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ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρων ως προέδρων και μελών των Επιτροπών Ενστάσεων

των κτηματογραφούμενων στ.Α. του 1\.Αττικής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση

για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα

κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν μετά από τη θέση σε ισχύ

του Ν. 3127/2003, του Ν. 3481/2006 και του Ν. 4164/09-07-2013, που σας

επισυνάπτουμε, στην υπό κτηματογράφηση περιοχή, μετά την ανάρτηση των στοιχείων

της κτηματογράφησης συγκροτείται με απόφαση της Ανώνυμης Εταιρείας με την

Επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη

Εταιρεία» (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία εξετάζει σε πρώτο και
οι;-.:,_ ..... __ --- _

τελευταίο βαθμό, τις κατά το άρθρο 6 παρ. 4α του Ν. 2308/1995 αιτήσεις διόρθωσης
'----------

και τις κατά το άρθρο 7 του ίδιου νόμου ενστάσεις κατά των εγγραφών στα προσωρινά

κτηματολογικά διαγράμματα και στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες.

Η ΕπιτροπΏ Ενστάσεων είναι τριμελής και έχει ως πρόεδρο έναν από τους

ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς, με την σειρά που αυτοί αναγράφονται στο.

κείμενο των προαναφερόμενων διατάξεων, δηλαδή έναν πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη με

τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, οριζόμενο κατά την κείμενη για τους δικαστικούς

λειτουργούς νομοθεσία είτε ΈVαν φύλακα μεταγραφών και υποθηκών με πενταετή

,



τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο, είτε έναν δικηγόρο με

πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο,

είτε έναν συμβολαιογράφο με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από

τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο.

Η παραπάνω επιτροπή έχει ως μέλος έναν από τους ακολούθως

κατονομαζόμενους νομικούς, με την σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείμενο των

προαναφερόμενων διατάξεων, δηλαδή έναν φύλακα μεταγραφών και υποθηκών με

τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο, ή έναν

δικηγόρο με τριετή τουλάχιστον εμπειρία υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό

σύλλογο, ή έναν συμβολαιογράφο με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο

από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995, ο ορισμός

των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής πρέπει να πραγματοποιείται

μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή σχετικού αιτήματος από μέρους της

Ε.κ.χΑ. Α.Ε.

Ενόψει των ανωτέρω ζητούμε να μας ορίσετε, εντό~) ημερών

από τη λήψη της παρούσας, δ~~~?σιoυς (200) δικηγόΡΟ2>ς ως _προέδρους, και

διακόσιους (200) δικηγόρους ως μέλη για τις Επιτροπές Ενστάσεων των στ.Α. του Ν.

Αττικής, που έχουν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση και έχει ολοκληρωθεί η Ανάρτηση

των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων.

Οι παραπάνω δικηγόροι θα ορισθούν τόσο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

προέδρων και μελών ήδη συγκροτημένων Επιτροπών Ενστάσεων, όσο και για

συγκρότηση νέων Επιτροπών Ενστάσεων των κτηματογραφούμενων στ.Α. του Ν.

Αττικής.

Ο αριθμός αυτός μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του

προγράμματος κτηματογράφησης.

Οι δικηγόροι θα διορισθούν ως πρόεδροι των Επιτροπών από την Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.,

υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ορισθούν πρωτοδίκες ή ειρηνοδίκες ή

υποθηκοφύλακες, που προηγούνται κατά σειρά, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες

διατάξεις.

Σε περίπτωση που θα διορισθούν από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. δικηγόροι, μέλη του

συλλόγου σας, ως πρόεδροι και ως μέλη των επιτροπών, θα ακολουθηθεί η σειρά κατά

την οποία προτείνονται από εσάς. Σε περίπτωση που για τις θέσεις των προέδρων

ορισθούν πρωτοδίκες ή ειρηνοδίκες ή υποθηκοφύλακες, που προηγούνται κατά σειρά,

σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, σας ζητούμε να μας διευκρινίσετε εάν οι



δικηγόροι που θα προταθούν από τον σύλλογό σας ως πρόεδροι επιθυμείτε να

τοποθετηθούν ως μέλη των επιτροπών με ανάλογη μείωση των υποδειχθέντων από τον

σύλλογό σας δικηγόρων ως μελών των παραπάνω επιτροπών.

Ο τρόπος λειτουργίας της Εmτροπής, η γραμματειακή υποστήριξη και κάθε

άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται στη συνημμένη υπ' αρ. 538/2/9-2-2012 απόφαση

του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, όπως ισχύει.

Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής ορίζεται στις συνημμένες υπ' αριθ.

28198/02-06-2016 απόφαση των Υπουργών ΠΕΝ και 29134/21-06-2017 ΚΥΑ των

Υπουργών ΠΕΝ και Οικονομικών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία που θα

θεωρούσατε χρήσιμη για τη συγκρότηση των Επιτροπών.

Παρακαλείσθε να αποστείλετε την απάντησή σας, γνωστοποιώντας και στοιχεία

ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail), στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., Λ. Μεσογείων 308 και

Αρκαδίου 2 Τ.Κ. 15562 Χολαργός, Τηλ.: 210-6505805,210-6505874,210-6505625,

Fax: 210-6505945

Συνημμένα:

1. Άρθρα 6 και 7 του Ν. 2308/1995

2. Υπ' αρ. 538/2/9-2-2012 απόφαση του ο.κ.Χ.Ε.

3. Υπ' αρ. 28198/02-06-2016 (Φ.Ε.κ. Β 1592/06-06-2016 απόφαση των Υπουργών

ΠΕΝ).

4. Υπ' αρ. 29134/21-06-2017 (Φ.Ε.Κ. Υ.ο.Δ.Δ. 311/27-06-2017 ΚΥΑ των

Υπουργών ΠΕΝ και Οικονομικών).



