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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1121824/485/0013
(1)
Παράταση προθεσμιών υποβολής της δήλωσης
στοιχείων ακινήτων έτους 2005.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22
του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34Α΄), με τις οποίες παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονο−
μικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που
ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για
υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές πε−
ριπτώσεις.
2. Τις διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 15 του άρθρου 5 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ

253Α΄) «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών
προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις»,
με τις οποίες ορίζεται η υποχρέωση υποβολής δήλω−
σης στοιχείων ακινήτων (Ε9 έτους 2005) για φυσικά και
νομικά πρόσωπα.
3. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρα−
γράφου 15 του άρθρου 5 του ν. 3296/2004, με τις οποίες
εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομι−
κών να καθορίζει, μεταξύ των άλλων και κάθε σχετική
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
4. Την υπ’ αριθμ. 1104276/333/0013 ΠΟΛ 1150/28.12.2004
(ΦΕΚ 1985Β΄) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών, με την οποία καθορίζεται η εφαρμογή των
διατάξεων της παραγράφου 15, του άρθρου 5, του
ν. 3296/2004.
5. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 37930/ΔΙΟΕ/1264/
14.10.2005 (ΦΕΚ 1432Β΄) για τον καθορισμό αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Τη δυσκολία της πρώτης εφαρμογής των δηλώσεων
στοιχείων ακινήτων (Ε9), ηλεκτρονικά.
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο−
φασίζουμε:
Ορίζουμε την 27η Ιανουαρίου 2006 ως καταληκτική
ημερομηνία για:
α) την υποβολή αρχικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων
έτους 2005, ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα από το τελευταίο
ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου,
β) την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο
Ε9) έτους 2005, μαζί με την αρχική δήλωση φορολογίας
εισοδήματος, για φυσικά πρόσωπα τα οποία κατοικούν
στην αλλοδαπή, δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα,
έχουν όμως υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων
ακινήτων (Ε9), καθώς και εξ αυτού του λόγου δήλω−
σης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος
2005.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
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β. Υποβάλλουν απευθείας στη ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ ανά δε−
καήμερο τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, τα
κατατεθέντα ΔΑ των απογραφομένων στρατευσίμων,
μαζί με τα ΔΑ αυτών που δεν παρακολουθούνται στρα−
τολογικώς απ’ αυτά, επισυνάπτοντας και τα σχετικά
δικαιολογητικά που τυχόν κατατέθηκαν από τους στρα−
τευσίμους, εκτός από τα φωτοαντίγραφα των δελτίων
ταυτότητας τα οποία καταστρέφονται μετά την πλήρη
και ορθή συμπλήρωση του ΔΑ.
γ. Υποβάλλουν επίσης απευθείας στην ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ
ανά δεκαήμερο, όσα ΔΑ κατατίθενται από 1η Μαρτίου
μέχρι την ημερομηνία κατανομής στους Κλάδους των
Ενόπλων Δυνάμεων. Τα ΔΑ που κατατίθενται μετά την
ονομαστική κατανομή στους κλάδους των Ενόπλων
Δυνάμεων, υποβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα στη Δι−
εύθυνση Στρατολογικού του οικείου Κλάδου.
2. Τα ΚΕΠ μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση των
στοιχείων των στρατευσίμων, εκτυπώνουν τα ΔΑ και
τα αποστέλλουν εντός δεκαημέρου συγκεντρωτικά μαζί
με τα τυχόν συνυποβληθέντα από τους στρατευσίμους
έγγραφα, απευθείας στη ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ.
3. Το Μηχανογραφικό Αρχείο της κλάσεως που
απογράφεται, το οποίο δημιουργείται και τηρείται
από τη ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ ενημερώνεται αυτόματα με τη
διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και κα−
τάθεσης των Δελτίων Απογραφής στα Στρατολογι−
κά Γραφεία και ΚΕΠ. Τα Δελτία Απογραφής με τις
ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις που υποβάλ−
λονται από τα Στρατολογικά Γραφεία και ΚΕΠ στη
ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ, παραβάλλονται με το μηχανογραφικό
αρχείο για την πληρότητα αυτού και επακολουθεί
στη συνέχεια αριθμητική και ονομαστική κατανομή
των στρατευσίμων στους Κλάδους των Ενόπλων Δυ−
νάμεων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές τους ανάγκες.
