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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1138 (1)  
 Τρόπος, χρόνος και διαδικασία εφαρμογής των διατά−

ξεων του ν. 3888/2010 περί περαίωσης των εκκρεμών 
ελεγμένων φορολογικών υποθέσεων και των υποθέ−
σεων εκκρεμών καταλογιστικών πράξεων που αφο−
ρούν ανέλεγκτες υποθέσεις, καθώς και περί υποβο−
λής ειδικού σημειώματος για τη δήλωση της λήψης 
ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 των άρθρων 11 

και 12 καθώς και της περίπτωσης ι΄ του άρθρου 13 του 
ν. 3888/2010 (Φ.Ε.Κ. 175 Α΄).

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

1. Ο επιτηδευματίας ο οποίος επιθυμεί να περαιώσει 
εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις του που υπάγονται στη 
σχετική ρύθμιση του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3888/2010, υπο−
χρεούται να υποβάλλει αίτηση μέχρι την 15/11/2010 στην 
αρμόδια ελεγκτική αρχή που εξέδωσε την κάθε εκκρεμή 
καταλογιστική πράξη, με την οποία θα ζητά την επίλυ−
ση της διαφοράς στο πλαίσιο σχετικού διοικητικού ή 
δικαστικού συμβιβασμού, ανάλογα με την περίπτωση, 
και την περαίωση της εκκρεμούς υπόθεσής του κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ανωτέρω νόμου. Αίτηση 
μπορεί να υποβληθεί για οποιαδήποτε εκκρεμή καταλο−
γιστική πράξη επιθυμεί ο επιτηδευματίας, ανεξαρτήτως 
φορολογικού αντικειμένου και διαχειριστικής περιόδου 
που αυτή αφορά.

Στην αίτηση αναφέρεται η συγκεκριμένη καταλογι−
στική πράξη για την οποία ζητείται η περαίωση, προ−
κειμένου δε για πράξεις περισσότερες της μίας που 
εκδόθηκαν από την ίδια ελεγκτική αρχή αναγράφονται 
στην ίδια αίτηση όλες οι πράξεις για τις οποίες ενδια−
φέρεται ο επιτηδευματίας. 

Εφόσον πρόκειται για υπαγόμενες υποθέσεις που εκ−
κρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, μαζί με 
την αίτηση προσκομίζεται και βεβαίωση του αρμόδιου 
δικαστηρίου από την οποία προκύπτει ότι η υπόθε−
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ση δεν έχει ακόμη συζητηθεί, καθώς και η ορισθείσα 
ημερομηνία συζήτησης εφόσον αυτή έχει ορισθεί. Σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της ως 
άνω βεβαίωσης μαζί με την αίτηση, υποβάλλεται κατά 
την επίλυση της διαφοράς, εφόσον η βεβαίωση τελικώς 
δεν προσκομίζεται, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι η υπόθεση δεν 
έχει ακόμη συζητηθεί και ότι η βεβαίωση θα προσκομι−
σθεί άμεσα με την έκδοσή της. 

2. Η επίλυση της διαφοράς για τις εκκρεμείς κατα−
λογιστικές πράξεις για τις οποίες ενδιαφέρεται ο επι−
τηδευματίας πραγματοποιείται με την υπογραφή των 
οικείων πράξεων διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού, 
ανάλογα με την περίπτωση, ταυτόχρονα με την υποβολή 
της αίτησης κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη πα−
ράγραφο ή το αργότερο εντός των δέκα (10) επόμενων 
ημερών από την υποβολή της. 

3. Ειδικά επί ελεγμένων υποθέσεων υπαγόμενων στις 
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3888/2010 οι οποίες 
έχουν συζητηθεί στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο 
και δεν έχουν δημοσιευθεί οι οικείες αποφάσεις κατά 
την ημέρα δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου, η υποβολή 
της αίτησης της παραγράφου 1 της παρούσας καθώς 
και η επίλυση της διαφοράς κατά τις προαναφερόμε−
νες διατάξεις γίνεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) 
μηνών από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης του 
εν λόγω δικαστηρίου, ύστερα από την άσκηση σχετικής 
εμπρόθεσμης έφεσης, εφαρμοζόμενων των οριζόμενων 
στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4.

4. Προκειμένου περί ελεγμένων υποθέσεων του δεύ−
τερου εδαφίου της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 
2 του άρθρου 3 του ν.3888/2010, η περαίωση κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 11 του νόμου αυτού πραγματοποι−
είται το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από 
την εμπρόθεσμη άσκηση της σχετικής έφεσης. Για την 
περαίωση στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται αίτηση 
στην ελεγκτική αρχή που εξέδωσε την οικεία κατα−
λογιστική πράξη, μαζί με την οποία αντί βεβαίωσης 
του αρμόδιου Εφετείου προσκομίζεται αντίγραφο της 
πράξης κατάθεσης της έφεσης.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 εφαρ−
μόζονται και για τις υποθέσεις της παραγράφου 13 του 
άρθρου 6, της παραγράφου 3 του άρθρου 7 καθώς και 
του άρθρου 8 του ν. 3888/2010. Ειδικά για τις υποθέσεις 
αυτές προσκομίζεται επί πλέον από τον επιτηδευματία 
κατά την επίλυση της διαφοράς αντίγραφο του Εκκαθα−
ριστικού Σημειώματος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 
του ν.3888/2010 καθώς και του αποδεικτικού καταβολής 
του οριζόμενου στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 
ποσού για την αποδοχή του εν λόγω Εκκαθαριστικού 
Σημειώματος.

