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Αρ. Φύλλου 261
7 Φεβρουαρίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΠΟΛ. 1031
(1)
Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φό−
ρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών
καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερι−
σμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δι−
κηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξε−
ων των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 5 και
της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013
(ΦΕΚ 167 Α΄).

Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέ−
ου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών
αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί
των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οι−
κείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων των περιπτώσεων α και γ της πα−
ραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου
69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄). ......................................
Υπερωριακή Απασχόληση Μόνιμων Πολιτικών Υπαλ−
λήλων (ΜΠΥ) και Προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΠΣΕΙΔ) υπη−
ρεσιών Π.Ν., Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ) και Με−
τοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ), κατά το έτος
2014. ...........................................................................................................
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητή
Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» (ΦΟ.Π.Η.), Νομού Σερρών.........................
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλη−
σης για υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
για το έτος 2014. ............................................................................
Κύρωση αναδασμού αγροκτήματος Κρυονερίου
(Εξωχώραφα) Δήμου Καβάλας έτους 2009. ............

1

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2

3

4
5

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 506/14−9−2012
απόφαση του Προέδρου Δημοτικής Επιχείρη−
σης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΔΕΥΑ Αγρινίου........ 6

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009
(ΦΕΚ 213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικο−
νομικών.
2. Τις διατάξεις της περίπτωσης 170 του άρθρου 2 της
με αριθμό Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013 (ΦΕΚ 3317 Β΄) απόφα−
σης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
Οικονομικών με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες
στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ−
γείου Οικονομικών.
3. Τις διατάξεις του της παραγράφου 2 του άρθρου
18 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 31 και των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 41 του ίδιου νόμου.
4. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α και γ της πα−
ραγράφου 5 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167
Α΄) περί προκαταβολής φόρου υπολογιζόμενης επί των
ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων που αναγρά−
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φονται επί των γραμματίων προκαταβολής ως ποσά
αναφοράς καθώς και περί παρακράτησης φόρου επί
των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους
δικηγορικούς συλλόγους.
5. Την ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης των υπόχρεων
για την παρακράτηση και τον τρόπο και χρόνο απόδο−
σης του προκαταβλητέου φόρου και της παρακράτησης
της προηγουμένης παραγράφου.
6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υποβολή της δήλωσης και τρόπος απόδοσης του προ−
καταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγο−
ρικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί
των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους
δικηγορικούς συλλόγους.
1. Ο προκαταβλητέος φόρος που υπολογίζεται επί των
ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων, που αναγράφο−
νται επί των γραμματίων προκαταβολής ως ποσά ανα−
φοράς καθώς και ο παρακρατούμενος επί των ποσών
που καταβάλλονται ως μέρισμα από τους δικηγορικούς
συλλόγους αποδίδονται με προσωρινές δηλώσεις (συ−
νημμένο υπόδειγμα προσωρινής δήλωσης), με ευθύνη
των προέδρων τους ως εξής:
Οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροπο−
ποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του προκα−
ταβλητέου και του παρακρατηθέντα φόρου φορολογι−
κού έτους 2014 υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό
τόπο www.gsis.gr
2. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφο−
νται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet σύμφωνα
με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010,
ΑΔΑ41ΦΜΗ−ΤΛ (ΦΕΚ Β΄/9.12.10) απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για
τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε
εφαρμογή.
3. Η υποβολή της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του
προκαταβλητέου και του παρακρατηθέντα φόρου φο−
ρολογικού έτους 2014, πραγματοποιείται με την χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού
δικτύου TAXISnet από 20.02.2014.
4. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας
ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης, αυτή υπο−
βάλλεται άμεσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με συνημμένο το