Κοινοποίηση:

Εκπρόσωπο σύμβασης ΚΤ-12
κ. Δημήτριο Ζαρκαδούλα
Αντίκλητο
κ. Νικόλαο Ζαρκαδούλα
οδός Ηρακλείτου αρ. 6,
10673, Αθήνα
Τηλ: 2103643526
Fax: 2103642195
email: info@zarkadoulas.gl.

mailto:info@zarkadoulas.gl.
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

6 lουνίου 2016 Αρ. Φύλλου 1592

8.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προ-
ϋπολογισμού της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο και
Χαρτογράφηση Α.Ε.»(Ε.κ.ΧΑ.Α.Ε)ανερχόμενη για το έτος
2016 σε ποσό 471.81 Ο ευρώ περίπου, για το έτος 2017
σε ποσό 802.656 ευρώ περίπου, για το 2018 σε 873.232
ευρώ περίπου καιγια το 2019 σε 974.384 ευρώ περίπου,
αποφασίζουμε:
1. Στους ιδιώτες - μέλη της τριμελούς επιτροπής του

άρθρου 7 του Ν.2308/1995 (Α' 114) όπως ισχύει, καθο-
ρίζεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση και μέχρι πενήντα
(50) συνεδριάσεις ετησίως για τη συμμετοχή τους σε
αυτή, ως ακολούθως:
α. Πρόεδρος, πενήντα ευρώ (50).
β. Μέλη, σαράντα ευρώ (40).
Καιστους ιδιώτες γραμματείς τριάντα ευρώ (30).
Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται στα μέλη και

γραμματείς της επιτροπής εφόσον ανά συνεδρίαση εξε-
τάζονται τουλάχιστον δέκα (1Ο) υποθέσεις και με την
προϋπόθεση ότι η Επιτροπή έχει αποφανθεί και παρα-
δώσει τις αποφάσεις της στο αρμόδιο Γραφείο Κτημα-
τογράφησης.
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί ο παραπάνω

προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός εξέτασης των δέκα
(1Ο) υποθέσεων, οι τυχόν υπολειπόμενες εξετάζονται σε
επόμενες συνεδριάσεις και ως εκ τούτου καταβάλλεται
στα μέλη και γραμματείς η καθοριζόμενη αποζημίωση
και για τη συνεδρίαση κατά την οποία δεν πραγματοποι-
ήθηκε ο ελάχιστος αριθμός εξέτασης των υποθέσεων.
2.Οανωτέρω περιορισμός του ελάχιστου αριθμού των

υποθέσεων που περιλαμβάνονται σε κάθε πινάκιο δεν
ισχύει στις περιπτώσεις εξέτασης υποθέσεων από την
Επιτροπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1Ο εδ. β'
Ν.2308/1995, καθώς καιστην περίπτωση του τελευταίου
πινακίου προς εξέταση ανά ΟΤΑκτηματογράφησης.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την

δημοσίευσή της.
Ηαπόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 lουνίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΟΙΚ.28198
Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου,
των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών
Ενστάσεων του άρθρου 7 του Ν.2308/1995, όπως
ισχύει, στη διαδικασία ανάρτησης των κτηματο-
λογικών στοιχείων.

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣΚΑΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 13α του

Ν.2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνι-
κού Κτηματολογίου διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές
στα Κτηματολογικά Βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α' 114),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3127/2003
(Α' 67) και του Ν. 3481/2006 (Α' 162), μετα άρθρα 1 και
3 του Ν.4164/2013 (Α' 156) και το άρθρο 25 παρ. 11του
Ν.2664/1998.
2.Τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1,34 α και 35 του

Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ
Α'/176/16.12.2015).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ/τος 63/2005

του «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
καιτα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο (Α'98)>>.
4. Την υπ'αριθμ. Υ31/9-10-2015 απόφαση του Πρω-

θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,lωάwη Τσιρώ-
νη» (Β'2183).
5. Την υπ' αριθμ. 666/6/19.01,2016 απόφαση του Δι-

οικητικού Συμβουλίου της «Εθνικό Κτηματολόγιο και
Χαρτογράφηση Α.Ε.»(Ε.κ.ΧΑ.Α.Ε).
6. Την υπ' αριθμ. 140/03-03-2016 με ΑΔΑ 62ΩΨ-

46Ψ84Η-ΔΒI απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Α.Ε.για το
έτος 2016.
7. Την υπ' αριθμ. 6848/28-3-2016 Εισήγηση του Γενι-

κού Διευθυντή Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας.

ΟΥπουργόςΠεριβάλλοντος
καιΕνέργειας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΟΑναπληρωτήςΥπουργός
ΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΤεύχοςΒ'1592/06.06.2016

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ)στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Τυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το ΕθνικόΤυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν.3469/2006, Α' 131),

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕθΝIΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1.ΦΥΛΛΟΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Γιατα ΦΕΚπου δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από

το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ,ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών, Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά O,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
ΤρόπC)ςΆαποστολήςΙCειμέvωv προςδημοσίευctη

[';Υ.':ΎΙ:ι κεlμενα για .δημοσίευση ,στο ΦΕΚ,.απόόλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
'\1',; τΟ'υδημόσlσυ τoμέα,ΩΠoστέλAoVΤαιCrrrtvδιεύθυvση webmaster.et@et.gr με χρήση

προηγμένης ψηφιακηςυπογραφήςκαι χρονόσήμανσης.
- Οιπεριλήψέις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, απσστέλλοϊιταιστην ηλεκτρονική δι-
εύθuνσηdds@eιgr μετη)(ρήσηαJJλούηλε~ρονικούταχυδρομεlοu.
- Κατ' εξαΙρεση,ΠόλlΤ~5oιoπoίOίδενέX?υν αποκτήσει προηγμένηηλεΚ'φονική υπογρα-
φή, μπoρoύννα~πoστέλ~oυνταxυδρoμΙKάήYα καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευσηαπστυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-
τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-
μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).Τον ΚΑΔεκδίδει το ΕθνικόΤυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΚΑΛγΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει

και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, Κ.ά.Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλοu 502
29 Φεβροuαρίοu 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της αριθ. Ε2041/217/25-2-1973απόφασης

του Υφυπουργού Οικονομικών ••Διενέργεια ερεύ-
νης προς καθορισμόν πρώτων κ.λπ. υλών χρησι-
μοποιουμένων κατ έτος, υπό της ΑΕ ••ΑΛογΜIΝIΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. δια την κατασκευήν προϊόντων,
εξαΥομένων εις την αλλοδαπήν ή διατιθεμένων
εις το εσωτερικόν., ως προς την ανασυγκρότη-
ση της Επιτροπής της παρ. 1 αυτής, κατ' εφαρ-
μογή των διατάξεων των παραγρ. 6,7 και 11 του
άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180Α) .

ΑνασυΥκρότηση της Επιτροπής του Υπουργείου
Οικονομικών, για την κρίση του κύρους των Βιβλίων
και Στοιχείων των Επιτηδευματιών, οι υποθέσεις
των οποίων ελέγχονται από το Διαπεριφερειακό
Ελεγκτικό Κέντρο - ΔΕΚ Αθηνών ή Θεσσαλονίκης,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 30 του n.Δ. 186/92
- Α' 84, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 7 του Ν. 3052/2002 - Α' 221), όπως ισχύει
σήμερα _ _ .