6. Ειδικά επί υποθέσεων της προηγούμενης παραγρά−
φου για τις οποίες το οικείο Εκκαθαριστικό Σημείωμα 
διορθώθηκε και επανεκδόθηκε τροποποιημένο από την 
κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ. λόγω προφανών σφαλ−
μάτων, η αίτηση της παραγράφου 1 υποβάλλεται μέχρι 
την 10/12/2010, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά και εν 
προκειμένω των διατάξεων της παραγράφου 2, καθώς 
και των παραγράφων 3 και 4 της παρούσας εφόσον 
συντρέχει περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές προσκο−
μίζονται από τον επιτηδευματία κατά την επίλυση της 
διαφοράς αντίγραφα του επανεκδοθέντος Εκκαθαριστι−
κού Σημειώματος καθώς και του αποδεικτικού καταβο−
λής του οικείου ποσού για την αποδοχή του.

7. Το ειδικό σημείωμα δήλωσης της λήψης ή έκδοσης 
μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων που προβλέπεται 
από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του 
ν.3888/2010, υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία 
εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του επιτηδευματία μέχρι 26/11/2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΥ 

Ö
Αριθμ. 1137 (2)
    Περιεχόμενο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος για την 

περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων που υπάγο−
νται στη ρύθμιση του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3888/2010, 
χρόνος, τρόπος και διαδικασία έκδοσης και τυχόν 
διόρθωσης αυτού, καθώς και αποδοχής του από τον 
επιτηδευματία.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 9, 

καθώς και των περιπτώσεων β΄, γ΄, η΄ και θ΄ του άρθρου 
13 του ν. 3888/2010 (Φ.Ε.Κ. 175 Α΄).

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

1. Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 9 του ν. 3888/2010 περιέχει για κάθε μία ανέλε−
γκτη υπόθεση τα εξής στοιχεία:

α. Την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του 
επιτηδευματία Δ.Ο.Υ. κατά την ημερομηνία έκδοσης του 
Εκκαθαριστικού Σημειώματος.

β. Την αρμόδια για κάθε οικονομικό έτος Δ.Ο.Υ. φορο−
λογίας εισοδήματος του επιτηδευματία και τον κωδικό 
αυτής.

γ. Τα ανέλεγκτα οικονομικά έτη.
δ. Τη νομική μορφή του επιτηδευματία και την κατη−

γορία βιβλίων του Κ.Β.Σ.
ε. Τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα.
στ. Την τυχόν αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ή την 

παράβαση του Κ.Β.Σ. ή το δελτίο πληροφοριών ή τα 
λοιπά επιβαρυντικά στοιχεία ή έγγραφα, κατά τα ορι−
ζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 του 
ν. 3888/2010.

ζ. Το συντελεστή του φόρου περαίωσης. 
η. Το ποσό του φόρου περαίωσης κατά οικονομικό 

έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ανω−
τέρω νόμου.

θ. Το ποσό του Φ.Π.Α. που προκύπτει κατά έτος σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

ι. Το σύνολο της οφειλής κατά οικονομικό έτος, το 
κατά οικονομικό έτος προοδευτικό άθροισμά της, κα−
θώς και το ποσό της συνολικής οφειλής για όλα τα 
οικονομικά έτη.

ια. Το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της συ−
νολικής οφειλής κατά την προηγούμενη περίπτωση ι΄, 
το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από πεντακό−
σια(500) ευρώ, εκτός αν το ποσό της συνολικής οφειλής 
είναι κατώτερο από το ποσό αυτό. 
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2. Το κατά τα ανωτέρω Εκκαθαριστικό Σημείωμα εκδί−
δεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστη−
μάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση 
τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στα κεντρικά 
υπολογιστικά συστήματά της κατά την 13.10.2010 και 
αποστέλλεται ταχυδρομικά στον επιτηδευματία, με ταυ−
τόχρονη ηλεκτρονική ενημέρωση και των Δ.Ο.Υ. των πε−
ριπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου.

3. Ημερομηνία έναρξης έκδοσης των Εκκαθαριστικών 
Σημειωμάτων ορίζεται η 20.10.2010.

4. Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής του Εκκαθα−
ριστικού Σημειώματος από τον επιτηδευματία, κατά 
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του 
ν. 3888/2010, ορίζεται η 18.11.2010. Ειδικά για τις περι−
πτώσεις της παραγράφου 7 της παρούσας καταληκτική 
ημερομηνία αποδοχής του Εκκαθαριστικού Σημειώματος 
κατά τις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται η 29.11.2010. 

