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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/
260700/38553/352/15 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/8−3−2002 

(ΦΕΚ 340/Β΄/20−3−2002) υπουργικής απόφασης για 
την «Επανασύσταση και Λειτουργία Ταμείου Αλλη−
λοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 19, παρ. 18 του Ν. 2947/2001 «Θέματα 

Ολυμπιακής φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228),

β) του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131),

γ) του άρθρου 2 του π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του 
π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως» (Α΄ 152),

δ) του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134),

ε) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/8−3−2002 υπουργική 
απόφαση για την «Επανασύσταση και Λειτουργία του 
Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου 
Πολιτισμού» (ΦΕΚ 340/Β΄/20−3−2002).

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/10662/9−2−2012 
υπουργική απόφαση «Ορισμός των Μελών του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλ−
λήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ 
73/ΥΟΔΔ/17−2−2012).

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34995/10−4−2009 
υπουργική απόφαση για την «Τροποποίηση της αριθμ. 
ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/8−3−2002 (ΦΕΚ 340/Β΄/20−3−2002) 
υπουργικής απόφασης» για την «Επανασύσταση και 
Λειτουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 764/Β΄/27−4−2009).

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/68740/21−7−2009 
υπουργική απόφαση για την «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/8−3−2002 (ΦΕΚ 340/Β΄/
20−3−2002) υπουργικής απόφασης για την «Επανασύ−
σταση και Λειτουργία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας 
Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 1550/Β΄/ 
28−7−2009).

6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/10951/1−2−2012 
υπουργική απόφαση για την «Τροποποίηση της αριθμ. 
ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34995/10−4−2009 υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/
8−3−2002 (ΦΕΚ 340/τ.Β΄/20−3−2002) υπουργικής απόφα−
σης για την Επανασύσταση και Λειτουργία Ταμείου Αλ−
ληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού» 
(ΦΕΚ 764/Β΄/27−4−2009)» (ΦΕΚ 224/Β΄/9−2−2012).

7. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ. ΥΠΠΟ/
ΓΝΟΣ/13914/8−3−2002 υπουργικής απόφασης για την 
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«Επανασύσταση και Λειτουργία του Ταμείου Αλληλο−
βοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 
340/Β΄/20−3−2002).

8. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ταμεί−
ου Αλληλοβοήθειας, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 
216/29−9−2014 πρακτικό Συνεδρίασής του.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε την με αριθμό ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/
8−3−2002 υπουργική απόφαση για την «Επανασύσταση 
και Λειτουργία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλ−
λήλων του Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 340/Β΄/
20−3−2002), όπως ισχύει, ως εξής:

Α΄ Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
3 (Πόροι του Ταμείου) της ανωτέρω υπουργικής από−
φασης, όπως αντικαταστάθηκε από την ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΟΠΥΝΣ/34995/10−4−2009 (ΦΕΚ 764/Β΄/27−4−2009) υπουρ−
γική απόφαση, η φράση «Ποσοστό 3,5%» αντικαθίσταται 
με τη φράση «Ποσοστό 2,5%».

Β΄ Το άρθρο 4 (Διαχείριση των Πόρων του Ταμείου) της 
ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε 
από την ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34995/10−4−2009 (ΦΕΚ 
764/Β΄/27−4−2009) υπουργική απόφαση, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Τα έσοδα του άρθρου 3 της παρούσης διατίθενται 
σε κατηγορίες δαπανών που εντάσσονται στο πλαί−
σιο του σκοπού του Ταμείου, όπως αναλυτικά περι−
γράφεται στο άρθρο 2 της ανωτέρω με αριθμό ΥΠΠΟ/
ΓΝΟΣ/13914/8−3−2002 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 340/
Β΄/20−3−2002)».

Γ΄ Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 (Διοίκηση του Τα−
μείου), της ανωτέρω υπουργικής απόφασης όπως έχει 
τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΟΠΥΝΣ/34995 (ΦΕΚ 764/Β΄/27−4−2009) και την υπουρ−
γική απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/10951 
(ΦΕΚ 224/Β΄/9−2−2012), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Ταμείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:

α. Τρεις (3) υπαλλήλους του ΥΠ.ΠΟ.Α. εκ των οποίων 
ο ένας ορίζεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ταμείου.