εκτυπωμένο αποδεικτικό στοιχείο της μη δυνατότητας
υποβολής της.
Άρθρο 2
Έκδοση ταυτότητας οφειλής
1. Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβο−
λής της δήλωσης παράγει την «Ταυτότητα Οφειλής»,
στοιχείο απαραίτητο για την απόδοση του φόρου μέσω
πιστωτικών ιδρυμάτων.
2. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 του
άρθρου 1 της παρούσας, αποδεικτικό υποβολής της
δήλωσης του παρακρατηθέντος φόρου, αποτελεί η
υποβληθείσα δήλωση σφραγισμένη από τον αρμόδιο
υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. παραλαβής, με σχετική επισημεί−
ωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης
του φόρου.
Άρθρο 3
Προθεσμία υποβολής και απόδοσης του φόρου
Οι δικηγορικοί σύλλογοι που υπολογίζουν προκατα−
βλητέο φόρο και παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις
διατάξεις των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 5
του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) υποχρεού−
νται να υποβάλλουν δήλωση με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό
τόπο www.gsis.gr το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύ−
τερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υπο−
κείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.
Άρθρο 4
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.
1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά, αμέσως
μετά την υποβολή των προσωρινών δηλώσεων απόδο−
σης του προκαταβλητέου ή παρακρατηθέντος φόρου
ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών
στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα Τaxis .
2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης
και εκτύπωσης των δηλώσεων αυτών.
Άρθρο 5
Ισχύς της απόφασης
Η παρούσα απόφαση ισχύει για δικηγορικές αμοιβές
που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής
ως ποσά αναφοράς που εκδίδονται από 1.1.2014 καθώς
και για μερίσματα που καταβάλλονται από τους δικη−
γορικούς συλλόγους από 1.1.2014 και μετά.
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ĭȠȡȠȜȠȖȚțȩ ȑĲȠȢ
ȂȒȞĮȢ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢ
ǹ.ĭ.Ȃ:
ǹȡȚșȝ. ĭĮțȑȜȠȣ:
ǹ.Ȃ.Ǽ:
ȉȪʌȠȢ ǻȒȜȦıȘȢ:
ǹȡȚșȝ. ǻȒȜȦıȘȢ:
ǹȡȚșȝ. ȆȡȠȘȖ. ǻȒȜȦıȘȢ:

ǼȓįȠȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
ǼʌȚȤİȓȡȘıȘ (ȃ.Ȇ-ĭ.Ȇ)
ǻȘȝȩıȚȠ
ȃȆǻǻ-ȉĮȝİȓĮ

ȆȇȅȈȍȇǿȃǾ ǻǾȁȍȈǾ
ȆĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢ ĭȩȡȠȣ Įʌȩ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ
țĮȚ ʌȡȠțĮĲĮȕȜȘĲȑȠȣ ĳȩȡȠȣ įȚțȘȖȠȡȚțȫȞ ĮȝȠȚȕȫȞ țĮșȫȢ țĮȚ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢ ĳȩȡȠȣ ȝİȡȚıȝȐĲȦȞ
ȈȉȅǿȋǼǿǹ
ȊȆȅȋȇǼȅȊ
ȈȉȅǿȋǼǿǹ
ȃȅȂǿȂȅȊ
ǼȀȆ/ȆȅȊ

ȅȞȠȝĮĲİʌȦȞȣȝȠ Ȓ ǼʌȦȞȣȝȓĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ…………………………………………………………………………..…………………
…………………………………….
ȃȠȝȚțȒ ȂȠȡĳȒ……………………………………………………………………………………………
ǹĭȂ:………………………………………ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ:…………………………………………………………………………….
ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȑȡĮ:………………………………………………

ȆǹȇǹȀȇǹȉǾȈǾ ĭȅȇȅȊ ǹȆǵ ǼȆǿȋǼǿȇǾȂǹȉǿȀǾ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ (ǹȡș.64 ʌĮȡ.1 ʌİȡ.į')

ǲȞįİȚȟȘ ȆİȡȓȠįȠȢ
ȆİȡȚȩįȠȣ ǹʌȩįȠıȘȢ

ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ
ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢ
ĳȩȡȠȣ