5. Σε περίπτωση μη αποδοχής του Εκκαθαριστικού 
Σημειώματος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που 
ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο η οικεία υπό−
θεση υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, επιφυλλασσομένων των διατάξεων της παρα−
γράφου 7 του άρθρου 17 του ν. 3296/2004, όπως η παρά−
γραφος αυτή ίσχυε πριν αναριθμηθεί και αντικαταστα−
θεί με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3842/2010.

6. Επί επιτηδευματιών οι οποίοι επιλέγουν να περαιώ−
σουν τις υπαγόμενες υποθέσεις τους για ορισμένα μόνο 
από τα οικονομικά έτη που αναγράφονται στο Εκκαθα−
ριστικό Σημείωμα, με τους όρους και τους περιορισμούς 
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3888/2010, 
ως συνολική οφειλή για την εφαρμογή των διατάξεων 
της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.3888/2010 και 
την αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος κατά 
τις διατάξεις αυτές, λαμβάνεται το αναγραφόμενο στο 
Εκκαθαριστικό Σημείωμα προοδευτικό άθροισμα του 
συνόλου της οφειλής που προκύπτει μέχρι και το τε−
λευταίο οικονομικό έτος που επιλέγει να περαιώσει ο 
επιτηδευματίας. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 4 ως προς την καταληκτική ημερομηνία 
αποδοχής έχουν εφαρμογή και εν προκειμένω.

7. Σε περίπτωση ύπαρξης προφανών σφαλμάτων εκ−
δοθέντος Εκκαθαριστικού Σημειώματος, ο επιτηδευ−
ματίας προσέρχεται στην αρμόδια για τη φορολογία 
του Δ.Ο.Υ. της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, όπου 
γίνεται οίκοθεν άμεση διόρθωσή του, βάσει του υφι−
στάμενου φακέλου της υπόθεσης. Στη συνέχεια, από 
την προαναφερόμενη Δ.Ο.Υ. επανεκδίδεται τροποποι−
ημένο το Εκκαθαριστικό Σημείωμα εις διπλούν και ένα 
αντίγραφο αυτού παραδίδεται στον επιτηδευματία, ο 
οποίος, εφόσον επιθυμεί, προβαίνει στην αποδοχή του 
εντός της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της πα−
ραγράφου 4. Επί του σώματος του άλλου αντιγράφου 
το οποίο παραμένει στον οικείο φάκελο της ως άνω 
Δ.Ο.Υ. συντάσσεται και υπογράφεται αρμοδίως αιτιο−
λογημένη πράξη στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της 
διόρθωσης. Εάν για τη διόρθωση του Εκκαθαριστικού 
Σημειώματος απαιτείται η παροχή στοιχείων από άλλες 
Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίες, αποστέλλονται από αυτές άμεσα 
με τηλεομοιοτυπία (FAX) στην ως άνω αναφερόμενη 
αρμόδια για τη διόρθωση Δ.Ο.Υ. τα στοιχεία εκείνα από 
τους οικείους φακέλους τους τα οποία είναι απαραίτητα 
για τη διόρθωση του Σημειώματος αυτού.

8. Ειδικά στις περιπτώσεις της προηγούμενης πα−
ραγράφου, η καταβολή του ποσού που προβλέπεται 
από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 
του ν.3888/2010 για την αποδοχή του Εκκαθαριστικού 
Σημειώματος κατά τις διατάξεις αυτές πραγματοποιεί−
ται στη Δ.Ο.Υ. η οποία προέβη στη σχετική διόρθωση. 
Στις περιπτώσεις αυτές, το σύνολο της προκύπτουσας 
οφειλής που αφορά τα οικονομικά έτη για τα οποία το 
Εκκαθαριστικό Σημείωμα γίνεται αποδεκτό βεβαιώνεται 
από τον προϊστάμενο της ανωτέρω Δ.Ο.Υ. στο όνομα 
του υπόχρεου με τη σύνταξη σχετικών χρηματικών κα−
ταλόγων κατά τις κείμενες διατάξεις, τα υπόλοιπα δε 
προς καταβολή ποσά φόρου εισοδήματος και φόρου 
προστιθέμενης αξίας καταβάλλονται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν.3888/2010. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ö
Αριθμ. 2/67498/0020 (3)

    Διαδικασία εξόφλησης προμηθειών νοσοκομείων

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
α) τις διατάξεις του ν. 2362/95 «περί δημοσίου λογι−

στικού κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
β) τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων» 
γ) τις διατάξεις του ν.δ. 496/74 «περί λογιστικού των 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου», όπως τροποποι−
ήθηκαν και ισχύουν 

δ) τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3867/10 «επο−
πτεία ιδιωτικής ασφάλισης κ.λπ.» 