Μετά την ονομαστική κατανομή στους Κλάδους των
Ενόπλων Δυνάμεων, τα Δελτία Απογραφής καταστρέ−
φονται από τη ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ.
΄Αρθρο 5
Τρόπος αναζήτησης όσων δεν κατέθεσαν ΔΑ
1. Η ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων
πληρότητας του μηχανογραφικού αρχείου της κλάσε−
ως συντάσσει και αποστέλλει στα Στρατολογικά Γρα−
φεία πίνακες των καταθεσάντων Δελτία Απογραφής
με τα στοιχεία απογραφής των για την ενημέρωση
των Στρατολογικών Μητρώων καθώς και πίνακες μη
καταθεσάντων Δελτία Απογραφής για την αναζήτησή
τους.
2. Τα Στρατολογικά Γραφεία μετά την παραβολή των
πινάκων των μη καταθεσάντων Δελτία Απογραφής με
τα Στρατολογικά Μητρώα, συντάσσουν μέχρι το τέλος
Μαΐου τους πίνακες αναζητουμένων και εξακριβώνουν
με έγγραφα προς τις Δημοτικές, Κοινοτικές και Αστυ−
νομικές Αρχές τους λόγους για τους οποίους ο κάθε
στρατεύσιμος δεν υπέβαλε ΔΑ.
3. Οι στρατεύσιμοι που υποβάλλουν ΔΑ από την 1η
Μαρτίου του έτους που διανύουν το 19ο έτος της ηλι−
κίας τους και μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
αρχικής κατάταξης της κλάσης τους, θεωρούνται ότι
το υπέβαλαν εκπρόθεσμα. Μετά την ημερομηνία αυτή
θεωρούνται ότι δεν υπέβαλαν ΔΑ είτε το καταθέσουν
είτε όχι.

4. Όσοι αρνούνται να συμπληρώσουν όλα τα στοιχεία
στο ΔΑ θεωρούνται ότι δεν το υπέβαλαν.
Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις
1. Διοικητικές, ερμηνευτικές και διαδικαστικής φύσεως
οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδί−
δονται από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και να ισχύσει από τη δημοσίευσή
της.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2005
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ
ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. ΔΥ1δ/96549
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 64670/17.6.2005
(Φ.Ε.Κ. 914/5.7.2005 τεύχος Β΄) με θέμα: «Σύσταση −
Συγκρότηση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των Νοσοκομείων της
παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Της παρ. Β4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Φ.Ε.Κ.
81/16.6.1990 τ.Α΄) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία
και άλλες διατάξεις».
β. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/27.11.1995 τ.Α΄).
γ. Των άρθρων 158 έως και 164 του ν. 2683/1999 (Φ.Ε.Κ.
19/9.2.1999 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο−
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν
και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
δ. Το άρθρο 5 του ν. 2716/1999 (Φ.Ε.Κ. 96/17.5.1999 τ.Α΄)
«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας και άλλες διατάξεις».
ε. Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ. 297/23.12.2003
τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλή−
λων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.ΤΑ, μονίμων στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος
και άλλες συναφείς διατάξεις».
στ. Του άρθρων 9 και 11 παρ. 5 και 7 του ν. 3260/2004
(ΦΕΚ. 151/6.8.2004 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις του συστήματος προ−
σλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης».
ζ. Των άρθρων 4 παρ. 19 και 20, 7, 8, 12 και 42 του
ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. 81/4.4.2005 τεύχος Α΄) «Εθνικό Σύ−
στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις».
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η. Την υπ’ αριθμ. 304/1999/26.5.1999 Γνωμοδότηση του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
θ. Την απόφασή μας ΔΥ1δ/οικ. 64670/17.6.2005 (Φ.Ε.Κ.
914/5.7.2005 τεύχος Β΄) «Σύσταση − Συγκρότηση Κοι−
νών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νοσοκομείων του
Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των Νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθρου
13 του ν. 2889/2001».
ι. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/38596/28.6.2005 κοινή υπουργική
απόφαση με θέμα: «Υπαγωγή του Νοσοκομείου Ειδικών
Παθήσεων Θεσσαλονίκης στη Β΄ Υγειονομική Περιφέ−
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας».
