
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός καθηκόντων των ασκούμενων δικη-
γόρων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και 
ρύθμιση επιμέρους θεμάτων.

2 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Κοινωφελές 
Ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ  - 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΜΟΥ» τριών (03) 
βιντεοπροβολέων με τα παρελκόμενα αυτών, κα-
θώς και της ανάληψης του κόστους ετήσιου ελέγ-
χου και πιστοποίησης των εκπαιδευτικών μέσων 
καθαίρεσης και σωστικών μέσων της ΣΧΟΛΗΣ 
ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου.

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον Ανθυπασπι-
στή Λ.Σ. ΑΛΑΜΑΝΟ Νικόλαο ενός (01) σκύλου για 
την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών, προς το Κε-
ντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ «ΣΥΝ ΠΑ», για το 
έτος 2022.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
A.1239/25.10.2021 απόφαση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 5082). 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 144938 (1)
Καθορισμός καθηκόντων των ασκούμενων δικη-

γόρων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και 

ρύθμιση επιμέρους θεμάτων. 

 H ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 11, 33 και το εδάφιο δεύτερο της παρ. 3 

του άρθρου 122 του ν. 4831/2021 «Οργανισμός του Νο-
μικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των 

λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 170).

2. Τα άρθρα 11, 12 και την παρ. 3 του άρθρου 13 του 
Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208).

3. Την ανάγκη καθορισμού των επιμέρους καθηκόντων 
των ασκούμενων δικηγόρων στο Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

1. Ασκούμενοι δικηγόροι που ενδιαφέρονται για πρα-
κτική άσκηση στο Ν.Σ.Κ. καταθέτουν σχετική αίτηση στη 
Γραμματεία του Ν.Σ.Κ., με την οποία συνυποβάλλονται 
αντίγραφο πτυχίου, φωτοτυπία αναλυτικής βαθμολογίας 
πέρατος σπουδών και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

2. Οι ασκούμενοι δικηγόροι που επιλέγονται για πρα-
κτική άσκηση στο Ν.Σ.Κ. διατίθενται με απόφαση του 
Προέδρου, που τους γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο 
μέσο, σε οποιαδήποτε Υπηρεσιακή Μονάδα του Ν.Σ.Κ., 
στην οποία εμφανίζονται εντός τριών ημερών από την 
παραπάνω γνωστοποίηση για να αναλάβουν τα καθή-
κοντά τους. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι 
ασκούμενοι δικηγόροι υπογράφουν δήλωση εμπιστευ-
τικότητας, σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 33 του 
ν. 4831/2021 (Α’ 170), όπως εκάστοτε ισχύει και λαμβά-
νουν γνώση της παρούσας απόφασης.

3. Οι ασκούμενοι δικηγόροι στο Ν.Σ.Κ. προβαίνουν σε 
κάθε αναγκαία ενέργεια για την υποβοήθηση του έργου 
των Λειτουργών της Υπηρεσιακής Μονάδας του Ν.Σ.Κ. 
στην οποία διατίθενται και ιδίως:

α) καταθέτουν σε όλα τα δικαστήρια και παραλαμβά-
νουν από αυτά τα κάθε είδους δικόγραφα και διαδικα-
στικά ή λοιπά έγγραφα, ύστερα από έγγραφη εξουσιο-
δότηση Λειτουργού του Ν.Σ.Κ.,

β) διενεργούν έρευνα στη νομοθεσία, στη νομολογία 
και στη νομική θεωρία επί συγκεκριμένων ζητημάτων 
που τους ανατίθενται και συνδράμουν τους Λειτουργούς 
του Ν.Σ.Κ. στη συγκρότηση του δικαστικού φακέλου μίας 
υπόθεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες τους,

γ) συντάσσουν σχέδια δικογράφων, προτάσεων, ση-
μειωμάτων και υπομνημάτων, υπό την καθοδήγηση 
Λειτουργού του Ν.Σ.Κ.,

δ) συμπαρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων πρώ-
του και δευτέρου βαθμού και συνυπογράφουν με τους 
Λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. προτάσεις, σημειώματα και υπο-
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μνήματα, μετά από μελέτη του σχετικού δικαστικού φα-
κέλου,

ε) εξοικειώνονται με όλες τις ηλεκτρονικές μεθόδους 
διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και έρευνας της 
πορείας των υποθέσεων και με την εν γένει χρήση των 
σχετικών ηλεκτρονικών εφαρμογών που χρησιμοποι-
ούνται στο Ν.Σ.Κ.,