ε) το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται νέα δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού και του προϋπολογισμού των νοσοκομείων, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία εξόφλησης των προμη−
θειών των νοσοκομείων ως εξής:

1. Το Υπουργείο Υγείας και Κ.Α. αποστέλλει σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή:

α) στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(ΓΓΚΑ) και

β) στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημά−
των (ΓΓΠΣ)

• καταστάσεις στις οποίες αποτυπώνονται η επωνυ−
μία, ο ΑΦΜ και το ύψος των απαιτήσεων κατ’ έτος (2007, 
2008 & 2009) ανά προμηθευτή των νοσηλευτικών ιδρυ−
μάτων που ζήτησαν την εξόφληση των τιμολογίων τους 
με τη διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 3867/2010.

• όμοιες καταστάσεις των προμηθευτών που δεν υπέ−
βαλαν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

2. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων δι−
αβιβάζει τις ανωτέρω καταστάσεις στους ασφαλιστι−
κούς φορείς αρμοδιότητας της. Οι ασφαλιστικοί φορείς, 
μετά από έλεγχο των στοιχείων τους, συμπληρώνουν 
τις ανωτέρω καταστάσεις με τις βεβαιωθείσες και μη 
εξοφληθείσες μέχρι την ημερομηνία εξαγωγής των 
στοιχείων οφειλές των προμηθευτών προς αυτούς, με 
τις ανάλογες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 
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Οι καταστάσεις αυτές επιστρέφονται άμεσα στο Υπουρ−
γείο Υγείας & Κ.Α. (Δ/νση Οικονομικού).

3. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, 
αφού διαβιβάσει το ανωτέρω αρχείο και στη Γενική 
Δ/νση Τελωνείων για τον εντοπισμό των τελωνειακών 
οφειλών, συμπληρώνει τις ανωτέρω καταστάσεις με 
το ύψος των βεβαιωμένων οφειλών των προμηθευτών 
των νοσοκομείων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής μέχρι την ημερομηνία εξαγωγής των στοι−
χείων, καθώς και την υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο) που 
οι οφειλές αυτές είναι βεβαιωμένες. Οι συμπληρωμένες 
με τα ανωτέρω στοιχεία καταστάσεις επιστρέφονται 
άμεσα από τη Γ.Γ.Π.Σ. στο Υπουργείο Υγείας και Κ.Α.

4. Ο έλεγχος των στοιχείων, η συμπλήρωση των επι−
μέρους καταστάσεων και η επιστροφή τους, πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί εντός 15νθημέρου από την αποστο−
λή τους από το Υπουργείο Υγείας και Κ.Α. Μετά την 
παρέλευση της προθεσμίας αυτής, ο φορέας που δεν 
έχει ανταποκριθεί χάνει το δικαίωμα της προνομιακής 
ικανοποίησής του.

5. Με βάση τα ανωτέρω και τα στοιχεία των νοσο−
κομείων από τα οποία προκύπτει κατά φορέα και προ−
μηθευτή το ύψος των οφειλών που θα εξοφληθούν με 
τη διαδικασία της παρούσης, το Υπουργείο Υγείας και 
Κ.Α. προσδιορίζει τα νοσοκομεία από τα οποία θα γίνει 
η παρακράτηση των βεβαιωμένων οφειλών των προ−
μηθευτών στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η 
παρακράτηση των οφειλών αυτών διενεργείται από τα 
ποσά της περ.(α) της παρ.1 του άρθρου 27 του ανωτέ−
ρω νόμου και, σε περίπτωση ανεπάρκειας τους, κατά 
το υπόλοιπο από τα ποσά των λοιπών περιπτώσεων 
της ανωτέρω παραγράφου κατά χρονολογική σειρά, 
με έναρξη το έτος 2007.

6. Επί των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που 
εκδίδονται από τα κατά τα ανωτέρω επιλεγέντα νοσο−
κομεία, στην ανάλυση του πληρωτέου ποσού, αναγρά−
φονται ξεχωριστά ανά δικαιούχο τα παρακρατούμενα 
ποσά για την εξόφληση βεβαιωμένων οφειλών στο Δη−
μόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία.

7. Τα ανωτέρω παρακρατούμενα ποσά αποδίδονται 
στο Δημόσιο κατά την εξόφληση των χρηματικών ενταλ−
μάτων και την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστι−
κής ενημερότητας ως εξής:

α) οι παρακρατούμενες οφειλές από την εξόφληση 
των προμηθειών με βάση την περίπτωση (α) της παρ. 1 
του άρθρου 27 του ανωτέρω νόμου άμεσα με την παρα−
λαβή του θεωρημένου χρηματικού εντάλματος από την 
υπηρεσία επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και

β) οι παρακρατούμενες οφειλές από την εξόφληση 
των προμηθειών με βάση τις λοιπές περιπτώσεις της 
παρ. 1 άμεσα με τη λήψη ισόποσης επιχορήγησης του 
νοσοκομείου από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Και στις δύο περιπτώσεις η τακτοποίηση του ως άνω 
συμψηφισμού γίνεται με την έκδοση από την οικονομική 
υπηρεσία του νοσοκομείου ισόποσης με την οφειλή επιτα−
γής ή επιταγών σε διαταγή της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου στο 
οποίο είναι βεβαιωμένη η οφειλή και την επίδοση της στην 
υπηρεσία αυτή εντός τριημέρου με ειδικό υπάλληλο. Αν η 
Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή είναι σε άλλη 
πόλη αυτής της έδρας του φορέα που πληρώνει τον προ−
μηθευτή, η τακτοποίηση του συμψηφισμού γίνεται με την 
έκδοση της ως άνω επιταγής και την επίδοση της με ειδικό 
υπάλληλο στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του φορέα, προκειμένου να 