Σύσταση λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος
με τίτλο ••Απολήψεις από το Χρηματοδοτικό Μη-
χανισμό του ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 •.....................

Παράταση υποβολής αίτησης υπαΥωγής στη ρύθ-
μιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου
8 του άρθρου 3 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 ΑΊ2-2-
2012), όπως ισχύει .

Τοπική αρμοδιότητα και τρόπος λειτουργίας της Επι-
τροπής Ενστάσεων, γραμματειακή υποστήριξη και
αμοιβή μελών και γραμματέα Επιτροπής .

Καθορισμός ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επι-
τρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και
αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά
των στοιχείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑ Αγί-
ου Στεφάνου, Διονύσου, Μαραθώνος, Νέας Μά-
κρης, Ραφήνας, Ανθούσης, Ροδοπόλεως-Μπάλας,
Σταμάτας και Πικερμίου του Νομού ΑΠικής .

Υπερωριακή Εργασία Μονίμων και ΣΕΙΔ Υπαλλήλων
ΠΑ, Έτους 2012. _ .

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ6Α 1032998ΕΞ2012 (1)
Τροποποίηση της αριθ. Ε2041/217/25-2-1973 απόφασης

του Υφυπουργού Οικονομικών ••Διενέργεια ερεύνης
προς καθορισμόν πρώτων κ.λπ. υλών χρησιμοποιου-
μένων κατ' έτος, υπό της ΑΕ ••ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛ-.
ΛΑΔΟΣ. δια την κατασκευήν προϊόντων, εξαγομένων
εις την αλλοδαπήν ή διατιθεμένων εις το εσωτερι-
κόν., ως προς την ανασυγκρότηση της Επιτροπής
της παρ. 1 αυτής, κατ εφαρμογή των διατάξεων των
παραγρ. 6,7 και 11 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011
(ΦΕΚ 180Α).

Ο ΥπογΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της αριθμ. Ε2041/217/25-2-1973 απόφασης του

Υπουργού Οικονομικών ••Διενέργεια ερεύνης προς κα-
θορισμόν πρώτων κ.λπ. υλών, χρησιμοποιουμένων κατ
έτος υπό της ΑΕ ΑΛογΜIΝIΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ δια την
κατασκευήν προϊόντων, εξαγομένων εις την αλλΟδαπήν

2 ή διατιθεμένων εις το εσωτερικόν •.
β) Του άρθρου 6 του Ν2861/1954 (ΦΕΚ 117Α)••περί μέ-

τρων ενισχύσεως της εξαγωγής βιομηχανικών και άλλων
3 εγχωρίων προϊόντων •.

γ) Της παραγράφου 1 του άρθρου 18 της από 27/8/1960
σύμβασης, που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4110/1960(ΦΕΚ 162Α)
••Περί κυρώσεως της από 27 Αυγούστου 1960 συμβάσεως

4 αφορώσης εις την ίδρυσιν βιομηχανίας Αλουμινίου εν
Ελλάδι •.

δ) Του άρθρου 2 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211ΑΊ ••Ανόδι .•
5 οργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και

άλλες διατάξεις •.
ε) Την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31

Α) ••Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις •.
στ) Των Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128Α') ..οργανισμός του

Υπουργείου Οικονομικών., Π.Δ. 551/1988(ΦΕΚ 259Α) ••Ορ-
γανισμός Νομαρχών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσι-

6 ών) και n.Δ. 211/1996(ΦΕΚ 166Α).
ζ) Του ηΔ. 185/2009 (ΦΕΚ 213Α') ••Ανασύσταση του

7 Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του γπουργείου
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Ο vnOVPΓOI

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

•
Αριθμ. Δ6Α 1032985ΕΞ2012 (2)
Ανασυγκρότηση της Επιτροπής του γπουργείου Οικο-

νομικών, για την κρίση του κύρους των Βιβλίων και
Στοιχείων των Επιτηδευματιών, οι υποθέσεις των
οποίων ελέγχονται από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτι-
κό Κέντρο - ΔΕΚ Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, σύμφω-
να με την παρ. 5 του άρθ. 30 του Π.Δ. 186/92 - Α' 84,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7
του Ν. 3052/2002 - Α' 221),όπως ισχύει σήμερα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 30 του Π.δ. 186/92 ••Κώδικας

Βιβλίων και Στοιχείων» (Α' 84), σε συνδυασμό με την παρ.
1 του αρθ. 32 του Ν. 2648/98, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 3 του άρθρου 7 και του άρθρου 16 του Ν.
3052/2002 (Α' 221)••Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστι-
θέμενης Αξίας και άλλες ρυθμίσεις», όπως διορθώθηκε
με την παρ. 16 του άρθρου 20 του Ν. 3296/2004 (Α' 253),
σύμφωνα με τις οποίες από 1-1-2003 καταργούνται οι
πέντε (5) τριμελείς επιτροπές και αρχίζει η λειτουργία
της συσταθείσας με τις ίδιες διατάξεις, μίας πενταμε-
λούς επιτροπής για το ίδιο θέμα

β) Του ν. 3888/2010 (Α'175) ••Εκούσια κατάργηση φο-
ρολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών,
διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φορο-
διαφυγής και άλλες διατάξεις»

γ) Των παρ. 11,1,2 και 4 του άρθρο 55 του Ν. 4002/2011
(Α'180) ••Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας
του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημο-
σιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας γπουργείων
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης»

δ) Τ ων άρθρων 89 και 128 του Π.δ. 284/1988 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

ε) Του Π.δ.185/2009 (Α' 213)••Ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του γπουΡΥείου Οικο-
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
και μετονομασία του σε ••γπουργείο Οικονομίας, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και του Π.δ. 189/2009
(Α'221) ••Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των γπουργείων».

γ.Έναν (1)υπάλληλο του κλάδου Χημικών, γπηρεσίας
της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ, ως μέλος με τον
αναπληρωτή αυτού, οι οποίοι προτείνονται από τον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης.

δ. Έναν (1) υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ
Εφοριακών που υπηρετεί σε Τμήμα της Υποδιεύθυν-
σης Ελέγχων της αρμόδιας Δ.ο.γ., ως μέλος, με τον
αναπληρωτή αυτού, οι οποίοι προτείνονται από τον
Προϊότάμενο της Δ.ο.γ.»

