
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης 
στοιχείων ακινήτων (Ε9) λόγω κληρονομικής δι-
αδοχής, όταν υπάρχει μηχανογραφική αδυναμία 
υποβολής αυτής λόγω απενεργοποίησης της σχε-
τικής εφαρμογής.

2 Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση 
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες υπαλλήλων της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής 
της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακε-
δονίας για το Α’ εξάμηνο 2023 και επόμενα έτη.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1175 (1)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης 

στοιχείων ακινήτων (Ε9) λόγω κληρονομικής δι-

αδοχής, όταν υπάρχει μηχανογραφική αδυναμία 

υποβολής αυτής λόγω απενεργοποίησης της σχε-

τικής εφαρμογής. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τo άρθρο 23 του ν. 3427/2005 (Α’ 312) και ειδικότερα 

την περ. α της παρ. 3 του άρθρου αυτού, με την οποία ο 
Υπουργός Οικονομικών δύναται να παρατείνει την προ-
θεσμία υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.

2. Την υπό στοιχεία Y2/09-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

3. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

4. Tο π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (Β’ 4738).

6. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και 
με την υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Tην ανάγκη διευκόλυνσης της υποβολής δηλώσεων 
στοιχείων ακινήτων (Ε9) λόγω κληρονομικής διαδοχής 
έτους 2022 και επομένων, σε περίπτωση που η ηλεκτρο-
νική εφαρμογή για την υποβολή των ως άνω δηλώσεων 
παραμένει ανενεργή.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

1. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακι-
νήτων (Ε9), που αποκτήθηκαν λόγω κληρονομικής 
διαδοχής, η οποία λήγει το χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων 
Ε9 είναι ανενεργή, παρατείνεται μέχρι και την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα κατά 
τον οποίο η ηλεκτρονική εφαρμογή καθίσταται και πάλι 
διαθέσιμη στον φορολογούμενο.

2. Η απόφαση ισχύει για δηλώσεις που υποβάλλονται 
από το έτος 2022 και επόμενα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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 Αριθμ. 145477 (2)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση 

καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-

ρες υπαλλήλων της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής 

της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακε-

δονίας για το Α’ εξάμηνο 2023 και επόμενα έτη. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2503/1997«Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτο-
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

β) Του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
Κυβερνητικού έργου» (Α’ 21).

γ) Του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

δ) Του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

ε) Του π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 234) 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του ν. 4446/2016 
«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Πα-
ράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης 
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροπο-
ποιήσεις του ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240).

στ) Του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 237).

ζ) Την υπ’ αρ. 34019/25-05-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 435) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία ορίζε-
ται ο Δημήτριος Γαζής του Ευαγγέλου, Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, 
Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής ως ασκών 
καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας από 10-05-2022.

η) Του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατά-
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α’ 143).

θ) Της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 «Προσλή-
ψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια 
διοίκηση, πολιτικά δ/τα και άλλες διατάξεις» (Α’ 195).

ι) Της παρ. 6 του άρθρου 1 της από 29-12-1980 Πράξε-
ως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος 
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμί-
σεις συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 1157/1981 (Α’ 126).

κ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

λ) Της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/
Γ2γ/ΟΙΚ. 1692/2006 «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και 
αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών 
και των ΝΠΔΔ» (Β’ 769).

μ) Της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 
(Β’  1659) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί 
τροποποίησης της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/
27-6-2006 (Β’ 769) απόφασης περί καθιέρωσης ωρών 
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δη-
μοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ.