εκδοθεί γραμμάτιο συμψηφισμού υπέρ της Δ.Ο.Υ. όπου είναι 
βεβαιωμένη η οφειλή. Όταν όμως πρόκειται για οφειλή που 
είναι βεβαιωμένη σε Τελωνείο που έχει έδρα πόλη άλλη 
αυτής της έδρας του φορέα, τότε η επιταγή αποστέλλεται 
ταχυδρομικά με απόδειξη. Σε κάθε περίπτωση για την ως 
άνω διαδικασία ο νομός Αττικής θεωρείται ως μία πόλη 
και το ίδιο εφαρμόζεται και για νομό Θεσσαλονίκης. Με 
την παραλαβή της ως άνω επιταγής από Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο 
εκδίδεται αυθημερόν το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης, 
αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται ταχυδρομικά στο 
φορέα ή παραδίδεται επί τόπου στον ειδικό υπάλληλο του 
φορέα, απλό δε φωτοαντίγραφο αυτού αποστέλλεται τα−
χυδρομικά στον οφειλέτη.

8. Με ανάλογο τρόπο αποδίδονται οι παρακρατούμενες 
οφειλές των προμηθευτών στα ασφαλιστικά ταμεία.

9. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσκομίσει 
αποδεικτικό φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας 
επιτρέπεται η σταδιακή εξόφληση των τιμολογίων μέχρι 
του ύψους των οφειλών στο Δημόσιο και τα ασφαλι−
στικά ταμεία και τις αναλογούσες στα ποσά αυτά υπέρ 
τρίτων κρατήσεις.

10. Σε περιπτώσεις που οι οφειλές των νοσοκομείων 
στους προμηθευτές τους υπολείπονται των οφειλών 
αυτών στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ικα−
νοποιούνται κατά προτεραιότητα οι οφειλές προς το 
Δημόσιο.

11. Μετά την ολοκλήρωση των αποδόσεων των πα−
ρακρατηθέντων υπέρ Δημοσίου και των ασφαλιστικών 
οργανισμών ποσών, το Υπουργείο Υγείας και Κ.Α. απο−
στέλλει προς το ΥΠΟΙΚ και τη Γενική Γραμματεία Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων αναλυτικές καταστάσεις με τα 
αντίστοιχα ποσά.

12. Οι κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων αποδί−
δονται στους δικαιούχους από τα νοσοκομεία με τη 
συνήθη διαδικασία, μετά από ισόποση επιχορήγηση των 
νοσοκομείων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

13. Για τον προσδιορισμό του ύψους των ομολόγων 
(περ. β−δ παρ. 1), το κάθε νοσοκομείο, μετά την θεώ−
ρηση των χρηματικών ενταλμάτων από τον αρμόδιο 
επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την προσκόμιση 
του αποδεικτικού της φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας, συντάσσει κατ’ έτος έκδοσης των τιμο−
λογίων και ανά προμηθευτή καταστάσεις στις οποίες 
καταχωρούνται:

α) τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή 
β) ο αριθμός του χρηματικού εντάλματος
γ) το προς το δικαιούχο ποσό, που εξοφλείται με 

ομόλογα Ελλ. Δημοσίου και 
δ) σε περίπτωση εκχωρήσεων απαιτήσεων, τα πλήρη 

στοιχεία της τράπεζας εκχώρησης και τα αντίστοιχα 
ποσά.

Οι καταστάσεις αυτές συντάσσονται και υποβάλλο−
νται με τη λήξη κάθε εβδομάδας και περιλαμβάνουν τα 
οφειλόμενα ποσά με βάση τα θεωρηθέντα χρηματικά 
εντάλματα.

14. Τα επιμέρους θέματα της έκδοσης και της διάθεσης 
των ομολόγων θα ρυθμισθούν με νεότερη απόφασή  μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Αριθμ. 20067/789 (4)
    Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για 

την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις 
προσεχείς διπλές εκλογές για την ανάδειξη των δη−
μοτικών και περιφερειακών αρχών της 7ης Νοεμβρί−
ου 2010, καθώς και στις επαναληπτικές της 14ης Νο−
εμβρίου 2010 .

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 2 του Π.Δ/τος 

30/1996 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο με τίτλο «Κώ−
δικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών δι−
ατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ 21/Α), 
σε συνδυασμό με το άρθρο 106 του π.δ/τος 96/2007 
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της 
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3463/2006 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του 
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ 87/Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «κώδικας νομοθεσίας 
για την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005» 
(ΦΕΚ 98/Α).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 368/89 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α), όπως ισχύει σή−
μερα.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 372/95 «Μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 
Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 201/Α).

7. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 189/2009 «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
221/Α), όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 24/2010 «Ανα−
καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56/Α).