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Ε2041/217/25-2-1973
απόφαση του γφυπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012

Οικονομίας και Οικονομικών με τα γπουργεία Ανάπτυ-
ξης και. Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε ••γπουργείο Οικονο-
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και του Π.Δ.
189/2009 (ΦΕΚ 221 Α') ••Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

η) Τ ων παρ. 6, 7 και 11του άρθρο 55 του Ν. 4002/2011
(ΦΕΚ 180Α') ••Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομο-
θεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και
τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμΟδιότητας
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

2. Το αριθμ. Δ18Α 5046389 ΕΞ2011/8-11-2011έγγραφο
της Διεύθυνσης Τελωνειακών Οικονομικών Συστημάτων
της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την αριθ. Ε2041/217/25-2-1973απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών ••Διενέργεια ερεύνης
προς καθορισμόν πρώτων κ.λπ. υλών χρησιμοποιουμέ-
νων κοτ έτος, υπό της ΑΕ ••ΑΛογΜIΝIΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
δια την κατασκευήν προϊόντων, εξαγομένων εις την
αλλοδαπήν ή διατιθεμένων εις το εσωτερικόν» για την
ανασυγκρότηση της Επιτροπής του γπουργείου Οικονο-
μικών του άρθρου 6 του Ν. 2861/1954,για την εκκαθάριση
του Ειδικού λΟΥαριασμού του άρθρου 18 της από 27-8-
1960 συμβάσεως, που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4110/60 της
εταιρίας ••ΑΛογΜIΝIΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατ εφαρμογή
των διατάξεων του π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213Α'), 189/2009
(ΦΕΚ 221Α') και των παραγρ. 6,7 και 11του άρθρου 55
του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180Α'), ως εξής:

••α. Ενός (1) Οικονομικού Επιθεωρητή, ως Προέδρου,
με τον αναπληρωτή αυτού, οι οποίοι προτείνονται από
τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής
Επιθεώρησης.

β. Ενός (1) Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας του γπουργείου Ανάπτυξης,
ΑνταΥωνιστικότητας και Ναυτιλίας,ως μέλος, με τον
αναπληρωτή αυτού, οι οποίοι προτείνονται από τον
αρμόδιο Υπουργό».

••δ. Ενός υπαλλήλου με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ
Εφοριακών που υπηρετεί σε Τμήμα της γποδιεύθυν-
σης Ελέγχων της αρμόδιας Δ.ο.Υ, ως μέλος, με τον
αναπληρωτή αυτού, οι οποίοι προτείνονται από τον
Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ»

Β.Ύστερα από τις παραπάνω μεταβολές η Επιτροπή
του άρθρου 6 του Ν. 2861/1954,για την εκκαθάριση του
Ειδικού λογαριασμού του άρθρου 18 της από 27-8-1960
συμβάσεως, που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4110/60της εται-
ρείας ••ΑΛογΜIΝIΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» αποτελείται από τους
παρακάτω:

••α. Έναν (1) Οικονομικό Επιθεωρητή, ο οποίος υπη-
ρετεί σε υπηρεσία της Απικής, ως Πρόεδρο, με τον
αναπληρωτή αυτού, οι οποίοι προτείνονται από τον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επι-
θεώρησης.

β. Ένα (1) Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας του γπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως μέλος, με τον
αναπληρωτή αυτού, οι οποίοι προτείνονται από τον
αρμόδιο γπουργό.

-1..:."." .
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2. Το αριθμ. 1137581/566/3-10-2011έγγραφο του Προ-
έδρου της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 30 του
Π.δ. 186/1992.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης

αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Ανασυγκροτούμε την Επιτροπή του γπουργείου Οικο-

νομικών, για την κρίση του κύρους των Βιβλίων και Στοι-
χείων των Επιτηδευματιών, οι υποθέσεις των οποίων
ελέγχονται από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο
- ΔΕΚ Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την παρ. 5
του άρθ. 30 του Π.δ.186/92 - Α'84, όπως αντικαταστάθη-
κε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.3052/2002 - Α' 221,
όπως ισχύει σήμερα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της
παρ. 11του άρθρο 55 του Ν.4002/2011(Α'180),ως προς το
μέλος με α/α γ' και το γραμματέα αυτής, ως εξής:
••γ. έναν εκ των προϊσταμένων των Διευθύνσεων της

Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπρα-
ξης Δημοσίων Εσόδων, που ορίζεται από τον γπουργό
Οικονομικών και αναπληρώνεται από τον νόμιμο ανα-
πληρωτή του" .
•.Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος

ΠΕ κατηγορίας του κλάδου Εφοριακών, που ορίζεται με
τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο."
-Ύστερα από τα παραπάνω η σύνθεση της Επιτροπής,

ως προς τα μέλη και τον γραμματέα, διαμορφώνεται,
ως εξής:
••α) Έναν σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβου-

λίου του Κράτους, ως πρόεδρο, που ορίζεται με τον
αναπληρωτή του από τον γπουργό.
β) Έναν εκ των προϊσταμένων των διευθύνσεων της

Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, που ορίζεται από τον
γπουργό και αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπλη-
ρωτή του.
γ) Έναν εκ των προϊσταμένων των Διευθύνσεων της

Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπρα-
ξης Δημοσίων Εσόδων, που ορίζεται από τον γπουργό
Οικονομικών και αναπληρώνεται από τον νόμιμο ανα-
πληρωτή του.
δ) Έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Ελλάδας, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από
αυτό,
ε) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελη-

τηρίων Ελλάδας, που προτείνεται με τον αναπληρωτή
του από αυτή.
••Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος

ΠΕ κατηγορίας του κλάδου Εφοριακών, που ορίζεται με
τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο."
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΙ

•Αριθμ. 2ΠΟ22/Β0041 (3)
Σύσταση λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος με

τίτλο ••Απολήψεις από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό
του ΕΟΧ περιόδου 2009-2014".

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ γπογΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 60, 61& 62 του Ν. 2362/95

..περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κρά-
τους και άλλες διατάξεις" όπως ισχύουν (ΦΕΚ247 Α').
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 6 του Ν.

