και 
περιήγησης για τους κατοίκους της πόλης της Άρτας, 
αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγίου όλων των 
θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, σε έκταση τεσσάρων 
χιλιάδων εξακοσίων πενήντα στρεμμάτων (4.650,00στρ.), 
περιοχής Λόφου Περάνθης Δήμου Αρταίων Περιφερει−
ακής Ενότητας Άρτας, όπως αυτή απεικονίζεται στα 
συνημμένα στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα, κλί−
μακας 1:16.000 και χάρτη απαγόρευσης θήρας, κλίμακας 
1:50.000, θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης 

Δασών Άρτας και της οποίας η οριογραμμή έχει ως ακο−
λούθως: «Αρχίζει από τον δασικό δρόμο δίπλα από τον 
παλαιό σκουπιδότοπο και με κατεύθυνση Β.Α ακολουθώ−
ντας το ρέμα Βοϊβόδα φθάνει στην εθνική οδό Άρτας −
Αθηνών, στην συνέχεια ακολουθεί την εθνική οδό με 
κατεύθυνση την πόλη της Άρτας φθάνει στο κολυμβη−
τήριο Άρτας, από εκεί ακολουθεί το δημοτικό δρόμο που 
χωρίζει τον ιστό της πόλης από το περιαστικό δάσος 
και φθάνει στο ένατο δημοτικό σχολείο, στη συνέχεια 
ακολουθώντας την οριογραμμή μεταξύ του περιαστικού 
δάσους και της πόλης της Άρτας φθάνει στην διακλά−
δωση (της δυτικής πρόσβασης προς το Νοσοκομείο με 
το δρόμο Άρτας−Γλυκορρίζου), στην συνέχεια ακολουθεί 
το δρόμο προς Γλυκόρριζο και περνώντας τον οικισμό 
Γλυκορρίζου φθάνει στο εκκλησάκι Αγίας Παρασκευής, 
από εκεί με κατεύθυνση Β.Α ακολουθεί ανώνυμη ράχη 
φθάνει στην κορυφή όπου συναντάει τον δασικό δρόμο 
Νοσοκομείο− Περάνθη, από εκεί ακολουθεί τον δασικό 
δρόμο αυτό και με κατεύθυνση βόρεια φθάνει στο ση−
μείο που άρχισε η περιγραφή».

Σκοπός της εν λόγω απαγορευτικής διάταξης είναι η 
προστασία και η ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου 
και από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

Η τήρηση της ανατίθεται στους Δασικούς Υπαλλή−
λους, Δημοτικούς Υπαλλήλους στην Ελληνική Αστυνο−
μία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της 
παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί 
θήρας διατάξεις.  
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   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει μετά 
την πάροδο τριετίας από την αρχή της ισχύος της.

Άρτα, 12 Μαρτίου 2012

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΡΓΟΛΗΣ
F

(4)

 *Μεταφορά θέσης στο Δήμο Σικυωνίων
Νομού Κορινθίας .

 Με την υπ’ αριθμ. 4321/78/1−3−2012 απόφαση του Δη−
μάρχου Σικυωνίων Νομού Κορινθίας, που λήφθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις:

α) του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
β) του άρθρου 74 του Ν.3584/2007
γ) του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011,
δ) της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15−12−2011 

(ΑΔΑ: 45ΨΟΧ−ΚΕΘ) εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

ε) τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Σικυωνίων που 
διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 16261/12−8−2011 έγγραφό 
του,

στ) τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Αιγάλεω (Αριθ−
μός Απόφασης 2850/9−9−2011)

ζ) τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Β΄ Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Προσωπικού ΟΤΑ Ν. Αττικής, που διατυπώθηκε 
στο υπ’ αριθμ. 9/11−10 και 17−10−2011 (θέμα 11ο Ε.Η.Δ.) 
πρακτικό του, και

η) τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Προσωπικού των ΟΤΑ Ν. Κορινθίας, που δι−
ατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 2/10−2−2012 (θέμα 2ο) πρα−
κτικό του μετατάσσεται ο Σπυρόπουλος Άγγελος του 
Κωνσταντίνου, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Αιγάλεω 
Ν. Αττικής, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό ΣΤ’ στο 
Δήμο Σικυωνίων με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης 
που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Σικυωνίων για την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης. 
4330/1−3−2012).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή−
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 1483/6−3−2012). 

(*Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε αρχικά και στο ΦΕΚ 
261/Γ΄/ 2012.)

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   (5)
*Μεταφορά θέσης στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Με την υπ’ αριθμ. φ6/2802 /22−02−2012 κοινή απόφαση 
των Διοικητών της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας και της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του Ν.3599/2007 και της παρ. 5 του άρθρου 35 του 
Ν.4024/2011, και κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης 
της αρ. 9ης/22−06−2011 (Θέμα 2°) συνεδρίασης του Υ.Σ. 
και της σύμφωνης γνώμης της υπ’ αριθμ. 17ης/19−07−
2011 (Θέμα 14στ°) συνεδρίασης του Δ.Σ. του Κ.Θ.−Κ.Υ. 
Λέρου, και της θετικής γνωμοδότησης της υπ’ αριθμ. 
2ης/06−02−2012 (θέμα 2°) συνεδρίασης του Υ.Σ. του Γ.Ν. 
Λάρισας, μετατάσσεται n ΣΙΟΥΡΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αθα−
νασίου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διαιτολόγων του 
Κρατικού Θεραπευτηρίου − Κέντρου Υγείας Λέρου, με 
μεταφορά της οργανικής θέοης που κατέχει και εφόσον 
δεν υπάρχει κενή θέση, στο Γ.Ν. Λάρισας, με το βαθμό 
και το Μ.Κ. που κατέχει, ύστερα από αίτησή της, χω−
ρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό 
προϋπολογισμό.

(*Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε αρχικά και στο ΦΕΚ 
291/Γ΄/ 2012.)

  Οι Διοικητές

 2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας
 και Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας
 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ  
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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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