8. Την αριθ. 50056/3 Σεπτεμβρίου 2010 εγκύκλιο του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού 
τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό 
και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να 
χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απου−
σίας με αποδοχές για την διευκόλυνση άσκησης του 
εκλογικού τους δικαιώματος, κατά τις προσεχείς διπλές 
εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφε−
ρειακών αρχών της 7ης Νοεμβρίου 2010, καθώς και στις 
επαναληπτικές της 14ης Νοεμβρίου 2010. 

2. Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας, που χο−
ρηγείται για τον ανωτέρω σκοπό και που καλύπτει τον 
απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του προ−
σωπικού των υπόχρεων της παρ. 1 της παρούσας στον 
τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος και την 
επιστροφή του απ’ αυτόν, καθορίζεται ως ακολούθως:

Α. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται 
καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλο−
γικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100−200 χιλιομέ−
τρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201−400 χιλι−
ομέτρων, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέ−
τρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων 
ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση 
υπεύθυνη δήλωσή τους.

δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν 
υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας 
που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα 
με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, 
χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερ−
βαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Β. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται 
καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλο−
γικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200−400 χιλιομέ−
τρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέ−
τρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημε−
ρών, εφόσον κινηθούν εξ΄ ολοκλήρου οδικώς, με βάση 
υπεύθυνη δήλωσή τους.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν 
υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας 
που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα 
με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, 
χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερ−
βαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

3. Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακινούνται 
κατά τα ανωτέρω, η Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010 (ημέρα 
διεξαγωγής της ψηφοφορίας), είναι εργάσιμη ημέρα, 
αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με 
αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται στην προηγού−
μενη παράγραφο της παρούσας. 

4. Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμ−
ψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ΄ αποδοχών.

5. Τα παραπάνω ισχύουν και στις περιπτώσεις διενέρ−
γειας επαναληπτικής ψηφοφορίας την επόμενη Κυριακή 
14 Νοεμβρίου 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 33 και 139 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 τ. Α΄)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑ − Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ 

Ö
   Αριθμ. 80307/14751, 79321/14596,
74944/13883, 75958/14073 (5)

Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών
και Εκλογικών Παραβάσεων.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄/107)
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3870/2010 «Εκλο−
γικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος 
αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» 
(ΦΕΚΑ΄138/9−8−2010)

3. Την αριθ. 65647/12405/19−8−2010 απόφασή μας (ΦΕΚ 
1303/τΒ΄/19−8−2010), σχετικά με τη συγκρότηση της Επι−
τροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων 
του άρθρου 12 του ν. 3870/2010.

4. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 77281/14226/21−09−2010 απόφα−
σής μας, σχετικά με την απόσπαση πέντε (5) υπαλλήλων 
της Διεύθυνσής μας στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών 
και Εκλογικών Παραβάσεων στην έδρα της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.

5. Το αριθμ. πρωτ. 49274/20−09−2010 έγγραφο της Δ/
νσης Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Το αριθμ. Πρωτ. 9036/27−09−2010 έγγραφο του Δι−
οικητικού Εφετείου Πειραιά, περί αντικατάστασης της 
Προέδρου Εφετών Δ.Δ. Ειρήνης Γιανναδάκη.

7. Το αριθμ. πρωτ. 111233/23−09−2010 έγγραφο του Νο−
μικού Συμβουλίου του Κράτους, περί αντικατάστασης 
της Παρέδρου του Ν.Σ.Κ Ξανθής Μπασάκου, λόγω με−
τάθεσης, αποφασίζουμε:

Ανασυγκροτούμε την προβλεπόμενη από τις διατάξεις 
του άρθρου 12 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ Α΄ 138) Επιτροπή 
Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων στην 
έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενη 
από τους:

Α. Ειρήνη Κυρίου του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. Κ301318), Πρό−
εδρο Εφετών Δ.Δ. ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την 
Ειρήνη Μητρομάρα−Καράμπελα του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. 
Τ502273), Εφέτη Δ.Δ.

Β. Γεωργία Μπουρδάκου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΒ297592), 
Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τακτικό 
μέλος, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Κοντοπούλου 
του Γιαννούλη (Α.Δ.Τ. Π742608), Δικαστική Αντιπρόσωπο 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Γ. Καλλιόπη Ράλλη του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. Π704717), Επί−
τροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Φθιώτιδας τακτικό 
μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιάγκα του Γε−
ωργίου (Α.Δ.Τ. Π248259), Τμηματάρχη του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου Ν. Φθιώτιδας.

Δ. Θεοδώρα Καραλή του Ηλία (Α.Δ.Τ. Θ364928), Προ−
ϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Στερεάς Ελ−
λάδας−Σ.Δ.Ο.Ε. Λαμίας, τακτικό μέλος με αναπληρωτή 
τον Στυλιανό Λέλη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΒ192466), 
Τμηματάρχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Στερεάς 
Ελλάδας−Σ.Δ.Ο.Ε. Λαμίας.