β. Δύο (2) εκπροσώπους της «Πανελλήνιας Ομοσπον−
δίας των Εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού» 
(Π.Ο.Ε. − ΥΠ.ΠΟ.).

Τα μέλη του Συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους δι−
ορίζονται, με τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία ορίζεται εκ 
των μελών του και ο Αντιπρόεδρος, καθώς και ο Γενικός 
Γραμματέας του Συμβουλίου.

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ.

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρί−
νονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
ρυθμίζονται τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες που αφο−
ρούν στην οργάνωση και λειτουργία του, τα αξιώματα 
και τους τομείς ευθύνης των μελών του κ.λπ., καθώς και 
κάθε άλλο σχετικό ζήτημα που δεν προβλέπεται από 
την απόφαση αυτή.

Για το διορισμό του Διευθυντή του Ταμείου εξακο−
λουθεί να ισχύει η παράγραφος 1 της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/
ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/10951/1−2−2012 (ΦΕΚ 224/Β΄/9−2−2012) 

υπουργική απόφαση μόνο ως προς την τροποποίη−
ση της περίπτωσης Ε΄ της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΟΠΥΝΣ/34995/10−4−2009 (ΦΕΚ 764/Β΄/27−4−2009).

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία 
(3) μέλη του και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών. Σε περιπτώσεις ύπαρξης πλέον 
των δύο (2) προτάσεων, διεξάγεται δεύτερη ψηφοφορία 
μεταξύ αυτών που πλειοψήφησαν».

Ε΄ Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμε−
νη υπουργική απόφαση με αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/
8−3−2002 (ΦΕΚ 340/Β΄/20−3−2002), όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει με τις:

α) ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34995/10−4−2009 (ΦΕΚ 764/
Β΄/27−4−2009)

β) ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/68740/21−7−2009 (ΦΕΚ 1550/
Β΄/28−7−2009) και

γ) ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/10951/1−2−2012 (ΦΕΚ 224/Β΄/
9−02−2012) υπουργικές αποφάσεις.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ   

F  
 Αριθμ. 7958/196440 (2)

Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπαλλήλους
του Δήμου Λοκρών.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: Α) των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ Α΄/87/2010), Β) του άρθρου 1 και του άρθρου 2 
του Ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (ΦΕΚ Α΄143), 
όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρ−
θρο 9 (παρ. 15 και 16) του Ν. 2307/1995 «Προσαρμογή 
νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις 
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 113/Α΄/1995).

2. Την υπ’ αριθμ. Φ.127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ 1984/
Β΄/2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υποδι−
αίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώ−
νται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010.

3. Την εγκύκλιο 65 (Α.Π.Φ.127080/57510/31−12−2010) του 
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

4. Το άρθρο 1 παρ. 4 της αριθμ. οικ.2990/18604/25−2−2011 
απόφασης της Γεν. Γραμματέως Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.), περί 
μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμε−
νο της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας 
και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων 
της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης (ΦΕΚ 385/Β΄/11−3−2011).

5. Την υπ’ αριθμ. 289/2014 (αριθ. πρωτ. 16720/15−09−2014) 
πρόταση του Δημάρχου Λοκρών, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου στις 
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λοκρών λόγω αδυναμί−
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ας άσκησης ληξιαρχικών καθηκόντων από το Δήμαρχο, 
στους κάτωθι υπαλλήλους:

Δημοτική 
Ενότητα

Ονοματεπώνυμο 
υπαλλήλου Κλάδος

Β
α
θμ

ός

Αταλάντης Βασίλειος Λιάρτης 
του Ιωάννη

ΔΕ
Διοικητικού Ε΄

Δαφνουσίων
Ιωάννης

Ανδριτσόπουλος 
του Αθανασίου

ΔΕ
Διοικητικού Γ΄

Μαλεσίνας Ευάγγελος Βίγγος 
του Μιχαήλ

ΔΕ
Διοικητικού Γ΄

Οπουντίων
Αθανάσιος
Γκριτζάπης

του Νικολάου

ΔΕ
Διοικητικού Β΄

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λαμία, 6 Οκτωβρίου 2014

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΟΥΛΑΣ   

F  
 Αριθμ. 399243 (8693) (3)
Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του τομέα 

