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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συμπλήρωση της αριθμ. 185744/Γ7/4−12−2013 (ΦΕΚ
3139/τ.Β΄/10−12−2013) Υ.Α. με θέμα Οργάνωση και
λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013−2014......
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για το Δασαρχείο Γουμένισσας της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης. .......
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος κα−
θαριότητας για το Δασαρχείο Κιλκίς της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης ...........
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος κα−
θαριότητας για το Δασαρχείο Nάουσας της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης. .....
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος κα−
θαριότητας για το Δασαρχείο Κάτω Νευροκοπί−
ου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−
Θράκης....................................................................................................
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος κα−
θαριότητας για το Δασαρχείο Σταυρούπολης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης.
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος κα−
θαριότητας για τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέ−
σεων Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης ......
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος κα−
θαριότητας για τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης Ανατολικής Μακεδονίας−Θρά−
κης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας−Θράκης. ..........................................................................................
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος κα−
θαριότητας για τη Διεύθυνση Αστικής Κατάστα−
σης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ανατολικής Μα−
κεδονίας−Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας−Θράκης....................................................................
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος κα−
θαριότητας για τη Διεύθυνση Δασών Ημαθίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης ..
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος κα−
θαριότητας για τη Διεύθυνση Δασών Δράμας και
το Δασαρχείο Δράμας της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Μακεδονίας−Θράκης..............................................
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Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για τη Διεύθυνση Δασών Κιλκίς της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης ........
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για τη Διεύθυνση Δασών Πιερίας της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης ...............
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος κα−
θαριότητας για τη Διεύθυνση Δασών Ν. Ροδό−
πης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας−Θράκης ...........................................................................................
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος κα−
θαριότητας για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας−Θράκης .................................................................................
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για τα Τμήματα Διοικητικού−Οικονομικού,
Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληρο−
φοριών, Αδειών Διαμονής και Αστικής Κατάστα−
σης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Ημαθίας της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης ........
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος κα−
θαριότητας για τα Τμήματα Διοικητικού−Οικονο−
μικού, Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής
Πληροφοριών, Αδειών Διαμονής και Αστικής Κατά−
στασης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Κιλκίς της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης ........
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για τα Τμήματα Διοικητικού−Οικονομικού,
Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληρο−
φοριών, Αδειών Διαμονής και Αστικής Κατάστασης
και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Πιερίας της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης...............................
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος κα−
θαριότητας για το Τμήμα Ελέγχου Υλικών και
Ποιότητας Δημοσίων Έργων Ανατολικής Μακε−
δονίας−Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας−Θράκης....................................................................
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος κα−
θαριότητας για το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Νομικών Προσώπων Κομοτηνής της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης ...........
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος κα−
θαριότητας για το Δασαρχείο Βέροιας της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης ......
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 24756/Γ7
(1)
Συμπλήρωση της αριθμ. 185744/Γ7/4−12−2013 (ΦΕΚ 3139/τ.
Β΄/10−12−2013) Υ.Α. με θέμα Οργάνωση και λειτουργία
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
για το σχολικό έτος 2013−2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 41 του άρθρου 13
του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 τ.Α΄) «Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄) «Ανα−
βάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού− καθιέρωση κα−
νόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση
και λοιπές διατάξεις».
3. Την 90595/ΕΙ5 (ΦΕΚ 1667 τ.Β΄) Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παι−
δείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και
Συμεών Κεδίκογλου.
4. Την Υ.Α. 115475/Γ2/21−8−2013 «Ωρολόγιο Πρόγραμμα
των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου
Γυμνασίου» (ΦΕΚ 2121 τ.Β΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ
233 τ.Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό
και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της Υ.Α Φ.353.1/324/105657/Δ1.2002
(ΦΕΚ 1340 τ.Β΄) «Καθορισμός των ειδικότερων και κα−
θηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων και πε−
ριφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών
των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των
διδασκόντων».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1, εδάφιο 6 και
7 του ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις».
8. Την Υ.Α. 96734/Γ7/11.9.2003 (ΦΕΚ 1301 τ.Β΄). «Ενισχυ−
τική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου».