Στην Επιτροπή μετέχουν:
α) για θέματα που αναφέρονται σε περιφερειακές 

εκλογές ο Κωνσταντίνος Γεωργίου του Θωμά (Α.Δ.Τ. 
Κ688659), Συνταξιούχος Δημ. Υπάλληλος, εκπρόσωπος 
της Ε.Ν.Α.Ε. στο Ν. Φθιώτιδας τακτικό μέλος, με ανα−
πληρωτή τον Γεώργιο Τσάμπρα του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. 
ΑΑ975350), Δημ. Υπάλληλο, επίσης εκπρόσωπο της 
Ε.Ν.Α.Ε. β) για θέματα που αναφέρονται σε δημοτικές 
εκλογές ο Μιχαήλ Κορμάζος του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. 
Τ987984, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ Ν. 
Φθιώτιδας τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο 
Ψαθά του Αποστόλου (Α.Δ.Τ. ΑΕ976694), Μηχανολόγος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, επίσης εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ 
Ν. Φθιώτιδας.

Έργο της Επιτροπής, η οποία θα λειτουργεί ως ειδικό, 
δικαιοδοτικό και ελεγκτικό όργανο θα είναι ο έλεγχος 
των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφί−
ων αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών και δημοτικών 
συμβούλων, των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον 
Ν. 3870/2010 καθώς και του ελέγχου των εκλογικών 
παραβάσεων για τις οποίες προβλέπονται κυρώσεις, 
κατά τις διατάξεις του Ν. 3870/2010.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής λήγει με την 
ολοκλήρωση του έργου της, η οποία διαπιστώνεται με 
απόφασή μας.

Για το έργο της, η Επιτροπή επικουρείται από τους 
κατωτέρω πέντε (5) υπαλλήλους της Περιφέρειας Στε−
ρεάς Ελλάδας, οι οποίοι αποσπάσθηκαν σε αυτήν, για 
δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα, με την αριθμ. πρωτ. οικ. 
77281/14226/21−09−2010 απόφασής μας, για τη γραμμα−
τειακή υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου της, και 
οι οποίοι είναι οι:

α) Νέγρη Αθανασία του Νικολάου (Α.Δ.Τ. Σ333642), 
κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, με Βαθμό Δ΄

β) Γιοβάνης Αθανάσιος του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Ξ984029), 
Ι.Δ.Α.Χ., ειδικότητας Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, με 
Βαθμό Δ΄

γ) Θερμογιάννης Κωνσταντίνος του Ηλία (Α.Δ.Τ. 
Ξ984288), κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, με 
Βαθμό Γ΄.

δ) Ντζάθας Χαρίλαος του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΖ 979044), 
Κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, με Βαθμό Α΄.

ε) Φαρόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Ρ471111), 
Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, με 
Βαθμό Δ΄.

Οι υπάλληλοι που αποσπώνται λαμβάνουν τις απο−
δοχές, τις πρόσθετες αμοιβές και τα πάσης φύσεως 
επιδόματα της οργανικής τους θέσης.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία συνιστά−
ται σε μηνιαία αποζημίωση των μελών της Επιτροπής 
καθώς και των υπαλλήλων που αποσπώνται σε αυτήν, η 
οποία θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης και Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 30 Σεπτεμβρίου 2010 

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ö
    Αριθμ. οικ. 7189 (6)
Τροποποίηση της απόφασης άδειας Ίδρυσης και Λει−

τουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΓΑΛΗΝΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό 
τίτλο «ΓΑΛΗΝΟΣ Ε.Π.Ε.» λόγω αλλαγής του Διοικη−
τικά Υπευθύνου .

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α. Του Ν. 3200/55 & του Ν.Δ. 532/70 «Περί διοικητικής 

αποκέντρωσης». β. Του Ν. 2218/94 & Ν. 2240/94 όπως 
ισχύουν σήμερα.

2. Το Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης», όπως ισχύει σήμερα.
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3. Την αρ. 94/08 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβου−
λίου ( ΦΕΚ 1954/23−09−08 τ.Β΄) «Περί συμπλήρωσης−τρο−
ποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και 
Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομ/κής Αυτοδ/σης 
Αθήνας−Πειραιά, Νομαρχιακού Δ/τος Πειραιά».

4. Την υπ’ αριθμ. οικ.1134/388/16.01.2009 απόφαση Νο−
μάρχη Πειραιά «Περί αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης».

5. Του Ν. 2345/95 άρθρο 1 (ΦΕΚ 213/95 τ.Α΄) Οργανω−
μένων Υπηρεσιών παροχής προστασίας από Φορείς 
Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλων διατάξεων καθώς και 
την ερμηνευτική εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 1601/05−04−1996 
σχετικά με την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου.

6. Τις υπ’ αριθμ. Π4β/οικ.3176/06−06−96 και Π1γ/οικ. 
81551/06−07−2007 Υ.Α. περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας 
Μ.Φ.Η. από ιδιώτες κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.

7. Την υπ’αρ.πρωτ.3305/07.10.2009 (ΦΕΚ Β 2270/2009) 
αναθεωρημένη άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας της Μο−
νάδας.