στ) παρακολουθούν τα σεμινάρια και τις λοιπές επι-
στημονικές εκδηλώσεις που διοργανώνει το Ν.Σ.Κ. και 
λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

4. Πρωτότυπα ή αντίγραφα φακέλων ή εγγράφων τα 
οποία παραδίδονται σε ασκούμενους δικηγόρους από 
Λειτουργούς του Ν.Σ.Κ για τη διεκπεραίωση σχετικών 
υποθέσεων, επιστρέφονται στον χειριστή της υπόθεσης, 
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σχετικής εργασίας. 
Πρωτότυπα φακέλων ή εγγράφων δεν επιτρέπεται να 
απομακρύνονται από την οικεία Υπηρεσιακή Μονάδα.

5. Κάθε είδους κωδικοί [στο Ολοκληρωμένο Πληρο-
φοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Ν.Σ.Κ., σε τράπεζες νομικών 
πληροφοριών κ.λπ.] γνωστοποιούνται στους ασκούμε-
νους δικηγόρους αποκλειστικά και μόνον για την άσκηση 
των καθηκόντων τους και απαγορεύεται η χρήση αυτών 
για προσωπικούς λόγους.

6. Η εν γένει παράσταση και συμπεριφορά των ασκού-
μενων δικηγόρων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 
στις Υπηρεσιακές Μονάδες του Ν.Σ.Κ., στα δικαστήρια και 
στις λοιπές υπηρεσίες, πρέπει να συνάδει με την ιδιότητα 
προσώπου που επικουρεί τους Λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. και 
συμμετέχει στις διαδικασίες απονομής της δικαιοσύνης.

7. Οι ασκούμενοι δικηγόροι υποχρεούνται σε καθημε-
ρινή απασχόληση πέντε (5) ωρών για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών των Υπηρεσιακών Μονάδων στις οποίες 
έχουν διατεθεί, τηρούν ενήμερους τους Λειτουργούς και 
τη Γραμματεία της οικείας Υπηρεσιακής Μονάδας για 
το πρόγραμμα των καθημερινών εξωτερικών τους δρα-
στηριοτήτων και ανταποκρίνονται άμεσα στις κλήσεις ή 
στα ηλεκτρονικά μηνύματα που τους απευθύνονται από 
Λειτουργούς του Ν.Σ.Κ., καθώς και από τις Γραμματεί-
ες των οικείων Υπηρεσιακών Μονάδων. Σε περίπτωση 
κατά την οποία οι ασκούμενοι δικηγόροι δεν μπορούν 
να ανταποκριθούν εντός του χρόνου απασχόλησής τους 
σε όλες τις ανάγκες των Λειτουργών της Υπηρεσιακής 
Μονάδας του Ν.Σ.Κ. που απασχολούνται, η προτεραι-
ότητα ικανοποίησης αυτών καθορίζεται από τον Προ-
ϊστάμενό της. Για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών 
αναγκών απασχολούνται για εύλογο επιπλέον χρόνο, 
κατόπιν σχετικής εντολής του Προϊσταμένου της οικείας 
Υπηρεσιακής Μονάδας ή άλλου Λειτουργού της.

8. Στους ασκούμενους δικηγόρους χορηγείται από τον 
Προϊστάμενο της οικείας Υπηρεσιακής Μονάδας άδεια 
δύο (2) εβδομάδων κατά τη διάρκεια των δικαστικών 
διακοπών. Κατ’ εξαίρεση, οι ασκούμενοι δικηγόροι μπο-
ρούν να απουσιάζουν, ύστερα από άδεια του Προϊστα-
μένου, για σοβαρό λόγο, όπως ιδίως για λόγους υγείας 
και συμμετοχής τους σε εξετάσεις.

9. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ή υπάρξει σοβαρή 
ένδειξη για παράβαση της υποχρέωσης εμπιστευτικό-
τητας από ασκούμενο δικηγόρο στο Ν.Σ.Κ., το γεγονός 
ανακοινώνεται γραπτά στον οικείο δικηγορικό σύλλογο 
για τις νόμιμες ενέργειές του, με την επιφύλαξη άσκη-

σης κάθε άλλου νομίμου δικαιώματος του Δημοσίου ή 
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία των 
συμφερόντων του.