ǹțĮșȐȡȚıĲİȢ
ǹȝȠȚȕȑȢ

ȀȡĮĲȒıİȚȢ

ȀĮșĮȡȑȢ ĮȝȠȚȕȑȢ

ȆȠıȩ ĳȩȡȠȣ

ȈȪȞȠȜȠ

ȀĮșĮȡȑȢ ĮȝȠȚȕȑȢ

ȆȠıȩ ĳȩȡȠȣ

ȈȪȞȠȜȠ

ȀĮșĮȡȑȢ ĮȝȠȚȕȑȢ

ȆȠıȩ ĳȩȡȠȣ

ȈȪȞȠȜȠ

ȆȇȅȀǹȉǹǺȁǾȉǼȅȈ ĭȅȇȅȈ ǼȆǿ ǻǿȀǾīȅȇǿȀȍȃ ǹȂȅǿǺȍȃ(ǹȡș.69 ʌĮȡ.5 ʌİȡ.Į')

ǲȞįİȚȟȘ ȆİȡȓȠįȠȢ
ȆİȡȚȩįȠȣ ǹʌȩįȠıȘȢ

ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ
ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢ
ĳȩȡȠȣ

ǹțĮșȐȡȚıĲİȢ
ǹȝȠȚȕȑȢ

ȀȡĮĲȒıİȚȢ

ȆǹȇǹȀȇǹȉǾȈǾ ĭȅȇȅȊ ǼȆǿ ȉȅȊ ȂǼȇǿȈȂǹȉȅȈ ǻǿȀǾīȅȇȍȃ (ǹȡș.69 ʌĮȡ.5 ʌİȡ.Ȗ')

ǲȞįİȚȟȘ ȆİȡȓȠįȠȢ
ȆİȡȚȩįȠȣ ǹʌȩįȠıȘȢ

ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ
ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢ
ĳȩȡȠȣ

ǹțĮșȐȡȚıĲİȢ
ǹȝȠȚȕȑȢ

ȀȡĮĲȒıİȚȢ

ĬǼȍȇǾȈǾ Ȁǹǿ ȆǹȇǹȁǹǺǾ
ȆĮȡĮȜȒĳșȘțİ:

ȆȠıȩ (ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ)

ǼȝʌȡȩșİıȝĮ
ǼțʌȡȩșİıȝĮ

ǹȡ. ȈĲȠȚȤİȓȠȣ ȆȜȘȡȦȝȒȢ
ǹ.ȋ.Ȁ.

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

ȅ ǻȘȜȫȞ

ȅ ȆȇȅǿȈȉǹȂǼȃȅȈ ȉǾȈ ǻ.ȅ.Ȋ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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Αριθμ. Φ.842.10/1/280317 Σ.317
(2)
Υπερωριακή Απασχόληση Μόνιμων Πολιτικών Υπαλλή−
λων (ΜΠΥ) και Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδι−
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΠΣΕΙΔ) υπηρεσι−
ών Π.Ν., Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ) και Μετοχικού
Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ), κατά το έτος 2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 20 του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/27−10−11/τ.Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενι−
αίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
β. Το άρθρο 45 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11−4−12/τ.Α΄)
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ».
γ. Την ανάγκη εκτέλεσης υπερωριακής εργασίας από
τους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Πολεμικού Ναυτικού
(ΜΠΥ−ΣΕΙΔ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων, επειγουσών
και απρόβλεπτων αναγκών.
δ. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται για την
υπερωριακή απασχόληση των Πολιτικών Υπαλλήλων
(ΜΠΥ−ΣΕΙΔ) του Πολεμικού Ναυτικού, έχει εγγραφεί
στον Π/Υ ΓΕΝ έτους 2014 και θα καλυφθεί από τον
ΚΑΕ 0511 (Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία) ύψους
322.000,00 € και τον ΚΑΕ 0512 (Αμοιβή για εργασία
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες) ύψους
300.000,00 €, ενώ για τις υπηρεσίες NATO/Ναύσταθμος
Κρήτης η δαπάνη καλύπτεται από πιστώσεις NATO ΚΑΕ
4711 (Συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών NATO σε
δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών
NATO) και 4712 (Συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών
NATO σε δαπάνες σταθμού FORACS Κρήτης).
ε. Τη με Φ. 451/41/10623/Σ.144/1−3−2000/ΕΠΥΕΘΑ/ΔΣΣΑΔ
υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι Υπη−
ρεσίες του ΠΝ που λειτουργούν σε 24ωρη και 12ωρη
βάση.
στ. Το με Φ.844/154231/Σ. 1746//30−10−2013 έγγραφο
του ΠΒΚ, από το οποίο προκύπτει η υπερωριακή απα−
σχόληση του Προσωπικού (ΜΠΥ−ΣΕΙΔ) του ΠΒΚ και το
γεγονός ότι η υπερωριακή αποζημίωση ύψους 11.900,70 €
θα καλυφθεί από τον οικείο Π/Υ και από τους ΚΑΕ 1308
και 1413.
ζ. Το υπ' αριθμ. 49/24−10−2013 Πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΝ,
από το οποίο προκύπτει ότι η υπερωριακή αποζημίωση
για τους απασχολούμενους στο ΝΠΔΔ του Υπουργείου
(ΜΤΝ), ύψους 8.700,00 €, θα καλυφθεί από τον οικείο
Π/Υ και τον ΚΑΕ 0261, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή,
για εκτέλεση εργασίας απογευματινής, νυκτερινής, Κυ−
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών καθώς και για συμπλή−
ρωση των υποχρεωτικών ωρών εβδομαδιαίας εργασίας,
του Πολιτικού Προσωπικού (ΜΠΥ−ΣΕΙΔ) των Υπηρεσιών
του Πολεμικού Ναυτικού, του ΠΒΚ και του ΜΤΝ, η οποία
κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση εκτάκτων και
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, κατά το έτος 2014
για τους παρακάτω λόγους:
α. Την ύπαρξη υπηρεσιών, οι οποίες λειτουργούν σε
8ωρη, 12ωρη και 24ωρη βάση.
β. Την επιχειρησιακή απασχόληση των Μονάδων του
ΠΝ, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη συχνότερη επιθε−