3697/2008 (ΦΕΚ194/τ. ΑΊ25.09.2008) ••Ενίσχυση της δι-
αφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των
δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολΟΥικής δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις".
3.Την υπ' αριθμ. γ25/6.12.2011(ΦΕΚΒ'12J92/τ. Β'18.12.2011)

απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδι-
οτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών.
4. Το υπογεγραμμένο Μνημόνιο Κατανόησης για την

υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009-2014.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 ••Για τη διαχείριση,

τον έλεγχο και την εφαρμογή αναmυξιακών παρεμβά-
σεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013" (ΦΕΚ
267 Α').
6.Τις διατάξεις του Ν.3840/2010 ••Αποκέντρωση, απλο-

ποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δι-
αδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ)2007-2013 και άλλες διατάξεις.. (ΦΕΚ 53 Α').
7. ΤΟμε αριθμό 2789/AnA 328/23-1-2012έγγραφο της

Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης - Ει-
δική γπηρεσία Αρχή Πληρωμής σχετικά με τη σύσταση
λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος στον οποίο
θα κατατίθενται οι συνδρομές των έργων για την υλο-
ποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009-2014.
8. 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 λογαριασμό
7100 ενός δευτεροβάθμιου λογαριασμού σε ΕΥΡΩ, με
ονομασία ••Απολήψεις από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου
2009-2014"
2.Καθορίζουμε την κίνηση του ανωτέρω λογαριασμού

ως ακολούθως:
Ο λογαριασμός θα πιστώνεται από το Γραφείο Χρη-

ματοδοτικού Μηχανισμού (Financial Mechanism Office) το
οποίο υποβοηθά την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανι-
σμού του ΕΟΧ (The RnanciaJ Mechanism Committee) και
είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των
αιτημάτων εκταμίευσης καθώς και για τις καταθέσεις
των χρηματοδοτικών ενισχύσεων του Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού ΕΟΧστους Τραπεζικούς λογαριασμούς των
δικαιούχων Kρατώiι
Η χρέωση του εν λόγω λογαριασμού θα γίνεται με

εντολές που θα εκδίδει η 41π Διεύθυνση Δημοσιονομι-
κών Σχέσεων με την Ε.Εμετά από έγγραφο της «Ειδικής
γπηρεσίας Αρχή Πληρωμής" της Γενικής Γραμμάτείας
Επενδύσεων και Ανάmυξης του γπουργείου Ανάmυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και θα μεταφέρει τα
σχετικά ποσά ανάλογα με την περίmωση:
α. Στους Τραπεζικούς λογαριασμούς των εκάστοτε

δικαιούχων τους οποίους θα αφορά η αντίστοιχη χρη-
ματοδότηση.
β. Στο λογαριασμό 23/200542 ..'Εσοδα από ΕΕ (Δη-

μοσίων Επενδύσεων) YΠOIK"που τηρείται στο τμήμα
Σχέσεων με το Δημόσιο της Τραπέζης Ελλάδος, ενημε-
ρώνοντας και το γραφείο γπολόγου Συμψηφισμών της
24ης Διεύθυνσης του Γ.ΛΚ
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Τυχόν τόκοι που θα προκύψουν στον εν λόγω λογα-
ριασμό θεωρούνται έσοδα για το Χρηματοδοτικό Μη-
χανισμό ΕΟΧ και θα επιστρέφονται στο Γραφείο Χρη-
ματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ σύμφωνα με το άρθρο
8.7 του Κανονισμού Εφαρμογής του Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού ΕΟΧ περιόδου 2009-2014.
Το γραφείο γπολόγου Συμψηφισμών, μετά την αναγ-

γελία της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά του
ποσού στον παραπάνω λογαριασμό του Δημοσίου, θα
εμφανίζει αυτό στα έσοδα του Προϋπολογισμού Δη-
μοσίων Επενδύσεων ΚΑΕ 8315 "Συμμετοχή της Ε.Ε σε
προγράμματα υποδομής ΕΖΕΣ».
,'"'Τράπεζα της Ελλάδος θα αναγγέλλει το ταχύτερο
δυνατόν στην 41η Διεύθυνση Δημοσιονομικών Σχέσεων
με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε ενεργούμενη πίστωση
του εν λόγω λογαριασμού με τα σχετικά πληροφοριακά
στοιχεία.
Κάθε μήνα η Τράπεζα της Ελλάδος θα στέλνει αντί-

γραφα κίνησης του ανωτέρω λογαριασμού, στην 41η
Διεύθυνση "Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση". και στην 49η Διεύθυνση "Χρηματοδοτικού
προγραμ/σμού & διαχείρισης κρατικών διαθεσίμων» του
Υπουργείου Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ νnoYPΓoΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

•
Αριθμ. ΠΟΛ:1053 (4)
Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση

ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρ-
θρου 3 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 ΑΊ2-2-2012), όπως
ισχύει.

. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του

Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ14 ΑΊ2-2-2012), όπως συμπληρώθηκε
με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του πέμπτου άρ-
θρου του Ν. 4047/2012 ΦΕΚ 31 Α/23.02.2012,σύμφωνα
με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον γπουργό
Οικονομικών να παρατείνει την προθεσμία υποβολής
της αίτησης του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση
της παραγράφου αυτής και να ρυθμίζει κάθε ειδικότερο
θέμα εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων.
2. Την αρ. Υ.25/06.12.2011(ΦΕΚ2792 ΒΊ08.12.2011) από-

φαση του Πρωθυπουργού "Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Αναπληρωτών γπουργών Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
3. Την ανάγκη παράτασης της πρΟθεσμίας υποβο-

λής αίτησης ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο
στη ρύθμιση της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του Ν.
4038/2012 (ΦΕΚ14 ΑΊ2-2-2012), όπως ισχύει, λόγω πλη-
θώρας σχετικών αιτημάτων.
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1.Παρατείνουμε μέχρι και 30 Μαρτίου 2012 την προ-

θεσμία. υποβολής αίτησης για υπαγωγή των ληξιπρο-
θέσμων μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012χρεών στη ρύθμιση

των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του
Ν.4038/2012 (ΦΕΚ14Α'),όπως ισχύει, η οποία λήγει στις
29 Φεβρουαρίου 2012.
Ηπαρούσα απόφαση ισχύει από την 29η Φεβρουαρίου

2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ γΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

•
Αριθμ. απόφ. 538/02 (5)
Τοπική αρμοδιότητα και τρόπος λειτουργίας της Επι-

τροπής Ενστάσεων, γραμματειακή υποστήριξη και
αμοιβή μελών και γραμματέα Επιτροπής.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΚTHMAΤOΛOΓlOY

ΚΑΙΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝΕΛΛΑΔΟΣ(Ο'κ'Χ.Ε.)
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1,4α και 7, του άρ-

θρου 7 παρ. 1,6, 7, 8, 9 και 10 του Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ114/
Α'/15.6.1995,όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3127/2003
(ΦΕΚ67/Α'/19.32003και 3481/2006 (ΦΕΚ162!ΑΊ2.82006).
2.Τις διατάξεις των άρθρων 13,14 και 15του Ν. 2690/99

(ΦΕΚ45/ΑΊ9.3.1999).
3. Τις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 8 της υπ αρ.