ια. Το υπ’ αριθμ. 3369/3.8.2005 έγγραφο της Β΄ Δ.Υ.ΠΕ.
Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Συγκρότηση Β΄ Κοινού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων της Β΄ Δ.Υ.ΠΕ.
Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο
“Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”».
ιβ. Το υπ’ αριθμ. 17176/20.5.2005 έγγραφο της Α΄ Δ.Υ.ΠΕ.
Κεντρικής Μακεδονίας με περιεχόμενο της διαβίβαση
του υπ’ αριθμ. 17176/19.5.2005 έγγραφο − πρόταση του
Διοικητού του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», σχετικά με τη με−
ταφορά της έδρας του Α΄ Κ.Υ.Σ. από το Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
στο Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
ιγ. Το υπ’ αριθμ. 50/31.8.2005 έγγραφο της Α΄ Δ.Υ.ΠΕ.
Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.64670/17.6.2005 απόφασης Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 914/5.7.2005
τεύχος Β΄)».
ιδ. Το υπ’ αριθμ. 30381/20.9.2005 έγγραφο του Γενικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
ιε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και προκειμένου το Α΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμ−
βούλιο να λειτουργεί εφεξής στο Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», προκαλείται ετήσια δα−
πάνη ύψους 7.000 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία θα καλυφθεί
από την αντίστοιχη πίστωση που έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισμό του προαναφερόμενου Νοσοκομείου
(Κ.Α.Ε. 0264, Φορέας 01).
ιστ. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432/14.10.2005),
αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 64670/
17.6.2005 (Φ.Ε.Κ. 914/5.7.2005 τεύχος Β΄) απόφασή μας
με την οποία έγινε η Σύσταση − Συγκρότηση των Κοι−
νών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νοσοκομείων του
Ε.Σ.Υ.Κ.Α. και των Νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθρου
13 του ν. 2889/2001, ως ακολούθως:
1. Το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης
υπάγεται στην αρμοδιότητα του Β΄ Κοινού Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου Νοσοκομείων της Β΄ Δ.Υ.ΠΕ. Κεντρικής
Μακεδονίας με έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλο−
νίκης «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» καθόσον με την υπ’ αριθμ.
Υ4α/38596/28.6.2005 κοινή υπουργική απόφαση έχει υπα−
χθεί στην αρμοδιότητα της Β΄ Υγειονομικής Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Μεταφέρουμε την έδρα του Α΄ Κοινού Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου Νοσοκομείων της Α΄ Δ.Υ.ΠΕ Κεντρικής
Μακεδονίας από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσ−
σαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2005
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 2/66105/0022
(5)
Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρων, Μελών, Εισηγητών
και Γραμματέων των Συλλογικών Οργάνων που λει−
τουργούν στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 1, 2 και 4 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/
Α/4.4.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης.
2. Του άρθρου 17 του ν. 3205/23.12.2003 (ΦΕΚ 297/
Α΄/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».
3. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «περί παροχής κι−
νήτρων δια την ενίσχυση της περιφερειακής και Οι−
κονομικής ανάπτυξης της χώρας» (ΦΕΚ 232/τ.Α/1978)
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993
(ΦΕΚ 59 Α).
4. Του άρθρου 22 παρ.3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α/27.11.1995).
5. Του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/1992 τ.Α)
με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29 Α στο ν. 1558/1985
(ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως τελικά αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση
της αποτελεσματικότητος των κρατικών δαπανών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α/1997).
6. Την με αριθμό 37390/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/2005
τ.Β΄).
7. Της υπ’ αριθμ. 2/74260/0004/15.10.1999 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης, περί μεταβίβασης εξουσίας υπογρα−
φών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1 του ν. 1943/1991.
Β. 1. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 3329/2005, η επικράτεια διαιρείται σε
Υγειονομικές Περιφέρειες, οι οποίες ταυτίζονται με τις
Διοικητικές και σε κάθε μία από τις δεκαεπτά (17) Διοι−
κήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) λειτουρ−
γούν Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (εφεξής ΦΠΥΥΚΑ).
2. Το γεγονός ότι οι ΦΠΥΥΚΑ διοικούνται από Διοικη−