9. Την Υ.Α. 125617/Γ7/2011 (ΦΕΚ 2585 τ.Β΄). « Οργάνωση
και Λειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας».
10. Την Υ.Α. 24136/Γ7/18−2−2013 (ΦΕΚ 524 τ.Β΄). «Οργά−
νωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής
Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2012−2013».
11. Τις διατάξεις του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/2012 τ. Α΄).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.2. του ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ. Α΄).
13. Την Υ.Α 8440/2011 (ΦΕΚ 318/2011 τ. Β΄) η οποία εκδό−
θηκε με βάση τη παρ.2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/2010).
14. Τις διατάξεις του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 τ. Α΄).
15. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του ν. 4072/2012
(ΦΕΚ 86 τ. Α΄).
16. Τις διατάξεις της παρ. 16, του άρθρου 14, του
Ν. 1566/85, τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του
Ν. 3528/07, τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4076/2012
(Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή).
17. Την εγκύκλιο της ΕΥΘΥ με αριθ.πρωτ.: 29665/ΕΤΘΤ
610/ 02−07−2012 με θέμα «Διαδικασίες έγκρισης συμβάσε−
ων μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου
6 του ν. 2527/1997».

18. Την Υ.Α. 30972/Γ1 (ΦΕΚ 614/2013 τ.Β΄) «Αξιολόγηση
του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας−Δια−
δικασία Αυτοαξιολόγησης».
19. Τις με αρ. πρωτ. 3597/13−02−2013, 3598/13−02−2013
και 3599/13−02−2013 Αποφάσεις Ένταξης στους ΑΠ1, 2
και 3 αντίστοιχα των ανωτέρω Πράξεων του ΕΠ «Εκ−
παίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπως ισχύουν και τρο−
ποποιούνται.
20. Τις διατάξεις του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/2009 τ. Α΄).
21. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/2011 τ. Α΄).
22. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της Υ.Α. αρ.5971/ΣΤ 5/
22−1−2003 (ΦΕΚ 94/2003 τ. Β΄). «Διάρθρωση στελεχών και
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγ−
γελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δρα−
στηριοτήτων. Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των
Δ/νσεων Σπουδών Π/βάθμιας, Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης».
23. Τις διατάξεις του άρθρου 2, κεφ. Α΄, παρ. 2 και 3
της ΚΥΑ 24001/2013 (ΦΕΚ 1449 τ. Β΄) «Μεταφορά μαθητών
δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες».
24. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 2963/2001
(ΦΕΚ 268 τ.Α΄) «Οργάνωση και Λειτουργία των δημοσίων
επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγ−
χος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και
άλλες διατάξεις».
25. Το άρθρο 50 του Ν. 2413/96 (ΦΕΚ 124/Α) «Περί
συστάσεως του Ειδικού Λογαριασμού ΕΥΕ» και την με
αρ. πρωτ. 141/2004 ΥΑ (ΦΕΚ 269/Β/10−02−2004) «Έγκρι−
ση Οδηγού Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», σε
συνδυασμό με την με αρ. πρωτ. 4327/2010 (1387/Β/10−
02−2010) περί τροποποιήσεως της με αρ. πρωτ. 329/05
ΚΥΑ (ΦΕΚ 210/Β) η οποία τροποποίησε και αντικατέστη−
σε την Απόφαση με αρ. ΚΥΑ/845/25−08−03 (ΦΕΚ 1222/Β)
«Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥΠΕΠΘ»).
26. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ.15. του ν. 3614/2007
(ΦΕΚ 267 τ. Α΄).
27. Tις διατάξεις του άρθρου 7,παρ.3 του ν.4142/2013
(ΦΕΚ 83 τ. Α΄).
28. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.
29. Τις διατάξεις της Υ.Α. 120546/Δ2/28−9−2010 (ΦΕΚ
1595 τ. Β΄) με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προ−
σωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις ανάγκες
των σχολικών μονάδων που λειτουργούν εντός των Ει−
δικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων».
30. Τις διατάξεις της παρ. 2 β. του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ
159 Α΄) με θέμα: «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις».