10887/12.3.2007 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
(ΦΕΚ416/Β'/26.3.2007).
4. Την υπ αρ. 641/04.01.2012απόφαση του Υπουργού

ΠΕ.ΚΑ.(ΦΕΚ39/30.01.2012ΙΤεύχος υπαλλήλων ειδικών
θέσεων κ.λπ.}για τον καθορισμό της αποζημίωσης του
Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτρο-
πών Ενστάσεων του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995, όπως
ισχύει.
5. Το υπ' αρ. 484/05/02.11.2011πρακτικό του Δ.Σ. της

ΚTHMAΤOΛOΓlOΑΕ με το οποίο εγκρίνεται η πρόταση
της ΚTHMAΤOΛOΓlOΑ.Ε.προς τον ο.Κ.Χ.Ε.
6. Το γεΥονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ-

τής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του ο.Κ.Χ.Ε.
7. Την εισήγηση της Προϊσταμένης του ΟΚΧΕ, απο-

φασίζει:
Άρθρο 10

1.Οι επιτροπές ενστάσεων του άρθρου 7 του Ν. 23081
1995 συγκροτούνται με αποφάσεις του Ο'κ'Χ.Ε. Με τις
ίδιες αποφάσεις ορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα
κάθε Επιτροπής.
2.Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει τις κατά το άρθρο

7 του Ν. 2308/1995 ενστά(Jεις, καθώς και τις κατά το
άρθρο 6 παρ. 4α του Ν.2308/1995αιτήσεις διόρθωσης, οι
οποίες παραπέμπονται αυτεπαγγέλτως από το Γραφείο
ΚτημαΤΟΥράφησης στην Επιτροπή προς κρίση.
3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη κάθε Επιτροπής υποχρε-

ούνται να απέχουν της εξέτασης ένστασης, εφ' όσον
συντρέχουν λόγοι εξαιρέσεως του άρθρου 52 κ'Πολ.Δ.
που εφαρμόζεται αναλογικά.

Άρθρο 20
1.Οι ενστάσεις, συνοδευόμενες από τα σχετικά υπο-

μνήματα, διαβιβάζονται από την Κτηματολόγιο ΑΕ στον
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Πρόεδρο κάθε Επιτροπής, κατανεμημένες σε πινάκια
υποθέσεων, καθένα από τα οποία εξετάζεται σε μία
συνεδρίαση. Ο αριθμός των υποθέσεων που περιλαμβά-
νονται σε κάθε πινάκιο είναι τουλάχιστον είκοσι (20).
2. Μέσα σε οκτώ ημέρες από την παράδοση στις Επι-

τροπές των φακέλων των ενστάσεων ο Πρόεδρος της
Επιτροπής ορίζει τον τόπο συνεδριάσεων καθώς και το
χρόνο εξέτασης του κάθε πινακίου ξεχωριστά και τοιχο-
κολλά τα πινάκια, τα οποία περιέχουν πρόσκληση για την
παράσταση των ενιστάμενων στη συζήτηση, με μνεία του
τόπου και του χρόνου της συζήτησης των ενστάσεων.
Η τοιχοκόλληση των πινακίων αυτών γίνεται στον χώρο
συνεδρίασης κάθε Επιτροπής, στο δημοτικό ή κοινοτικό
κατάστημα της υπό κτηματογράφηση περιοχής, καθώς
και στο οικείο γραφείο κτηματογράφησης. Η τοιχοκόλ-
ληση γίνεται δώδεκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την
οικεία συνεδρίαση και επέχει θέση κλητεύσεως των ενι-
στάμενων στους οποίους αφορά. Ο γραμματέας μπορεί
κατ' εντολή της Επιτροπής να ειδοποιεί τους ενιστάμε-
νους και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για τον τόπο και
χρόνο συζήτησης της ενστάσεως τους. Η Επιτροπή δια
του γραμματέως της, δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από
τη συνεδρίαση, καλεί να παραστούν στη συζήτηση των
ενστάσεων όσους έχουν έwομο συμφέρον. Η κατά τα
ως άνω κλήτευση των εχόντων έwομο συμφέρον ή των
νομίμως διορισμένων αντικλήτων τους, γίνεται και με
αποστολή τηλεομοιότυπου (fax) ή αποστολή ηλεκτρονι-
κού μηνύματος (e-mail) και βεβαιώνεται από το γραμμα-
τέα με ενυπόγραφη και χρονΟλογημένη σημείωση κάτω
από το έγγραφο της ενστάσεως. Η υποχρέωση αυτή
της Επιτροπής είναι ανεξάρτητη της πρΟβλεπόμενης
στην παρ. 9 του άρθρου 7 υποχρέωσης του ενιστάμενου
να κοινοποιεί την ένσταση στον θιγόμενο. Οι θιγόμενοι
έχουν και αυτοτελώς δικαίωμα παρεμβάσεως που ασκεί-
ται και με προφορική δήλωση κατά τη συζήτηση.
3. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το σχετικό υπόμνημα

και κάθε αποδεικτικό μέσο κατά την κρίση της, στα
οποία μπορεί να περιλαμβάνονται και ένορκες βεβαι-
ώσεις μαρτύρων ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογρά-
φου και αυτοπρόσωπη εξέταση των ενδιαφερομένων.
Ενώπιον της Επιτροπής είναι δυνατή η εξέταση ενός
μόνο μάρτυρα για κάθε ενδιαφερόμενο. Σε εξαιρετικές
περιmώσεις μπορεί η Επιτροπή, με ομόφωνη απόφαση
της, να επιτρέψει την εξέταση και δεύτερου μάρτυρα.
Η Επιτροπή μπορεί και αυτεπαγγέλτως να αναζητήσει
από δημόσιες αρχές (κρατικές, ΟΤΑ,Ν.n.Δ.Δ.)ή και από
τρίτους όλα τα στοιχεία που κρίνει αναγκαία για το
σχηματισμό της κρίσης της. Η άρνηση ενδιαφερομέ-
νου να προσκομίσει αποδεικτικό στοιχείο που ζήτησε
η Επιτροπή εκτιμάται ελευθέρως.
4. Η Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένους για τις

ενστάσεις που παραδίδονται κάθε φορά, μέσα σε προ-
θεσμία δυο (2) μηνών από την παράδοση σε αυτήν από
το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης των φακέλων
των ενστάσεων.

