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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ.: 1022
(1)
Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων,
για διασταύρωση πληροφοριών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρ−
θρου 14 του Ν.4174/2013, όπως προστέθηκαν με

την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του Ν. 4223/2013
(ΦΕΚ Α΄ 287/31.12.2013).
2. Την ανάγκη διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων
για την πάταξη της φοροδιαφυγής.
3. Ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επι−
πλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
από αυτή που περιγράφεται στο σχετικό έγγραφο της
Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ 0002166
ΕΞ2014), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρη−
ματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική
οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο
άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), υποβάλλει
καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προ−
μηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολο−
γικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό
τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον
τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).
β) Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι μη εγκατεστη−
μένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στο φόρο,
οι οποίοι διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας, για
τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμο−
ποιώντας τον ΑΦΜ αυτό, εφόσον στα πρόσωπα αυτά
ή σε όμιλο που ανήκουν, έχει χορηγηθεί άδεια για την
πραγματοποίηση εισαγωγών, με αναστολή καταβολής
του οφειλόμενου Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή και εφαρ−
μογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης
για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο
εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης η΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).
Άρθρο 2
Περιεχόμενο καταστάσεων
Στις καταστάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας
καταχωρούνται:
α) Ο Α.Φ.Μ. του πελάτη ή του προμηθευτή.
β) Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορο−
λογικών στοιχείων.
γ) Η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α.
δ) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την συναλλαγή.
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ε) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι
υπόχρεο πρόσωπο (μόνο για τους προμηθευτές), σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.
Άρθρο 3
Τρόπος καταχώρισης
Στις καταστάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας,
οι καταχωρήσεις διενεργούνται ως εξής:
Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με
μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή, κατά περίπτωση:
α) Τα τιμολόγια και κάθε έγγραφο που υπέχει θέση
τιμολογίου, πλην πιστωτικών, που αφορούν συναλλαγές
με πρόσωπα που διαθέτουν στο εσωτερικό της χώρας
ΑΦΜ.
β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, που αφορούν συναλλαγές
με πρόσωπα της περίπτωσης α΄.
2. Καταχωρούνται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χω−
ρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, που
προβλέπεται στην περίπτωση α΄ του άρθρου 2 της πα−
ρούσας:
α) Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, με μια εγγραφή
ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ..
β) Τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενα
στοιχεία λιανικών συναλλαγών, συμψηφισμένα με τις
αποδείξεις επιστροφής, με μια εγγραφή.
Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, με
μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή αναλόγως, οι ανωτέρω περι−
πτώσεις Α.1.α΄και β΄, που αφορούν παραστατικά αγορών
αγαθών ή υπηρεσιών.
2. Καταχωρούνται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή
του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, ληφθέντα παραστατι−
κά, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ.
λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ.), στις καταστάσεις
του προσώπου που αφορά πραγματικά η δαπάνη ή που
αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και έχουν
εκδοθεί στοιχεία λιανικής.
Άρθρο 4
Χρόνος υποβολής
1. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του
άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλονται υποχρεωτικά
με ηλεκτρονικό τρόπο και ανεξάρτητα από την τήρηση
απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ως εξής:
α) από τον εκδότη μηνιαίως, ανεξαρτήτως κατηγορίας
των τηρούμενων βιβλίων του (απλογραφικά ή διπλογρα−
φικά) ή της απαλλαγής του από τήρηση και το αργότερο
τρείς ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβο−
λής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για τους τηρούντες
διπλογραφικά βιβλία,
β) από το λήπτη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υπο−
βολής της περιοδικής δήλωσης που αφορούν (μήνα ή
τρίμηνο) και εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής
περιοδικής δήλωσης, μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα
που ακολουθεί τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξάμηνου
που αφορούν.