Οικονομικών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας σε Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρει−
ας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 159, 160, 186, 282 και 

283 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποι−
ήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 
του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών.» (ΦΕΚ 93/Α΄/14−04−2014).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β του
Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/28−6−2006) «Εθνικό Τυπογρα−
φείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε μεταγενέστερα, περί μεταβίβασης αρμοδιότητας 
των διοικητικών οργάνων και εξουσιοδότησης υπογρα−
φής με εντολή.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α΄/27−12−2010) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

6. Τις διατάξεις του άρθ. 90 του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98 
Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7. Την υπ’ αριθμ. 26/2008 Γνωμοδότηση της Ολομέλει−
ας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 3245/16−9−2014 από−
φαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί 

ορισμού Αντιπεριφερειαρχών, η οποία δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 572/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./19−09−2014.

9. Την υπ’ αριθμ. 106297 (2350)/20−03−2013 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 686/
τ. Β΄/26−03−2013) περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπο−
γραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 
"Με εντολή Περιφερειάρχη" στους Προϊστάμενους των 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γρα−
φείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών κατά 
την άσκηση αρμοδιοτήτων με σκοπό την ταχεία δι−
εκπεραίωση των υποθέσεων και την εξασφάλιση της 
εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Κράτους ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας για το τρέχον και για τα επόμενα οικονομικά έτη, 
αποφασίζουμε:

Α) Τη μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του 
τομέα Οικονομικών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στην Αντιπεριφερειάρχη Αθηνά Αηδονά − Αθανασιάδου 
του Ευσταθίου ως ακολούθως:

1. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυν−
σης Οικονομικού για τη δέσμευση της αναγκαίας πίστω−
σης και πραγματοποίησης οποιασδήποτε δαπάνης των 
υπηρεσιών της Έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Την υπογραφή των συμβάσεων προμηθειών και πα−
ροχής υπηρεσιών οι οποίες αφορούν στις ανάγκες του 
συνόλου των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα από διαγωνιστική διαδι−
κασία που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικού Έδρας, 
καθώς και την παράταση αυτών.

3. Τις αποφάσεις για το άνοιγμα και για το κλείσιμο 
τραπεζικών λογαριασμών προς τις Τράπεζες συνερ−
γασίας Έδρας και Μ.Ε.Ο της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

4. Τη διάθεση πίστωσης για επιχορήγηση ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ., 
για τις επιχορηγήσεις σε ιδρύματα και εταιρείες προ−
στασίας ανηλίκων και ενηλίκων, σε φορείς κοινωνικής 
πρόνοιας, σε λοιπούς οργανισμούς καθώς και τα βοη−
θήματα σε νεφροπαθείς.

5. Τα έγγραφα απολογισμού ισολογισμού και θεώρηση 
όλων των βιβλίων που αφορούν τον απολογισμό στο 
τέλος κάθε οικονομικού έτους, όπως απολογισμό εσό−
δων − εξόδων, ισολογισμό εσόδων − εξόδων, ημερολόγιο 
ενταλμάτων, βιβλίο επιταγών, ημερολόγιο γραμματίων 
είσπραξης κ.λπ. της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλο−
νίκης αλλά και το συγκεντρωτικό Απολογισμό και Ισο−
λογισμό όλης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Β) Τη μεταβίβαση άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτή−
των (εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερει−
άρχη») του τομέα Οικονομικών της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στην Αντιπεριφερειάρχη Αθηνά Αηδονά − 
Αθανασιάδου του Ευσταθίου ως ακολούθως:

1. Το έντυπο δήλωσης υποβολής Α.Π.Δ και καταβολής 
εισφορών προς το ΙΚΑ.
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2. Τις φορολογικές δηλώσεις που απορρέουν από τις 
φορολογικές υποχρεώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Γ) Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται 
η παράγραφος Γ΄ του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
οικ.985/20−03−2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Κε−
ντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβασης Άσκησης Αρμο−
διοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων 
στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμ−
βούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 

687/τ. Β΄/26−03−2013), όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 4353/05−11−2013 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΦΕΚ 2844/τ. Β΄/08−11−2013), καθώς και κάθε άλλη σχετική 
με το παρόν ζήτημα διάταξη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02027701610140004*


		2014-10-16T20:07:16+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