Άρθρο 30
1. Ο Γραμματέας της Επιτροπής και ο αναπληρωτής

του διορίζονται με πράξη του Προέδρου της Επιτροπής,
η οποία γνωστοποιείται στην Κτηματολόγιο Α,Ε
2. Η Επιτροπή συνεδριάζει δύο φορές την εβδομάδα,

όταν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της και σε
περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, τα αναπλη-
ρωματικά. Μέλος που κωλύεται να παραστεί ειδοποιεί

αμέσως το αναπληρωματικό μέλος. Οι συνεδριάσεις
γίνονται τις μεταμεσημβρινές ώρες.
3. Κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής τηρούνται

συνοπτικά πρακτικά από τον γραμματέα, τα οποία
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και
φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του γραμμα-
τέως. Για την υποβοήθηση του έργου του γραμματέως
κατά την τήρηση των πρακτικών, επιτρέπεται η χρήση
μαγνητοφώνου ή άλλου κατάλληλου κατά την κρίση
της Επιτροπής μέσου.
4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής, καταχωρίζονται σε

ειδικό έντυπο που διατίθεται από την Κτηματολόγιο
Α,Ε περιέχουν συνοmική αιτιολογία και παραδίδονται
τμηματικά και ανά πίνακα ενστάσεων από την Επιτροπή
στην Κτηματολόγιο Α.Ε.
5.Με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής συμπληρώ-

νεται το Στατιστικό Δελτίο για κάθε πίνακα ενστάσεων
χωριστά και αποστέλλεται ανά δεκαπενθήμερο στην
Κτηματολόγιο Α,Ε σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην-
Επιτροπή από την Κτηματολόγιο Α.Ε.
6. Η αμοιβή ορίζεται ανά συνεδρίαση, σύμφωνα με την

υπ' αρ. 641/04.012012απόφαση του γπουργού ΠΕΚΑ,(ΦΕΚ
39/30.01.2012ΙΤεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων κλπ.)
για μεν τον Πρόεδρο σε ευρώ πενήντα (50), για δε
καθένα από τα λοιπά μέλη σε ευρώ σαράντα (40) και
για τον γραμματέα σε ευρώ τριάντα (30). Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής βεβαιώνει για τη συμμετοχή των τακτι-
κών ή αναπληρωματικών μελών και του γραμματέα. Η
παραπάνω αμοιβή καταβάλλεται με την προϋπόθεση
ότι η Επιτροπή έχει αποφανθεί και παραδώσει τις απο-
φάσεις της στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης
εμπρόθεσμα, ήτοι μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών
από την εκάστοτε παράδοση σε αυτήν των πινάκων
των υποθέσεων που συνοδεύουν τους φακέλους των
ενστάσεων.

Άρθρο 40
1. Οι υπ αρ. 145/1/19.5.1999(ΦΕΚ1070/8), 151/21.92000

(ΦΕΚ1492/8) και 156/3/622002 (ΦΕΚ 325/8) αποφάσεις
του ο.κ.Χ.Ε. καταργούνται από τη δημοσίευση της πα-
ρούσας.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2012
Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓιΟΣΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ
••

Αριθμ. απόφ. 538/03 (6)
Καθορισμός ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επι-
τρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και αι-
τήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά των
στοιχείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑΑγίου Στε-
φάνου, Διονύσου, Μαραθώνος, Νέας Μάκρης, Ραφή-
νας, Ανθούσης, Ροδοπόλεως-Μπάλας, Σταμάτας και
Πικερμίου του Νομού Αττικής.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΚTHMATOΛOΓlOY

ΚΑΙΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝΕΛΛΑΔΑΣ(Ο'κ'Χ.Ε.)
ΈΞχοντας υπόψη:
1.Το άρθρο 4 του Ν. 2308/95, όπως ισχύει.
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2. Το 2 παρ. 8 εδ. ε και στ του Ν. 2308/1995, όπως

ισχύει
3. Το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 2308/95, όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 13α παρ. 4 του Ν.2308/1995,όπως ισχύει.
5.Την υπ αριθμ 494/2/24.01.2012απόφαση του Δ.Σ.της

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟΑ.Ε.σύμφωνα με την οποία η εταιρεία
προτείνει προς τον ΟΚΧΕ την έκδοση απόφασης για
τον καθορισμό ως ημερομηνίας μέχρι την οποία εί-
ναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και
αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά των
στοιχείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑΑγίου Στεφά-
νου, Διονύσου, Μαραθώνος, Νέας Μάκρης, Ραφήνας, Αν-
θούσης, Ροδοπόλεως-Μπάλας, Σταμάτας και Πικερμίου
του Νομού Αττικής την 15η Σεmεμβρίου 2012.
6. Το γεΥονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-

λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του ΟΚΧΕ
7. Την εισήγηση της Προϊσταμένης του ΟΚΧΕ,απο-

φασίζει:
Ως τελευταία ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επι-

τρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και αιτή-
σεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά των στοι-
χείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑ Αγίου Στεφάνου,
Διονύσου, Μαραθώνος, Νέας Μάκρης, Ραφήνας, Ανθού-
σης, Ροδοπόλεως-Μπάλας, Σταμάτας και Πικερμίου του

. Νομού Απικής η 15η Σεπτεμβρίου 2012.
Η άπ6φαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2012
Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓιΟΣΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ
•

Αριθμ. Φ.479.21/ΑΔ.581298/Σ.623 (7)
Υπερωριακή ΕΡΥασ(α Μον(μων και ΣΕΙΔ Υπαλλήλων

ΠΑ,Έτους 2012.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/11 (ΦΕΚ

226/27-10-11Τ.Α')
2. Την υπ αριθμ 2/78400/0022/14-11-11ΕΥκύκλιο του

ΓΛΚ/22ηΔνση ΜισθολΟΥίου.ΠερίΠαροχής Οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4024/2011"
3. Τη Φ.451/41/10623/1-3-2000απόφαση του γφυπουρ-

γού Εθνικής Άμυνας, που καθορίζει τις Υπηρεσίες του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που λειτουργούν σε 24ωρη
βάση.
4. Τη Φ.800/224/138325/Σ.2551/13-12-2011απόφαση του

Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που καθορίζει την κατανομή
πιστώσεων του Προϋπολογισμού του γΕΘΑ,Οικονομικού
έτους 2012 και τις εγγεγραμμένες ως εκ τούτου στον
προϋπολογισμούς των Ειδικών Φορέων 11-410(ΓΕΑ),11-
420 (ΕΜΥ)& 11-430(ΜΑΕΔΥ)πιστώσεις για αμοιβή - απο-
ζημίωση της υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων
ημερών απασχόλησης στους ΚΑΕ 0511και 0512.
5.Την ανάγκη αντιμετώπισης από το Γενικό Επιτελείο