8. Την αίτηση του Ηλιάδη Κοσμά περί αλλαγής του 
Διοικητικά υπευθύνου της Μονάδας.

9. Το υπ’ αρ. 13976/Φ.701.3/5572/24−12−08 Πιστοποιητικό 
Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

10. Τα λοιπά δικαιολογητικά που κατατέθηκαν στην 
υπηρεσία μας, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της απόφασης άδειας Ίδρυσης και 
Λειτουργίας στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, κερ−
δοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΓΑΛΗΝΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό 
τίτλο «ΓΑΛΗΝΟΣ Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στον Πειραιά 
επί της οδού Μουτσοπούλου 32, ως προς τον διοικητικά 
υπεύθυνο.

Διοικητικά υπεύθυνος ορίζεται ο Ηλιάδης Κοσμάς.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 3305/07.10.2009 από−

φαση άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
Ö

(7)
    Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι−

κού Λειτουργού στην ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΥ−
ΑΓΓΕΛΟΥ.

  Με την αριθμ.. 26/ΤΔΟΜ/20037/28−09−2010 απόφαση 
του Νομάρχη Θεσ/νίκης χορηγείται στην ΚΟΤΣΙΑΝΗ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κατοίκου Θεσσαλονίκης, 
Δ.Δ. Προφήτη, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

  Ο Νομάρχης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
Ö

    Αριθμ. 7011 (8)
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτι−

κής Ανάπτυξης για το πρόγραμμα του Παραδοσια−
κού Ελαιώνα.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 30/96 Κώδικα Νομ. Αυτ/σης.

2. Τις δ/ξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 23 του Ν. 3613/2007
4. Τις δ/ξεις του άρθρου 25, παρ. 7 του Ν. 2738/1999
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010
6. Τις ανάγκες του προγράμματος «Προστασία παρα−

δοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», για το οποίο απαιτείται η 
πληκτρολόγηση και η εισαγωγή των αιτήσεων πληρω−
μής στο πρόγραμμα. Το αντικείμενο αυτό λόγω όγκου 
(2.500 περίπου αιτήσεις) δεν δύναται να ολοκληρωθεί 
εντός του κανονικού ωραρίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, σε δύο υπαλλή−
λους (1 ΤΕ Η/Υ/και 1 ΤΕ Ιχθυοκομίας) που απασχολούνται 
στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για το πρόγραμμα του 
παραδοσιακού Ελαιώνα Ν. Φωκίδας για το έτος 2010.

Προτεινόμενοι  Αριθ.  Απογ. Εγγ. Πίστωση
Υπάλληλοι Ωρών
      2 240 240 2500
Υπεύθυνος για τη παρακολούθηση της υπερωριακής 

εργασίας ορίζεται ο Νομάρχης Φωκίδας.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 

δαπάνη εις βάρος του φορέα 291 ΚΑΕ 0511 της Ν.Α.Φω−
κίδας, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 
2500 ευρώ.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άμφισσα, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Νομάρχης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΟΥΣΕΚΗΣ

Ö

    Αριθμ. 7010 (9)
Υπερωριακή εργασία οδηγού Αντινομάρχη.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 30/96 Κώδικα Νομ. Αυτ/σης
2. Τις δ/ξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 23 του Ν. 3613/2007
4. Τις δ/ξεις του άρθρου 25,παρ. 7 του Ν. 2738/1999
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010
6. Τις ανάγκες μετακίνησης του Αντινομάρχη Φωκίδας, 

αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 

εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, σε ένα (1) υπάλ−
ληλο του κλάδου ΔΕ Οδηγών που υπηρετεί στην Ν.Α. 
Φωκίδας για τη μεταφορά του Αντινομάρχη σε όλο το 
νομό για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύ−
πτουν (οδικό επαρχιακό δίκτυο, φράξεις ρεμάτων και 
χειμάρρων κ.λπ.) για το έτος 2010.

Προτεινόμενοι  Αριθ.  Απογ. Εγγ. Πίστωση
Υπάλληλοι Ωρών
      1 120 120 1.100€
Υπεύθυνος για τη παρακολούθηση της υπερωριακής 

εργασίας ορίζεται ο Νομάρχης Φωκίδας.
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Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του φορέα 291 ΚΑΕ 0511 της Ν.Α.Φωκί−
δας, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων 
εκατό (1.100) ευρώ (Φ. 072 ΚΑΕ 0511, 0512). .

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άμφισσα, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Νομάρχης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΟΥΣΕΚΗΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
      Στην υπ’ αριθμ. Υ 10α/Γ.Π.66928 30.9.2010 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1594/30.9.2010 τ.Β΄ και αφορά 
Εφημερίες Ιατρών, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: 

Στη σελίδα 25175, στήλη 1η και στίχο 96ο εκ των κάτω:
Από το λανθασμένο: «Αριθμ. Υ10α/Γ.Π. 87530…»
Στο ορθό: « Αριθμ. Υ10α/Γ.Π. 66928».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  