31. Την αριθμ. 185744/Γ7/4−12−2013 (ΦΕΚ 3139/τ.Β΄/10−12−
2013) Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό
έτος 2013−2014», αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την παρ. 17 της υπ’ αριθμ. 185744/Γ7/4−
12−2013 (ΦΕΚ 3139/τ. Β΄/10−12−2013) Υ.Α. με θέμα: «Οργά−
νωση και λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013−2014» με τα εξής:
«Εξαίρεση αποτελούν τα Σ.Κ.Ε.Δ. Γυμνασίων που λει−
τουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης
Νέων όπου, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών η πρόσληψη
αναπληρωτών θα γίνεται με σύμβαση πλήρους ωρα−
ρίου και με βάση τον ειδικό αξιολογικό πίνακα που
καταρτίζουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Εκπαίδευσης βάσει της Υ.Α. 120546/Δ2/28−9−2010 Υ.Α.
(ΦΕΚ 1595 τ. Β΄) η οποία υλοποιεί το νόμο 3687/2008
(ΦΕΚ 159 Α΄) – άρθρο 28 παρ. 2 β.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. οικ.12929
(2)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για το Δασαρχείο Γουμένισσας της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «περί Δη−
μοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10
(Α΄141).
γ) της παρ.10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α΄85).
δ) του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (Α΄235).
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194) και (Α΄209).
2. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄ 1741).
3. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με
την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων
ποσοστών διάθεσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα,
για το έτος 2014, για το Δασαρχείο Γουμένισσας σε
2.690,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 997−23/073 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από
τον Προϊστάμενο του Δασαρχείου Γουμένισσας, βάσει
διμηνιαίων καταστάσεων, με χρηματικά εντάλματα, για
την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφείων της
ανωτέρω Υπηρεσίας της Α.Δ.Μ−Θ.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμενος
του Δασαρχείου Γουμένισσας, ως υπεύθυνος διαχειρι−
στής της πίστωσης αυτής, υποχρεούται να αποδώσει
λογαριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας
πλήρη δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του.
Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α: 16490/3−2−2014
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
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Αριθ. 6694
(3)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για το Δασαρχείο Κιλκίς της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «περί Δη−
μοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10
(Α΄141).
γ) της παρ.10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α΄85).
δ) του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (Α΄235).
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194) και (Α΄209).
2. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄1741).
3. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με
την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων
ποσοστών διάθεσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα,
για το έτος 2014, για το Δασαρχείο Κιλκίς σε 3.382,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 997−23/073 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά
από τον Προϊστάμενο του Δασαρχείου Κιλκίς, βάσει
διμηνιαίων καταστάσεων, με χρηματικά εντάλματα, για
την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφείων της
ανωτέρω Υπηρεσίας της Α.Δ.Μ−Θ.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμενος
του Δασαρχείου Κιλκίς, ως υπεύθυνος διαχειριστής της
πίστωσης αυτής, υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό
σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιο−
λογητικά στην Υπηρεσία του.
Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α: 16496/3−2−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
Αριθμ. 6702
(4)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαρι−
ότητας για το Δασαρχείο Nάουσας της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «περί Δη−
μοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε
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και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10
(Α΄141).
γ) της παρ.10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α΄85).
δ) του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (Α΄235).
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194) και (Α΄209).
2. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄1741).
3. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με
την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων
ποσοστών διάθεσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριό−
τητα, για το έτος 2014, για το Δασαρχείο Νάουσας σε
2.220,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 997−23/073 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από
τον Προϊστάμενο του Δασαρχείου Νάουσας, βάσει δι−
μηνιαίων καταστάσεων, με χρηματικά εντάλματα, για
την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφείων της
ανωτέρω Υπηρεσίας της Α.Δ.Μ−Θ.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμενος
του Δασαρχείου Νάουσας, ως υπεύθυνος διαχειριστής
της πίστωσης αυτής, υποχρεούται να αποδώσει λογα−
ριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας πλήρη
δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του.
Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α: 13676/4−2−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. 6934
(5)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για το Δασαρχείο Κάτω Νευροκοπίου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «περί Δη−
μοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α΄ 247) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10
(Α΄141).
γ) της παρ.10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α΄85).
δ) του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (Α΄235).
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194) και (Α΄209).
2. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή

χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄1741).
3. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με
την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων
ποσοστών διάθεσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα,
για το έτος 2014, για το Δασαρχείο Κάτω Νευροκοπίου
σε 5.400,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 997−23/073 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά
από τον Προϊστάμενο του Δασαρχείου Κάτω Νευρο−
κοπίου, βάσει διμηνιαίων καταστάσεων, με χρηματικά
εντάλματα, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των
γραφείων των ανωτέρω Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ−Θ.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμενος
του Δασαρχείου Κάτω Νευροκοπίου, ως υπεύθυνος δια−
χειριστής της πίστωσης αυτής, υποχρεούται να αποδώ−
σει λογαριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας
πλήρη δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του.
Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α: 12557/3−2−2014
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. 11661
(6)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για το Δασαρχείο Σταυρούπολης της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «περί Δη−
μοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10
(Α΄141).
γ) της παρ.10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α΄85).
δ) του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (Α΄235).
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194) και (Α΄209).
2. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄1741).
3. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με
την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων
ποσοστών διάθεσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα,
για το έτος 2014, για το Δασαρχείο Σταυρούπολης σε
3.360,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 997−23/073 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
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Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από
τον Προϊστάμενο του Δασαρχείου Σταυρούπολης, βάσει
διμηνιαίων καταστάσεων, με χρηματικά εντάλματα, για
την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφείων της
ανωτέρω Υπηρεσίας της Α.Δ.Μ−Θ.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμενος
του Δασαρχείου Σταυρούπολης, ως υπεύθυνος διαχει−
ριστής της πίστωσης αυτής, υποχρεούται να αποδώσει
λογαριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας
πλήρη δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του.
Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α: 16271/11−2−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. 6690
(7)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων
Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «περί Δη−
μοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10
(Α΄141).
γ) της παρ.10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α΄85).
δ) του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (Α΄235).
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194) και (Α΄209).
2. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄1741).
3. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με
την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων
ποσοστών διάθεσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα,
για το έτος 2014, για τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέ−
σεων Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης σε 2.400,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 997−23/073 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσε−
ων Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, βάσει διμηνιαίων
καταστάσεων, με χρηματικά εντάλματα, για την πληρω−
μή δαπανών καθαρισμού των γραφείων της ανωτέρω
Υπηρεσίας της Α.Δ.Μ−Θ.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμε−
νος της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Ανατολικής
Μακεδονίας−Θράκης, ως υπεύθυνος διαχειριστής της
πίστωσης αυτής, υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό
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σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιο−
λογητικά στην Υπηρεσία του.
Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α: 15358/7−2−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. οικ. 12922
(8)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανά−
στευσης Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «περί Δη−
μοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10
(Α΄141).
γ) της παρ.10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α΄85).
δ) του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (Α΄235).
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194) και (Α΄209).
2. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄1741).
3. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με
την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων
ποσοστών διάθεσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότη−
τα, για το έτος 2014, για τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, σε
1.440,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 997−23/071 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, βάσει
διμηνιαίων καταστάσεων, με χρηματικά εντάλματα, για
την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφείων της
ανωτέρω Υπηρεσίας της Α.Δ.Μ−Θ.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ανατο−
λικής Μακεδονίας−Θράκης, ως υπεύθυνος διαχειριστής
της πίστωσης αυτής, υποχρεούται να αποδώσει λογα−
ριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας πλήρη
δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του.
Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α: 9992/23−1−2014.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. οικ. 12924
(9)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος κα−
θαριότητας για τη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης
και Κοινωνικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονί−
ας−Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας−Θράκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «περί Δη−
μοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10
(Α΄141).
γ) της παρ.10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α΄85)
δ) του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (Α΄235).
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194) και (Α΄209).
2. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄1741).
3. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με
την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων
ποσοστών διάθεσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα,
για το έτος 2014, για τη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης
και Κοινωνικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης, σε 3.000,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 997−23/071 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης
και Κοινωνικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης, βάσει διμηνιαίων καταστάσεων, με χρηματικά
εντάλματα, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των
γραφείων της ανωτέρω Υπηρεσίας της Α.Δ.Μ−Θ.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών
Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, ως υπεύ−
θυνος διαχειριστής της πίστωσης αυτής, υποχρεούται
να αποδώσει λογαριασμό σωστής διαχείρισής της, υπο−
βάλλοντας πλήρη δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του.
Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α: 9992/23−1−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Αριθμ. 11720
(10)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για τη Διεύθυνση Δασών Ημαθίας της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «περί Δη−
μοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10
(Α΄141).
γ) της παρ.10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α΄85).
δ) του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (Α΄235).
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194) και (Α΄209).
2. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄1741).
3. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με
την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων
ποσοστών διάθεσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα,
για το έτος 2014, για τη Διεύθυνση Δασών Ημαθίας, σε
2.400,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 997−23/073 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών Ημαθίας, βάσει
διμηνιαίων καταστάσεων, με χρηματικά εντάλματα, για
την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφείων της
ανωτέρω Υπηρεσίας της Α.Δ.Μ−Θ.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Δασών Ημαθίας, ως υπεύθυνος διαχει−
ριστής της πίστωσης αυτής, υποχρεούται να αποδώσει
λογαριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας
πλήρη δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του.
Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α: 13676/4−2−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
Αριθμ. 8107
(11)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για τη Διεύθυνση Δασών Δράμας και το
Δασαρχείο Δράμας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας−Θράκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
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β) των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «περί Δη−
μοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10
(Α΄141).
γ) της παρ.10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α΄85).
δ) του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (Α΄235).
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194) και (Α΄209).
2. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄1741).
3. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με
την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων
ποσοστών διάθεσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα,
για το έτος 2014, για τη Διεύθυνση Δασών Δράμας και
το Δασαρχείο Δράμας σε 10.922,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 997−23/073 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά
από τον Προϊστάμενο του Δασαρχείου Δράμας, βάσει
διμηνιαίων καταστάσεων, με χρηματικά εντάλματα, για
την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφείων των
ανωτέρω Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ−Θ.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμενος
του Δασαρχείου Δράμας, ως υπεύθυνος διαχειριστής
της πίστωσης αυτής, υποχρεούται να αποδώσει λογα−
ριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας πλήρη
δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του.
Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α: 12557/3−2−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. οικ. 12928
(12)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για τη Διεύθυνση Δασών Κιλκίς της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «περί Δη−
μοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10
(Α΄141).
γ) της παρ.10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α΄85).
δ) του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (Α΄235).
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194) και (Α΄209).
2. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
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τικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄1741).
3. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με
την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων
ποσοστών διάθεσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα,
για το έτος 2014, για τη Διεύθυνση Δασών Κιλκίς σε
1.980,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 997−23/073 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών Κιλκίς, βάσει
διμηνιαίων καταστάσεων, με χρηματικά εντάλματα, για
την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφείων της
ανωτέρω Υπηρεσίας της Α.Δ.Μ−Θ.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Δασών Κιλκίς, ως υπεύθυνος διαχειρι−
στής της πίστωσης αυτής, υποχρεούται να αποδώσει
λογαριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας
πλήρη δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του.
Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α: 16489/3−2−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. 6933
(13)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για τη Διεύθυνση Δασών Πιερίας της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «περί Δη−
μοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10
(Α΄141).
γ) της παρ.10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α΄85).
δ) του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (Α΄235).
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194) και (Α΄209).
2. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄ 1741).
3. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με
την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων
ποσοστών διάθεσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα,
για το έτος 2014, για τη Διεύθυνση Δασών Πιερίας σε
4.440,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 997−23/073 και
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Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας, βάσει
διμηνιαίων καταστάσεων, με χρηματικά εντάλματα, για
την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφείων της
ανωτέρω Υπηρεσίας της Α.Δ.Μ−Θ.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας, ως υπεύθυνος διαχει−
ριστής της πίστωσης αυτής, υποχρεούται να αποδώσει
λογαριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας
πλήρη δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του.
Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α: 15084/6−2−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. οικ. 12920
(14)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για τη Διεύθυνση Δασών Ν. Ροδόπης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «περί Δημοσίου
Λογιστικού κ.λπ.» (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 (Α΄141).
γ) της παρ.10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α΄85).
δ) του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (Α΄235).
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194) και (Α΄209).
2. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄1741).
3. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με
την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων
ποσοστών διάθεσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα,
για το έτος 2014, για τη Διεύθυνση Δασών Ν. Ροδόπης
σε 2.616,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 997−23/073 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ροδόπης,
βάσει διμηνιαίων καταστάσεων, με χρηματικά εντάλμα−
τα, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφεί−
ων της ανωτέρω Υπηρεσίας της Α.Δ.Μ−Θ.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ροδόπης, ως υπεύθυνος δια−
χειριστής της πίστωσης αυτής, υποχρεούται να αποδώ−
σει λογαριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας
πλήρη δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του.
Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α: 15358/7−2−2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. 5606
(15)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χω−
ρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «περί Δη−
μοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10
(Α΄141).
γ) της παρ.10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α΄85)
δ) του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (Α΄235).
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194) και (Α΄209).
2. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄1741).
3. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με
την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων
ποσοστών διάθεσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα,
για το έτος 2014, για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης,
σε 2.016,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 997−23/072 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης,
βάσει διμηνιαίων καταστάσεων, με χρηματικά εντάλμα−
τα, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφεί−
ων της ανωτέρω Υπηρεσίας της Α.Δ.Μ−Θ.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, ως υπεύθυνος διαχει−
ριστής της πίστωσης αυτής, υποχρεούται να αποδώσει
λογαριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας
πλήρη δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του.
Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α: 14841/5−2−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Αριθμ. 11660
(16)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για τα Τμήματα Διοικητικού−Οικονομικού,
Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφο−
ριών, Αδειών Διαμονής και Αστικής Κατάστασης και
Κοινωνικής Ένταξης Ν. Ημαθίας της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης.

,Αριθμ. οικ. 12926

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «περί Δη−
μοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10
(Α΄141).
γ) της παρ.10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α΄85).
δ) του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (Α΄235).
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194) και (Α΄209).
2. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄1741).
3. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με
την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων
ποσοστών διάθεσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα,
για το έτος 2014, για τα Τμήματα Διοικητικού−Οικονομι−
κού, Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληρο−
φοριών, Αδειών Διαμονής και Αστικής Κατάστασης και
Κοινωνικής Ένταξης Ν. Ημαθίας, σε 5.400,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 997−23/071 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά
από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού−Οι−
κονομικού Ν. Ημαθίας, βάσει διμηνιαίων καταστάσεων,
με χρηματικά εντάλματα, για την πληρωμή δαπανών
καθαρισμού των γραφείων των ανωτέρω Υπηρεσιών
της Α.Δ.Μ−Θ.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Διοικητικού−Οικονομικού Ν. Ημαθίας, ως
υπεύθυνος διαχειριστής της πίστωσης αυτής, υποχρε−
ούται να αποδώσει λογαριασμό σωστής διαχείρισής
της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιολογητικά στην Υπη−
ρεσία του.
Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α: 12257/29−1−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «περί Δη−
μοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10
(Α΄141).
γ) της παρ.10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α΄85).
δ) του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (Α΄235).
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194) και (Α΄209).
2. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄1741).
3. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με
την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων
ποσοστών διάθεσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα,
για το έτος 2014, για τα Τμήματα Διοικητικού−Οικονομι−
κού, Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληρο−
φοριών, Αδειών Διαμονής και Αστικής Κατάστασης και
Κοινωνικής Ένταξης Ν. Κιλκίς, σε 3.840,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 997−23/071 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από
τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού−Οικονομι−
κού Ν. Κιλκίς, βάσει διμηνιαίων καταστάσεων, με χρημα−
τικά εντάλματα, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού
των γραφείων των ανωτέρω Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ−Θ.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Διοικητικού−Οικονομικού Ν. Κιλκίς, ως
υπεύθυνος διαχειριστής της πίστωσης αυτής, υποχρε−
ούται να αποδώσει λογαριασμό σωστής διαχείρισής
της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιολογητικά στην Υπη−
ρεσία του.
Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α: 10652/28−1−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

(17)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για τα Τμήματα Διοικητικού−Οικονομικού,
Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφο−
ριών, Αδειών Διαμονής και Αστικής Κατάστασης και
Κοινωνικής Ένταξης Ν. Κιλκίς της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης.

8408

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. οικ. 12927
(18)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για τα Τμήματα Διοικητικού−Οικονομικού,
Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφο−
ριών, Αδειών Διαμονής και Αστικής Κατάστασης και
Κοινωνικής Ένταξης Ν. Πιερίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «περί Δη−
μοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10
(Α΄141).