10. Η άσκηση στο Ν.Σ.Κ. διακόπτεται για σπουδαίο 
λόγο, με απόφαση του Προέδρου του, χωρίς να οφείλε-
ται αποζημίωση από το Δημόσιο.

11. Ασκούμενος δικηγόρος, ο οποίος επιθυμεί να δι-
ακόψει την άσκησή του πριν από την ολοκλήρωσή της, 
οφείλει να ενημερώσει σχετικά τον Προϊστάμενο της 
οικείας Υπηρεσιακής Μονάδας και το Γραφείο Διοίκησης 
της Γραμματείας του Ν.Σ.Κ., τουλάχιστον δύο εβδομάδες 
πριν από την ημερομηνία της σκοπούμενης αποχώρη-
σής του.

12. Στους ασκούμενους δικηγόρους μπορεί να χορη-
γείται συστατική επιστολή από τον Προϊστάμενο ή Λει-
τουργό του Ν.Σ.Κ. της οικείας Υπηρεσιακής Μονάδας, 
ύστερα από αίτησή τους.

13. Στο τέλος της άσκησης, ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. χο-
ρηγεί στους ασκούμενους δικηγόρους πιστοποιητικό 
άσκησης.

14. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

15. Η απόφαση αυτή να να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του Ν.Σ.Κ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΩΝΗ

    Ι

(2) 
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Κοινωφελές 

Ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΜΟΥ» τριών (03) 

βιντεοπροβολέων με τα παρελκόμενα αυτών, κα-

θώς και της ανάληψης του κόστους ετήσιου ελέγ-

χου και πιστοποίησης των εκπαιδευτικών μέσων 

καθαίρεσης και σωστικών μέσων της ΣΧΟΛΗΣ 

ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου.  

 Με την υπ’ αρ. 2824.76/73424/2021/7.10.2021 απόφα-
ση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), καθώς επίσης και τις διατά-
ξεις των άρθρων 496- 512 του Αστικού Κώδικα, γίνονται 
αποδεκτές: η από 07-06-2021 απόφαση του Διαχειριστή 
του Ιδρύματος καθώς και οι υπ’ αρ. 97-98/07-06-2021 επι-
στολές δωρεάς του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ - ΚΛΗΡΟΔΟ-
ΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΜΟΥ τριών (03) βιντεοπροβολέων 
με τα παρελκόμενα αυτών, καθώς και της ανάληψης του 
ετήσιου ελέγχου και πιστοποίησης των εκπαιδευτικών 
μέσων καθαίρεσης και σωστικών μέσων της ΣΧΟΛΗΣ 
ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου, συνολικής αξίας τεσσάρων 
χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (#4.120#€), χωρίς ΦΠΑ.

  Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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 (3) 
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον Ανθυπασπι-

στή Λ.Σ. ΑΛΑΜΑΝΟ Νικόλαο ενός (01) σκύλου για 

την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών, προς το Κε-

ντρικό Λιμεναρχείο Χανίων. 

 Με την υπ’ αρ. 2824.76/79839/2023/01.11.2021 από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), καθώς επίσης και τις διατά-
ξεις των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται 
αποδεκτή η υπ’ αρ. Εισερχ. Κ.Λ.Χανίων: 4793/13-08-21 
ατομική αναφορά δήλωση δωρεάς του Ανθυπασπιστή 
Λ.Σ. ΑΛΑΜΑΝΟΥ Νικολάου ενός (01) σκύλου για την 
ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών, προς το Κεντρικό Λιμε-
ναρχείο Χανίων, συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (#1.500#€).

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

 Ι

Αριθμ. αποφ. 98 (4) 
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ «ΣΥΝ ΠΑ», για το 

έτος 2022 .

 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 247 του Κώδικα Δήμου και 

Κοινοτήτων (ν. 3463/2007, Α΄ 114) καθώς και του άρθρου 
58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» (Α’ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.» (Α΄ 176).

4. Την υπό στοιχεία οικ. 2/2015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Tην υπ’ αρ. 60/06-11-2020 (ΑΔΑ: 66ΙΨΟΕ04-ΥΨΠ) από-
φαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί καθιέρωσης δια-
φορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του ΣΥΝ 
ΠΑ η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 17570/11-02-2021 
απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

6. Του υπ΄αρ. 17570/11.02.2021 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,«Καθιέρωση 
διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του 
Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την προστασία 
της Πάρνηθας» ( Β’ 759).

7. Το υπ’ αρ. οικ.88776/22059/20-10-2020 έγγραφο 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Καθιέρωση 
διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών».