ώρηση μηχανημάτων − συσκευών και αποκατάσταση
βλαβών.
γ. Την μείωση του πολιτικού προσωπικού, λόγω συ−
νταξιοδοτήσεως και μη αναπληρώσεως του.
δ. Το γεγονός, ότι οι ανάγκες τόσο στα συνεργεία,
όσο και στις λοιπές υπηρεσίες του ΠΝ, δεν είναι προ−
καθορισμένες, ώστε να προγραμματίζονται οι εργασίες,
αλλά είναι κυρίως έκτακτες και ποικίλουν ανάλογα με
τις απαιτήσεις επισκευής σε συνάρτηση με την επιχει−
ρησιακή ετοιμότητα των πολεμικών πλοίων.
2. Η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή θα εκτελεσθεί
ως ακολούθως:
α. Για παροχή απογευματινής εργασίας
(1) Από 130 Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους και μέχρι
12.340 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0511 Π/Υ ΓΕΝ).
(2) Από 30 Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου και μέχρι 7.200 ώρες εργα−
σίας (ΚΑΕ 0511 Π/Υ ΓΕΝ).
(3) Από 86 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ
και ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΚ−Κ14 και μέχρι 20.640 ώρες εργασίας
(ΚΑΕ 4711).
(4) Από 19 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του NK/NATO/
FORACS και μέχρι 4.560 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).
(5) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου του NK/NATO/FORACS και μέχρι
240 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).
(6) Από 10 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Πεδίου Βολής
Κρήτης και μέχρι 1.240 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1308 Π/Υ
ΠΒΚ.)
(7) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου του Πεδίου Βολής Κρήτης και
μέχρι 200 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1413 Π/Υ Π.Β.Κ.)
(8) Από 8 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΜΤΝ και μέχρι
1.920 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0261, Π/Υ ΜΤΝ).
β. Για παροχή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά
τη διάρκεια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.
(1) Από 55 Μον. Πολ. Υπαλλήλους και μέχρι 6.428 ώρες
εργασίας (ΚΑΕ 0512 Π/Υ ΓΕΝ).
(2) Από 86 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ
και ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΚ−Κ14 και μέχρι 33.024 ώρες εργασίας
(ΚΑΕ 4711).
(3) Από 19 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του NK/NATO/
FORACS και μέχρι 3.648 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).
(4) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου του NK/NATO/FORACS και μέχρι
192 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).
(5) Από 10 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Π.Β.Κ. και μέχρι
560 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1308 Π/Υ Π.Β.Κ).
(6) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου του Π.Β.Κ. και μέχρι 170 ώρες
εργασίας (ΚΑΕ 1413 Π/Υ Π.Β.Κ).
γ. Προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
εργασίας (Βάρδιες).
(1) Από 130 Μον. Πολ. Υπαλλήλους και μέχρι 56.690
ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0512 Π/Υ ΓΕΝ).
(2) Από 86 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ
και ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΚ−Κ14 και μέχρι 49.536 ώρες εργασίας
(ΚΑΕ 4711).
(3) Από 19 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του NK/NATO/
FORACS και μέχρι 5.472 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).
(4) Από 30 Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου και μέχρι 28.000 ώρες εργα−
σίας (ΚΑΕ 0512 Π/Υ ΓΕΝ).
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(5) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου του NK/NATO/FORACS και μέχρι
960 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).
(6) Από 2 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Π.Β.Κ. και μέχρι
500 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1308 Π/Υ Π.Β.Κ).
3. Τα όρια υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν
τις 20 ώρες απογευματινής, τις 16 ώρες νυχτερινής και
16 ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, ανά υπάλλη−
λο μηνιαίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20
του Ν. 4024/11.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31−12−2014.
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ.500/68/Ε5/10724
(3)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητή Τ.Ε.Ι.
στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙ−
ΑΣ» (ΦΟ.Π.Η.), Νομού Σερρών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 εδαφ. β, γ, δ
του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α΄
101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου
τομέα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2327/95
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 εδαφ. α του ν. 2362/
95 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του ν. 2817/2000
(ΦΕΚ Α΄ 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 του ν. 3232/04
(ΦΕΚ Α΄ 48) «θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες
διατάξεις».
7. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 36 παρ. 1 εδαφ. β
του ν. 4009/11 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του π.δ. 174/1985
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».
10. Το π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152) «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
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Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντιστοίχως».
