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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμών
Προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ II,
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Σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμών
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/50141/ΔΛΔ/Δ΄
(1)
Σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμών Προ−
γραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ II, πε−
ριόδου 2014 − 2020.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1646/1951 περί κυρώσεως και
συμπληρώσεως του Α.Ν. 1500/1950 «Περί ρυθμίσεως των
εκτός Δημοσίας Ληψοδοσίας Ειδικών Λογαριασμών».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4270/2014 «Αρ−
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω−
μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθμ. 2/34733/0004/22−05−2015 (ΦΕΚ Β΄/953/
27−05−2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νομικών για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξου−
σίας να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουρ−
γού», στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής,
στους Γενικούς Διευθυντές κ.λπ., όπως ισχύει.
4. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστή−
ριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

5. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω−
νικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατά−
ξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.
6. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1011/2014 της
Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2014, για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα υποδείγματα που πρέπει
να χρησιμοποιούνται κατά την υποβολή ορισμένων πλη−
ροφοριών στην Επιτροπή και λεπτομερών κανόνων που
διέπουν τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ δικαιού−
χων και διαχειριστικών αρχών, αρχών πιστοποίησης,
αρχών ελέγχου και ενδιάμεσων φορέων.
7. Τα υποβληθέντα Επιχειρησιακά Προγράμματα Δι−
ασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ II του Ε−ΣΠΑ 2014−2020.
8. Το υπ’ αριθμ. 80688/Α.Π. 4940/29−07−2015 έγγραφο
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων −
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) − Ειδική
Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης σχετικά με τη σύσταση
λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος στους οποί−
ους θα κατατίθενται οι κοινοτικές συνδρομές των έρ−
γων για την υλοποίηση Προγραμμάτων Διασυνοριακής
Συνεργασίας, ΙΡΑ II, περιόδου 2014−2020.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος
(κεντρικό κατάστημα) υπό τον πρωτοβάθμιο λογαρια−
σμό 7100 δύο δευτεροβάθμιων λογαριασμών σε ευρώ
των Προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας, ΙΡΑ II,
περιόδου 2014−2020 με τους εξής τίτλους:
• «Απολήψεις από το ΕΤΠΑ για το πρόγραμμα Δια−
συνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ II Ελλάδα − Πρώην Γιου−
γκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014−2020».
• «Απολήψεις από το ΕΤΠΑ για το πρόγραμμα Δια−
συνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ II Ελλάδα − Αλβανία 2014−
2020».
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2. Καθορίζουμε την κίνηση των ανωτέρω λογαριασμών
ως ακολούθως:
> Θα πιστώνονται ως εξής:
Α. Με τα ποσά που θα μεταφέρονται απ’ ευθείας σ'
αυτούς με εντολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
χρηματοδότηση των Προγραμμάτων Διασυνοριακής
Συνεργασίας, ΙΡΑ II, περιόδου 2014−2020.
Β. Με δημιουργούμενους τόκους, οι οποίοι θεωρούνται
πόροι των κρατών μελών που συμμετέχουν στα σχετικά
Επιχειρησιακά Προγράμματα, δεδομένου ότι τα ποσά με
τα οποία θα πιστώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δεν αφορούν αποκλειστικά το Ελληνικό Δημόσιο.
> Θα χρεώνονται ως εξής:
Η χρέωση των εν λόγω λογαριασμών θα γίνεται μόνο
με εντολές που θα εκδίδει η Διεύθυνση Λογαριασμών
Δημοσίου κατόπιν εγγράφου της «Ειδικής Υπηρεσίας
Αρχή Πιστοποίησης» της Γενικής Γραμματείας Δημο−
σίων Επενδύσεων − ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομί−
ας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού. Τα αντίστοιχα
ποσά θα μεταφέρονται σε πίστωση του λογαριασμού
23/200542 «Έσοδα από Ε.Ε. (Δημοσίων Επενδύσεων)» και
στη μερίδα του Γραφείου Συμψηφισμών. Σε περίπτωση
που ο δικαιούχος είναι άλλος φορέας εκτός του Ελλη−
νικού Δημοσίου, το αντίστοιχο ποσό θα μεταφέρεται
στο λογαριασμό του δικαιούχου.
3. Το Γραφείο Συμψηφισμών της Διεύθυνσης Λογαρια−
σμών Δημοσίου, μετά την αναγγελία της Τράπεζας της
Ελλάδος για τη μεταφορά του αντίστοιχου ποσού στον
ανωτέρω λογαριασμό του Δημοσίου 23/200542, θα εμ−
φανίζει αυτό στα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων και στον Κ.Α. Εσόδου που θα αναφέρεται
στην κοινοποίηση της εντολής του τμήματος Χρημα−
τικών Δοσοληψιών με Ε.Ε. της ίδιας Διεύθυνσης προς
την Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναγγέλλει το ταχύτερο
δυνατόν στη Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου, κάθε
πραγματοποιούμενη πίστωση των εν λόγω λογαρια−
σμών με τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία.
5. Κάθε μήνα η Τράπεζα της Ελλάδος θα στέλνει
αντίγραφα κίνησης των ανωτέρω λογαριασμών, στη
Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου (τμήματα Γ΄ και Δ΄)
και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρ−
νησης του Υπουργείου Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Αυγούστου 2015
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής κ.α.α.
Η Διευθύντρια ΥΔΕ στο Υπ. Υγείας
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΜΠΡΕΖΟΥ
F
Αριθμ. 2/52195/ΔΛΔ/Δ΄
(2)
Σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμών των
Ταμείων του τομέα Μετανάστευσης και Εσωτερικών
Υποθέσεων, περιόδου 2014 − 2020.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1646/1951 περί κυρώσεως και
συμπληρώσεως του Α.Ν. 1500/1950 «Περί ρυθμίσεως των
εκτός Δημοσίας Ληψοδοσίας Ειδικών Λογαριασμών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4270/2014 «Αρ−
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω−
μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθμ. 2/34733/0004/22−05−2015 (ΦΕΚ Β΄/953/
27−05−2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νομικών για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξου−
σίας να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουρ−
γού», στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής,
στους Γενικούς Διευθυντές κ.λπ., όπως ισχύει.
4. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 513/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσω−
τερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική
στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης
και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρι−
σης των κρίσεων, και για την κατάργηση της απόφασης
2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
5. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον
αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνο−
μικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της
εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
6. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσω−
τερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στή−
ριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των
θεωρήσεων και την κατάργηση της απόφασης αριθμ.
574/2007/ΕΚ.
7. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανά−
στευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης
2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου αριθμ. 573/2007/ΕΚ και αριθμ. 575/2007/ΕΚ και
της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4332/9−7−2015 «Τροποποίηση
διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας − Τροποποίηση
του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία
διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους
πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και ερ−
γασίας στην επικράτεια κράτους − μέλους και σχετικά
με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους
από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος −
μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις ει−
σόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό
την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».
9. Τα υποβληθέντα πολυετή εθνικά προγράμματα στο
πλαίσιο των Ταμείων του τομέα Μετανάστευσης και
Εσωτερικών Υποθέσεων, περιόδου 2014−2020.
10. Το υπ’ αριθμ. 1192/31−07−2015 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
σχετικά με τη σύσταση λογαριασμών στην Τράπεζα
της Ελλάδος στους οποίους θα κατατίθενται οι κοι−
νοτικές συνδρομές των έργων των Ταμείων του τομέα
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, περιόδου
2014−2020.
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11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος
(κεντρικό κατάστημα) υπό τον πρωτοβάθμιο λογαρια−
σμό 7100 τριών δευτεροβάθμιων λογαριασμών σε ευρώ
του τομέα Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων,
περιόδου 2014−2020 με τους εξής τίτλους:
• «Απολήψεις από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/
Σύνορα και Θεωρήσεις περιόδου 2014−2020».
• «Απολήψεις από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/
Αστυνομική Συνεργασία, περιόδου 2014−2020».
• «Απολήψεις από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης, περιόδου 2014−2020».
2. Καθορίζουμε την κίνηση των ανωτέρω λογαριασμών
ως ακολούθως:
> Θα πιστώνονται ως εξής:
Α. Με τα ποσά που θα μεταφέρονται απ’ ευθείας σ'
αυτούς με εντολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
χρηματοδότηση των έργων του τομέα Μετανάστευσης
και Εσωτερικών Υποθέσεων, περιόδου 2014−2020.
Β. Με τυχόν δημιουργούμενους τόκους, οι οποίοι θε−
ωρούνται έσοδα για τα εθνικά προγράμματα και θα
αφαιρούνται από το ποσό των δημοσίων δαπανών που
θα δηλώνονται στην τελική αίτηση πληρωμής.
> Θα χρεώνονται ως εξής:
Η χρέωση των εν λόγω λογαριασμών θα γίνεται μόνο
με εντολές που θα εκδίδει η Διεύθυνση Λογαριασμών
Δημοσίου κατόπιν εγγράφου των Αρμοδίων Αρχών
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης. Τα αντίστοιχα ποσά θα μεταφέρονται σε
πίστωση του λογαριασμού 23/200542 «Έσοδα από Ε.Ε.
(Δημοσίων Επενδύσεων)» και στη μερίδα του Γραφείου
Συμψηφισμών.
3. Το Γραφείο Συμψηφισμών της Διεύθυνσης Λογαρια−
σμών Δημοσίου, μετά την αναγγελία της Τράπεζας της
Ελλάδος για τη μεταφορά του αντίστοιχου ποσού στον
ανωτέρω λογαριασμό του Δημοσίου 23/200542, θα εμ−
φανίζει αυτό στα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων και στον Κ.Α. Εσόδου που θα αναφέρεται
στην κοινοποίηση της εντολής του τμήματος Χρημα−
τικών Δοσοληψιών με Ε.Ε. της ίδιας Διεύθυνσης προς
την Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναγγέλλει το ταχύτερο
δυνατόν στη Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου, κάθε
πραγματοποιούμενη πίστωση των εν λόγω λογαρια−
σμών με τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία.
5. Κάθε μήνα η Τράπεζα της Ελλάδος θα στέλνει
αντίγραφα κίνησης των ανωτέρω λογαριασμών, στη
Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου (τμήματα Γ΄ και Δ΄)
και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρ−
νησης του Υπουργείου Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αριθμ. 65307/1399
(3)
Ρύθμιση Θήρας στην περιοχή Δήμου Ελαφονήσου.