8. Την υπ’ αρ. 01/08-01-2021 απόφασης Προέδρου 
(ΑΔΑ: 9ΒΧΡΟΕ04-ΠΟ0) περί εκτέλεσης διοικητικής υπη-
ρεσίας σε υπάλληλο του Δήμου Αχαρνών.

9. Το γεγονός ότι στο Σύνδεσμο υπηρετεί ένας (1) μόνο 
υπάλληλος (κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού - μόνιμος).

10. Την υποχρέωση του Συνδέσμου για την εύρυθμη, 
αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του συνόλου 
των υπηρεσιών του Συνδέσμου, όπως αυτές περιγρά-
φονται στον ΟΕΥ και διέπονται από τους νόμους και τις 
εκάστοτε διατάξεις και συγκεκριμένα:

- Τήρηση πρωτοκόλλου - έκδοση και τήρηση βιβλίου 
αποφάσεων Προέδρου - διαδικασία προσλήψεων δι-
μήνων - ανάρτηση αποφάσεων ΔΙΑΥΓΕΙΑ - διαδικασία 
πάσης φύσεως Προμηθειών - Έκδοση μισθοδοσίας - 
αποδόσεις κρατήσεων - βεβαιώσεις εργασίας - προϋ-
πολογισμός - αναμορφώσεις - τήρηση μητρώου δεσμεύ-
σεων - έκδοση Χ.Ε. κ.λπ. διαδικασιών καθώς και έκτακτες 
ανάγκες που προκύπτουν επιβάλλουν την απασχόληση 
του προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργα-
σίας, τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών 
(Δευτέρα έως Παρασκευή) και μέχρι την 22η ώρα.

- Την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων Εκτελεστι-
κής Επιτροπής και Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΝ ΠΑ

11. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 5.000,00€

12. Η ανωτέρω δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει 
τους Κ.Α. 70.6012, 70.6051.0001 και 70.6051.0002 του 
προϋπολογισμού του Συνδέσμου οικονομικού έτους 
2022, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση της μοναδι-
κής υπαλλήλου του ΣΥΝ ΠΑ, κατά το χρονικό διάστημα 
από 01/01/2022 έως 31/12/2022 για εκατόν είκοσι (120) 
ώρες απογευματινές μέχρι την 22η ώρα ανά εξάμηνο και 
ενενήντα έξι (96) ώρες ημερήσιας εργασίας που παρέχε-
ται Κυριακές και Αργίες πέραν του υποχρεωτικού ωραρί-
ου από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα ανά εξάμηνο, 
καθώς και ενός διοικητικού υπαλλήλου με πρόσθετη 
απασχόληση για εκατό είκοσι (120) ώρες απογευματινές 
μέχρι την 22η ώρα ανά εξάμηνο, με την προβλεπόμενη 
από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνη-
μονευόμενων υπηρεσιών αναγκών του ΣΥΝ ΠΑ, μέσα 
στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 
του ν. 4354/2015 για το έτος 2022 ως ακολούθως:

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ μέχρι 22η ώρα

ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ
Από 6η ώρα πρωινή 

έως 22η ώρα
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 01 120/εξάμηνο 96/εξάμηνο
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 01 120/εξάμηνο -

ΣΥΝΟΛΑ 02 480/για το έτος 2022 192 για το έτος 2022
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Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας.

Από την ως άνω απόφαση της καθιέρωσης της υπε-
ρωριακής απασχόλησης μονίμου προσωπικού, σε συν-
δυασμό με την κατανομή της προκαλείται δαπάνη μέχρι 
του ποσού των 5.000,00€ οι οποίες θα βαρύνουν του 
κατωτέρω ΚΑ του προϋπολογισμού του Συνδέσμου οι-
κονομικού έτους 2022.

Κ.Α. ΜΟΝΙΜΩΝ Κ.Α. 00.6012
Κ.Α. 00.6051.0001
Κ.Α. 00.6051.0002
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Aχαρνές, 3 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)

    Στην υπό στοιχεία A.1239/25.10.2021 απόφαση του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 5082), στη σελίδα 65741, στην α’ στήλη, στον 24ο 
στίχο, εκ των κάτω, ο αριθμός πρωτοκόλλου, διορθώ-
νεται: 

το εσφαλμένο: 
«Αριθμ. 57810», 
στο ορθό: 
«Αριθμ. Α.1239».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)    

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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