γ) της παρ.10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α΄85).
δ) του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (Α΄235).
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194) και (Α΄209).
2. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄1741).
3. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με
την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων
ποσοστών διάθεσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα,
για το έτος 2014, για τα Τμήματα Διοικητικού−Οικονομι−
κού, Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληρο−
φοριών, Αδειών Διαμονής και Αστικής Κατάστασης και
Κοινωνικής Ένταξης Ν. Πιερίας, σε 5.520,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 997−23/071 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά
από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού−Οι−
κονομικού Ν. Πιερίας, βάσει διμηνιαίων καταστάσεων,
με χρηματικά εντάλματα, για την πληρωμή δαπανών
καθαρισμού των γραφείων των ανωτέρω Υπηρεσιών
της Α.Δ.Μ−Θ.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Διοικητικού−Οικονομικού Ν. Πιερίας, ως
υπεύθυνος διαχειριστής της πίστωσης αυτής, υποχρε−
ούται να αποδώσει λογαριασμό σωστής διαχείρισής
της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιολογητικά στην Υπη−
ρεσία του.
Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α: 15083/6−2−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αριθμ. οικ. 12921
(19)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαρι−
ότητας για το Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας
Δημοσίων Έργων Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «περί Δη−
μοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10
(Α΄141).
γ) της παρ.10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α΄85)
δ) του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (Α΄235).
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194) και (Α΄209).
2. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄1741).
3. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με
την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων
ποσοστών διάθεσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότη−
τα, για το έτος 2014, για το Τμήμα Ελέγχου Υλικών και
Ποιότητας Δημοσίων Έργων Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης, σε 2.400,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 997−23/072 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από
τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και
Ποιότητας Δημοσίων Έργων Ανατολικής Μακεδονίας−
Θράκης, βάσει διμηνιαίων καταστάσεων, με χρηματικά
εντάλματα, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των
γραφείων της ανωτέρω Υπηρεσίας της Α.Δ.Μ−Θ.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων
Έργων Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, ως υπεύθυνος
διαχειριστής της πίστωσης αυτής, υποχρεούται να απο−
δώσει λογαριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλο−
ντας πλήρη δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του.
Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α: 14841/5−2−2014
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 6703
(20)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Νομικών Προσώπων Κομοτηνής της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «περί Δη−
μοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10
(Α΄141).
γ) της παρ.10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α΄85).
δ) του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (Α΄235).
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194) και (Α΄209).
2. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄1741).
3. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με
την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων
ποσοστών διάθεσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα,
για το έτος 2014, για το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Νομικών Προσώπων Κομοτηνής σε 3.480,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 997−23/071 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από
τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Νομικών Προσώπων Κομοτηνής, βάσει διμηνιαίων
καταστάσεων, με χρηματικά εντάλματα, για την πλη−
ρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφείων της ανωτέρω
Υπηρεσίας της Α.Δ.Μ−Θ.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμε−
νος του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών
Προσώπων Κομοτηνής, ως υπεύθυνος διαχειριστής της
πίστωσης αυτής, υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό
σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιο−
λογητικά στην Υπηρεσία του.
Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α: 9992/23−1−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

8409

Αριθμ. οικ. 12925
(21)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαρι−
ότητας για το Δασαρχείο Βέροιας της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 «περί Δη−
μοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10
(Α΄141).
γ) της παρ.10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α΄85)
δ) του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (Α΄235).
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194) και (Α΄209).
2. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄1741).
3. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με
την παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων
ποσοστών διάθεσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριό−
τητα, για το έτος 2014, για το Δασαρχείο Βέροιας σε
2.160,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 997−23/073 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά
από τον Προϊστάμενο του Δασαρχείου Βέροιας, βάσει
διμηνιαίων καταστάσεων, με χρηματικά εντάλματα, για
την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των γραφείων της
ανωτέρω Υπηρεσίας της Α.Δ.Μ−Θ.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμενος
του Δασαρχείου Βέροιας, ως υπεύθυνος διαχειριστής
της πίστωσης αυτής, υποχρεούται να αποδώσει λογα−
ριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας πλήρη
δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του.
Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής με α/α: 13676/4−2−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

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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