Αεροπορίας της δαπάνης-αμοιβής των ωρών απασχό-
λησης των Μονίμων και ΣΕΙΔ Υπαλλήλων για εργασία
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, για κάλυψη
εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών ανα-
γκών, λόγω ασκήσεων - επιθεωρήσεων, έργων εκσυγ-
χρονισμού για τις ανάγκες του Στρατιωτικού Νοσοκο-

μείου/251ΓΝΑ,των Στρατιωτικών Εργοστασίων, της ΕΜΥ
και των Εφοδιαστικών Μονάδων.
6. Την υπ αριθμ Υ28/12-12-2011απόφαση του Πρωθυ-

πουργού περί .Καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Γεωργίου Γεωργίου"
(ΦΕΚ2821/8'/14-12-2011),αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών

και εξαιρέσιμων ημερών υπερωριακή εργασία με αμοι-
βή, πέραν από το κανονικό ωράριο, η οποία κρίνεται
απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων
ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το έτος 2012,
ως ακολούθως:
α. γπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας ΕΦ.11-41Ο,για

δύο χιλιάδες τριακόσιους δεκαεmά (2.317)υπηρετούντες
Μονίμους και ΣΕΙΔ υπαλλήλους:
(1) Στον ΚΑΕ 0511το ποσό των 260.000 ευρώ, για

κάλυψη 60.000 ωρών υπερωριακής απογευματινής ερ-
γασίας.
(2)Στον ΚΑΕ0512το ποσό των 190.000 ευρώ, για κάλυ-

ψη 40.000 ωρών νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών εργασίας.
β. Εθνική Μετεωρολογική γπηρεσία (ΕΜΥ)ΕΦ 11-420,

για εκατόν δεκαεπτά (117)Μονίμους και ΣΕΙΔ υπαλλή-
λους:
(1)Στον ΚΑΕ0511το ποσό των 50.000 ευρώ, για κάλυψη

12.000 ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας.
(2) Στον ΚΑΕ 0512το ποσό των 217.000 ευρώ, για κά-

λυψη 40.000 ωρών νυχτερινής Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών εργασίας.
γ. 359 ΜΑΕΔΥ ΕΦ 11-430,για ογδόντα οκτώ (88) Μο-

νίμους και ΣΕΙΔ υπαλλήλους:
(1)Στον ΚΑΕ0511το ποσό των 25.000 ευρώ, για κάλυψη

3.500 ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας.
(2) Στον ΚΑΕ 0512το ποσό των 10.000 ευρώ, για κά-

λυψη 2.500 ωρών νυκτερινής Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών εργασίας.
δ. γπηρεσίες ΑΤΑ (10 ΚΕΠ)
Το ποσό των 2.000 ευρώ από πιστώσεις του ΠΙVADG

ΝΑΤΟγια κάλυψη 480 ωρών υπερωριακής εργασίας 2 Μγ.
2. Η υπερωριακή εργασία σε όλες τις ημέρες της

εβδομάδας ορίζεται, ως αΠΟΥευματινή από 15ης και
μέχρι 22ας ώρας και ως νυκτερινή από 22ας μέχρι της
6ης πρωινής.
3. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν

μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά Υπάλληλο
μηνιαίως. Σε Υπαλλήλους που εργάζονται σε υπηρεσίες
που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα
ή σε δωδεκάωρη ή 24ώρη βάση, στην καθ' υπέρβαση
εργασία οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και Εξαιρέσιμων
ημερών δεν μπορούν να υπερβούν τις δεκαέξι (16)ώρες
κατά περίπτωση τον μήνα.
4. Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αμοιβής

στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυν-
σης.
5. Δαπάνες υπερωριακής, νυχτερινής και Κυριακών ή

εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, που πραγματοποιούνται
το τελευταίο δίμηνο κάθε έτους, δύνανται να επιβαρύ-
νουν τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, με την
προϋπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώ-
σεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους κατά
το οποίο πραγματοποιήθηκαν και δεν κατέστη δυνατή
η πληρωμή τους.
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6. Η κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενη απόφαση δεν μπο-
ρεί να έχει αναδρομική ισχύ πέραν του μηνός από τη
ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και η προκύπτουσα σχετική δαπάνη δεν
δύναται να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο
(1/12)των εγγεγραμμένων πιστώσεων και την εκάστοτε
αποδεσμευθείσα πίστωση από το Υπουργείο Οικονο-
μικών.

7. Υπεύθυνη για την παρακΟλούθηση και τον έλεΎΧΟ
παροχής της υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται η Προ-
ϊστάμενη της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού ΓΕΑ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21Φεβρουαρίου 2012
ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥ ΛΟΣ



8680 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

-/ """ .

Τ1ΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.κ.από 1 έως 16σελίδες 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 DVDICD:

Τεύχος Ε'τήσιαέκδοση ΤριμηνιαίαέκδοσηΜηνιαίαέκδοση Τεύχος Ετήσιαέκδοση ΤρψηνιαίαέκδοσηΜηνιαίαέκδοση

Α' 150 € 40 { 15€ Α.Α.Π. 110{ 30 { .

Β' 300 € 80 € 30 € Ε.Β.!. 100 € - -
Γ' 50 € - - Α.Ε.Δ. 5€ - -

ν.Ο.Δ.Δ. 50{ - - Δ.Δ.Σ. 200 € - 20 €
Δ' 110{ 30 { - Α.Ε ••Ε.Π.Ε. - - 100 {

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.ΕΚ σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1€ ανά 50 σελίδες.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπημορφή Τεύχος Έντυπημορφή Τεύχος Έντυπημορφή

Α' 225€ Δ' 160€ Α.Ε.•Ε.Π.Ε. 2.250 €

Β' 320 € Α.Α.Π. 160€ Δ.Δ.Σ. 225€

Γ' 65 € Ε.Β.ι. 65€ Α.Σ.Ε.Π. 70 €

ν.Ο.Δ.Δ. 65 € Α.Ε.Δ. 10 € Ο.Π.Κ. .

• Το τεύχος A.Σ.E.n.(έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.

• ΗκαταβΟλήγίνεταισε όλες τις ΔημόσιεςΟικονομικέςγπηρεσίες(Δ.ο.γ.). Τοπρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ.πρωτ. 9067/28.2.2005
2η γπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432 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 τηλεοmικοί 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 ΤΑΠΕ.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε.3512)και υπολογιζεται πριν την έκ-
mωση .

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

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφο πολαιών 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)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr - e-mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡ113:30
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