2. Την υπ’ αρ. 185470/25-11-2022 βεβαίωση πίστωσης 
της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών της Περι-
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

3. Το υπ’ αρ. 186994/28-11-2022 έγγραφο της Υπο-
διεύθυνσης Κοζάνης της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας σε 24ωρη βάση κα-
θώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 4 (τεσ-
σάρων) κτηνιάτρων της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής 
της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
για το Α’ εξάμηνο 2023 και επόμενα έτη ως εξής:

Την ανάγκη λειτουργίας σε 24ωρη βάση καθώς και 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, χωρίς κατάργηση 
του πενθημέρου της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής Π.Ε 
Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου 
κατά τους τελευταίους μήνες αντιμετωπίζει ιδιαίτερα 
αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, γεγονός που σε συν-
δυασμό με τη δραματική έλλειψη Κτηνιάτρων και την 
απουσία διοικητικής υπηρεσίας (1 υπάλληλος, αυξάνει 
κατά πολύ τον όγκο εργασιών που η υπηρεσία καλείται 
καθημερινά να διεκπεραιώσει.

Πιο συγκεκριμένα:
1) Απαιτήσεις του Προγράμματος Επιτήρησης Λύσσας: 

Μετά τον εμβολιασμό από αέρος των αλεπούδων, θα 
ακολουθήσει έλεγχος της επιτυχίας του εμβολιασμού με 
αιμοληψίες και αποστολές δειγμάτων με συμμετοχή των 
Κτηνιάτρων της υπηρεσίας μας σε συνεργεία δίωξης Δα-
σαρχείων και Θηροφυλακής που θα κινούνται αποκλει-
στικά κατά τις νυχτερινές ώρες στην ύπαιθρο με σκοπό 
τη θανάτωση και δειγματοληψία κόκκινων αλεπούδων.

2) Άσκηση κρεοσκοπικού ελέγχου στα 3 βιομηχανι-
κά σφαγεία της περιοχής αρμοδιότητάς μας σχεδόν σε 
καθημερινή βάση συμπεριλαμβανομένων και Σαββατο-
κύριακων σε περιόδους αιχμής και περιόδους εορτών.

3) Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης μετά από διορι-
σμό από το Αστυνομικο τμήμα και εντολή εισαγγελέα 
οι οποίες λαμβάνουν χώρα οποιαδήποτε μέρα και ώρα 
(κυρίως κακοποίηση αδέσποτων ζώων.)

4) Διενέργεια αστυκτηνιατρικών επιθεωρήσεων σε 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λει-
τουργούν τις απογευματινές, βράδυνες ώρες και αργίες 
καθώς και αστυκτηνιατρικών ελέγχων σε τακτική βάση 
(π.χ. έλεγχοι Λαϊκών αγορών)

5) Συμμετοχή σε μεικτά κλιμάκια ελέγχων σε συνεργα-
σία με άλλες υπηρεσίες π.χ υγειονομικό, μηχανολογικό, 
τμήμα εμπορίας κ.α

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα 
αυξημένης επαγρύπνησης λόγω υπαρχουσών αλλά και 
νεοεμφανιζόμενων επιζωοτιών, όπως Γρίπη των πτη-
νών, Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών, η πρόσφατη 
και ιδιαιτέρως σοβαρή με επιπτώσεις στην κτηνοτροφία 
επιζωοτία Ευλογιά έχουν σαν συνέπεια, η άσκηση των 
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καθηκόντων των κτηνιάτρων να κρίνεται επιτακτική για 
όλους τους προαναφερθέντες λόγους.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη στον 

προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
7000 ευρώ (Νυχτερινά 3300,και εξαιρέσιμα 3700) για 
το Α’ Εξάμηνο του 2023, καθώς και ότι θα προβλέπεται 
ετήσια δαπάνη για τα επόμενα έτη 14.000 ανά έτος (Νυ-
χτερινά 6600, και εξαιρέσιμα 7400) που αφορούν την 
πληρωμή υπερωριών σε 24ωρη βάση καθώς και κατά 
τα Σαββατοκύριακα και εξαιρέσιμες, 4 Κτηνιάτρων της 

Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής της Π.Ε Κοζάνης της Περι-
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενώ θα προκαλείται επίσης 
ετήσια δαπάνη του απαραίτητου ποσού στους αντίστοι-
χους κωδικούς των επομένων ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 8 Δεκεμβρίου 2022

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΖΗΣ   
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*02063631512220004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