11. Το π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
12. Το π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης...της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
13. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες».
14. Τη με αριθμό Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).
15. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 307) «Τροποποίηση της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας
αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκ−
παιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγματοποιούν την
άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου,
Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
16. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 168)
κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση σπουδαστών
Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».
17. Τη με αριθμό 68/07−11−2013 απόφαση του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ «ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»
(ΦΟ.Π.Η.), Νομού Σερρών, η οποία διαβιβάσθηκε προς το
Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων με το αριθμ. 963/
11−11−2013 έγγραφο του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.
18. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».
19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» (ΦΟ.Π.Η.), Νο−
μού Σερρών, ύψους 1.489,52 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος
2014 και ποσό ύψους 2.234,28 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα
από τα επόμενα οικονομικά έτη.
20. Τη με αριθμ. 951/6−11−2013 βεβαίωση της Οικονο−
μικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πί−
στωσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε μία (1) θέση πρακτικής άσκησης φοιτητή
Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των
ειδικοτήτων, στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» (ΦΟ.Π.Η.), Νομού Σερρών.
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για το ανω−
τέρω Ν.Π.Δ.Δ. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχί−
ζοντας από 01−05−2014.
• Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογι−
σμό του Ν.Π.Δ.Δ. «ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙ−
ΑΣ» (ΦΟ.Π.Η.), Νομού Σερρών.
• Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 1.489,52 ΕΥΡΩ για το 2014, η οποία θα
καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε 10.6042 και 10.6054 σε βάρος
του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» (ΦΟ.Π.Η), Νομού Σερρών, ως εξής:
− 1.489,52 ΕΥΡΩ (01 θέση x 186,19 (176,08+10,11) ΕΥΡΩ Χ
8 μήνες) για το έτος 2014 και
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− 2.234,28 ΕΥΡΩ (01 θέση x 186,19 ΕΥΡΩ x 12 μήνες) για
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2014 έχει δε−
σμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»
(ΦΟ.Π.Η.), Νομού Σερρών και για καθένα από τα επόμε−
να οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους
2.234,28 ΕΥΡΩ, η οποία θα δεσμεύεται στους αντίστοι−
χους προϋπολογισμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Ιανουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ση οικονομικού έτους 2014 (ΚΑΕ: 0511, φορέας 17−620),
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχό−
ληση μέχρι τριάντα (30) υπαλλήλων που υπηρετούν
στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοι−
νωνιών έως 31/12/2014 και μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνι−
αίως ανά υπάλληλο, ήτοι μέχρι εξακόσιες (600) ώρες
συνολικά κατά μήνα. Το σύνολο της ετήσιας δαπάνης
δεν θα ξεπεράσει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000,00 €) και θα καλυφθεί από τις οικείες πιστώσεις
του Ε.Φ.17−620. Ο επιμερισμός των ωρών υπερωριακής
απασχόλησης θα γίνει με μεταγενέστερη απόφαση συ−
γκρότησης συνεργείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 297
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλη−
σης για υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή Δι−
ασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών για
το έτος 2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο− βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄).
β. του Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ 47/Α΄) «Αρχή Διασφάλισης
Απορρήτου των Επικοινωνιών».
γ. του Π.Δ. 40/2005 (ΦΕΚ 59/Α΄) «Εσωτερική διάρθρωση
της ΑΔΑΕ, προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμέ−
νων και συναφείς διατάξεις».
2) Την υπ’ αριθμ. 2/17127/0022/28.02.2012 (ΦΕΚ 498/Β΄)
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός αποδοχών του ειδι−
κού επιστημονικού προσωπικού και των δικηγόρων με
σχέση έμμισθης εντολής των Ανεξάρτητων Διοικητικών
ή Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων».
3) Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για
τους υπαλλήλους της Αρχής προκειμένου να αντιμετω−
πιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες
έχουν προκύψει από τη μείωση του προσωπικού συ−
νεπεία μακροχρόνιων αδειών (ασθενειών, ανατροφής
τέκνων, άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης) με
αποτέλεσμα τα αντικείμενα των προαναφερομένων
υπαλλήλων να επιβαρύνουν τους εναπομείναντες, οι
οποίοι απαιτείται να εργαστούν υπερωριακά πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας.
4) Το γεγονός ότι η δαπάνη θα καλυφθεί από την
εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της Α.Δ.Α.Ε. πίστω−

