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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2588
1 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυ−
νας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1911/1990
(ΦΕΚ 166/Α΄/1990), όπως ισχύει. ........................................
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Χρόνος υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φο−
ρολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014,
των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013. ..................................... 2
Απαγόρευση θήρας στην περιοχή του Δασαρχείου
Έδεσσας. .............................................................................................. 3

5. Το υπ’ αριθμ. Φ.471.11/ΕΜΠ.162/849897/31−7−2015 έγ−
γραφο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας του Υπουρ−
γείου Εθνικής Άμυνας.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο−
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ της Αικατερίνης Σαρλή
του Βασιλείου, σε κενή οργανική θέση δόκιμου υπαλ−
λήλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ως
συγγενούς αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης
υπηρεσιακού καθήκοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α΄/1990), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./59 /οικ.37056
(1)
Κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυ−
νας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ
166/Α΄/1990), όπως ισχύει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οι−
κονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενά−
του του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).
2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
3. Την απόφαση Υ21/6−12−2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015) «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο
Βερναρδάκη».
4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
1 του Ν. 3812/2009.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. ΠΟΛ: 1257
(2)
Χρόνος υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φορολο−
γίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014, των νο−
μικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου
45 του Ν. 4172/2013.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 185/2009 (Α΄213)
περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) περί «Διορισμού
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την υπ’ αριθμ. Υ14/2015 (Β΄ 2144) απόφαση του Πρω−
θυπουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 44, 45 και 68 του
Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 18 και 19 του Ν. 4174/2013
(Α΄ 170), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του
Ν. 2020/1992 (Α΄ 34) με τις οποίες παρέχεται εξουσιο−
δότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με
απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμε−
νες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών
δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7. Το γεγονός εμφανίσεως απρόβλεπτων τεχνικών
δυσκολιών για την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής
τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβο−
λή της τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήμα−
τος, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας
μέσω του ειδικού δικτύου TAXISNET.
9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήμα−
τος, φορολογικού έτους 2014, των νομικών προσώπων
και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013,
υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την Πέμπτη 10−12−2015,
χωρίς την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 54 του
Ν. 4174/2013 και χωρίς τον υπολογισμό τόκων εκπρόθε−
σμης καταβολής του άρθρου 53, του ιδίου νόμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

F
Αριθμ. οικ. 16514
(3)
Απαγόρευση θήρας στην περιοχή του Δασαρχείου
Έδεσσας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 εδαφ.β και στ
του Ν.δ. 86/1969 «περί «δασικού Κώδικα».
Τις διατάξεις του Π.δ. 532/1970 «Περί συμπληρώσε−
ως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως»
σε συνδυασμό με τις όμοιες του Β.δ. 709/1970 «Περί
καθορισμού των διατηρούμενων υπέρ του Υπουργού
και των Περ/κων Αρχών Διανομαρχιακού επιπέδου του
Υπουργείου Γεωργίας αρμοδιοτήτων».
Την κοινή υπουργική απόφαση 414985/1985 άρθρο 5
παρ. 3 ΦΕΚ 57 τ.Β΄/18−12−1985 «Περί διαχείρισης της άγρι−
ας πτηνοπανίδας».
Την με αριθμό 99386/6−11−2014 (ΦΕΚ 3105/Β΄/18−11−2014)
απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.−Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων
σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας − Θράκης».

Την με αριθμό Δ.Ρ.Δ.20/2015 κ΄ αριθμ. πρωτ. οικ 9588/17−
8−2015 (ΑΔΑ:68Θ7ΟΡ1Υ−Ψ12) Δασική Ρυθμιστική Διάταξη
Κυνηγιού Περιόδου 2015−2016 Δασαρχείου Έδεσσας.
Το γεγονός ότι στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχεί−
ου Έδεσσας επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω χιονοπτώσεων με−
γάλης διάρκειας και έντασης με αποτέλεσμα να προ−
καλούνται μεγάλες ζημιές στο θήραμα γενικά.
Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου
της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Έδεσσας εξ αι−
τίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών διαβίωσης σε
περιόδους χιονοπτώσεων μεγάλης έντασης και διάρ−
κειας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε τη θήρα στην περιοχή του Δασαρχεί−
ου Έδεσσας όλων των θηραμάτων, όταν και για όσο
επικρατούν δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης των θηρα−
μάτων, εξ αιτίας των μεγάλης διάρκειας και έντασης
χιονοπτώσεων και όπου το έδαφος είναι καλυμμένο
με χιόνι.
Επιτρέπεται μόνο για τα υδρόβια και παρυδάτια πτη−
νά, στις παραποτάμιες και παραλίμνιες περιοχές και
σε ζώνη πλάτους εκατό (100) μέτρων από τις όχθες ή
τις παραλίες αντίστοιχα και όπου επιτρέπεται η θήρα.
Η τήρηση και η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται
στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομία και τους Κυνηγετικούς
Συλλόγους Έδεσσας − Γιαννιτσών και ισχύει από τη δη−
μοσίευσή της, μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου
2015−2016.
Οι παραβάτες θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα
με την παρούσα και τις διατάξεις του άρθρου 287 του
Ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του
Ν.δ. 996/1971 και 175/1975, της κοινής υπουργικής απόφα−
σης 414985/1985 και της κοινής υπουργικής απόφασης
87578/703/2007 ΦΕΚ 581 Β/2007.
Η εφαρμογή της παρούσας δε βαρύνει το κρατικό
προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Έδεσσα, 30 Νοεμβρίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Δασαρχείου Έδεσσας
ΣΟΦΙΑ ΒΑΒΟΥΡΗ
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