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2015

Μολάοι, 11 Αυγούστου 2015

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής κ.α.α.
Η Διευθύντρια ΥΔΕ στο Υπ. Υγείας
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΜΠΡΕΖΟΥ

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Μολάων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 παρ. 5 του
Ν.Δ.86/1969 «Δασικός Κώδιξ», όπως προστέθηκε με το
αρθρ. 7 παρ. 3 Ν.177/1975 (Φ.Ε.Κ. 205Α) «Περι αντικαταστάσε−
ως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ.86/1969
«Περί Δασικού Κώδικα».
2. Την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας αριθ. 25234/
1637/7.4.1976 (Φ.Ε.Κ. 640Β) «Περί εγκρίσεως καταστατικού
Κυνηγετικών Συλλόγων, κυνηγετικών Ομοσπονδιών και
Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.»
3. Την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας αριθ. 223015/
4286/23.7.1977 (Φ.Ε.Κ 714Β) «Περί αναγνωρίσεως κυνηγε−
τικών συλλόγων ως συνεργαζομένων μετά του Υπουρ−
γείου Γεωργίας».
4. Την απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας αριθ.
127568/2533/07−08−2015 (Φ.Ε.Κ 1670/Β/10−8−2015) «Ρυθμί−
σεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015−2016.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87Α): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγράμμα Καλλικράτης».
6. Το Π.δ. 139/2010 (Φ.Ε.Κ. 232Α) «Οργανισμός της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου.
7. Την με αριθ. ΓΓ15646/1521/01.03.2011 (Φ.Ε.Κ. 491Β) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» Με−
ταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού
Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
8. Το υπ’ αριθμ. 1103/27−07−2015 έγγραφο του Δήμου Ελα−
φονήσου με το οποίο κοινοποιείται η υπ’ αριθμ. 58/2006
απόφαση του Κοιν. Συμβουλίου «Περί καθυστέρησης
έναρξης της κυνηγετικής περιόδου» σύμφωνα με την
οποία προτείνεται ως χρόνος έναρξης της κυνηγετικής
περιόδου την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.
9. Το γεγονός ότι ο Θηραματικός πλούτος της νήσου
Ελαφονήσου έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια
στην εν λόγω περιοχή και είναι ανάγκη αμέσου λήψης
μέτρων προστασίας των, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε την έναρξη της τρέχουσας κυνηγετικής πε−
ριόδου 2015−2016 για όλα τα θηράματα στην περιοχή
της Ελαφονήσου την 1η Οκτωβρίου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 127568/2533/07−08−2015
(Φ.Ε.Κ. 1670/Β/10.8.2015) απόφαση του Αν. Υπουργού Παρα−
γωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
Στην υπ’ αριθμ. 661/2015 απόφαση του Δημάρχου Νεά−
πολης − Συκεών Ν. Θεσσαλονίκης που αφορά κατάργηση
επανασυσταθείσας θέσης κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυ−

νομίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1628/τ.Β΄/ 3−8−2015,
στη σελίδα 19677, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «Μάτσου»
στο ορθό: «Μότσου».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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