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 04/858
(5)
Κύρωση αναδασμού αγροκτήματος Κρυονερίου
(Εξωχώραφα) Δήμου Καβάλας έτους 2009.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159, 160 και 282 παρά−
γραφος 1α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7−6−2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το π.δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237 Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
3. Την αριθ. οικ. 39/14−1−2011 (ΦΕΚ 122 Β΄/8−2−2011) από−
φαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 1 του Ν. 674/
77 (ΦΕΚ 242 Α΄/1−9−1977).
5. Την από 15−01−2014 προφορική εισήγηση της Δι−
εύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, αποφασίζουμε:
Κυρώνουμε το νέο κτηματικό καθεστώς που διαμορ−
φώθηκε με τον αναδασμό έτους 2009 στην κτηματική
περιοχή Κρυονερίου (Εξωχώραφα) Δήμου Καβάλας,
όπως αυτό απεικονίζεται στους συνταχθέντες από την
Επιτροπή Αναδασμού κτηματολογικούς πίνακες και δι−
αγράμματα της περιοχής αυτής.
Η εν λόγω απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος
του Προϋπολογισμού της οικείας Περιφέρειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καβάλα, 16 Ιανουαρίου 2014
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΓΡΑΝΑΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στο Φ.Ε.Κ. 2936/20−11−2013 τ.Β΄ στο οποίο δημοσιεύ−
θηκε η αριθμ. 506/14−9−2012 απόφαση του Προέδρου
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΔΕΥΑ
Αγρινίου, αναφορικά με την κατάργηση κενών οργα−

3407

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

νικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγρινίου διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Αριθμός οργανικών θέσεων φορέων
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προβλεπόμενες
οργανικές θέσεις
Καλυμμένες

Καταργούμενες
κενές

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Κενές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

1

στο ορθό «
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Αριθμός οργανικών θέσεων φορέων
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προβλεπόμενες
οργανικές θέσεις
Καλυμμένες

Καταργούμενες
κενές

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1

1

Κενές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

1

(Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγρινίου)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

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 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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