Ειδικά, για την πρώτη εφαρμογή, οι ανωτέρω κα−
ταστάσεις, που αφορούν συναλλαγές Ιανουαρίου και
Φεβρουαρίου 2014, υποβάλλονται, ανά μήνα, μέχρι την
προθεσμία υποβολής των καταστάσεων του μηνός Μαρ−
τίου 2014.

2. Ως ημερομηνία υποβολής, θεωρείται η ημερομηνία
αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών, στο σύ−
στημα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων
του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Η υποβολή εκπρόθεσμης ή διορθωτικής κατάστα−
σης, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό
τρόπο. Στην περίπτωση υποβολής διορθωτικής κατά−
στασης, μπορεί να καταχωρούνται μόνο οι εγγραφές
του πίνακα που τροποποιούνται.
Άρθρο 5
Τρόπος υποβολής
Η υποβολή των καταστάσεων πραγματοποιείται με
την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου, ή την χρήση δι−
αδικτυακής υπηρεσίας (web service) στο διαδικτυακό
τόπο του Υπουργείου Οικονομικών. Οι προδιαγραφές
του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασης, αναρτώνται στον
ανωτέρω διαδικτυακό τόπο.
Οι καταστάσεις υποβάλλονται είτε ενιαία για την έδρα
και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε για την
έδρα και κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά.
Οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία του κατάλλη−
λου αρχείου, να χρησιμοποιούν την ειδική διαδικτυακή
εφαρμογή, που παρέχεται από το Υπουργείο Οικονο−
μικών.
Άρθρο 6
Διασταυρώσεις και Εκκαθάριση
Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υπο−
βληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών−προ−
μηθευτών διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις
αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων
προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα
προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει για τα φορολογικά στοιχεία, που
εκδίδονται από 1.1.2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
F
Αριθμ. Φ. 244/2/201562
(2)
Καθορισμός Αριθμού Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποι−
ηθούν για Φρούρηση Αποθηκών Πυρομαχικών, Καυ−
σίμων, Υλικών Επιστράτευσης και Λοιπών Εγκατα−
στάσεων του Στρατού Ξηράς, κατά το έτος 2014.
ΟΙ AΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διαιάξεις:
(1 ) Του άρθρου 40 του Ν.849/1978 (ΦΕΚ Α΄232).
(2) Της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 1295/1982,
περί "Εθνοφυλακής".
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(3) Της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν. 3257/2004
(ΦΕΚ Α΄ 143).
(4) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
"Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα", που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98), καθώς
και του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄ 194).
(5) Του Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του Υπ. Οικονομι−
κών κ.λπ. (ΦΕΚ Α΄ 213) και της υπ’ αριθμ. 48 Απόφασης
του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 2105/9−7−12), «Καθορισμός
Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
Χ. Σταϊκούρα».
(6) Της υπ’ αριθμ. Υ304 Απόφασης του Πρωθυπουρ−
γού (ΦΕΚ Β΄ 1635/02 Ιουλ 13) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων
στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή
Γεννηματά»
β. Την υπ' αριθμ.721127/17 Δεκ 13, βεβαίωση του ΓΕΣ/
ΔΟΙ/2ο για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης,
καθώς και το υπ' αριθμ. Φ.814/1005/721127/Σ.11877/17 Δεκ
2013 έγγραφο της Δνσης Οικονομικού του ΓΕΣ.
γ. Τη σχετική εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Στρα−
τού, καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης προκαλείται επιβάρυνση στον
προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ ύψους τεσσάρων εκατομ−
μυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (4.100.000€), για το έτος
2014, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΕΦ
11−200 ΚΑΕ 0483 του Π/Υ του ΓΕΣ που εγκρίθηκε με
την Φ.812/396/137610/Σ.2585/11 Δεκ 13/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/
ΔΟΙ, αποφασίζουμε:
α. Τη χρησιμοποίηση, κατά το έτος 2014, επτακοσίων
σαράντα έξι (746) Εθνοφυλάκων, για φρούρηση αποθη−
κών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και
λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς.
β. Τον καθορισμό της ημερησίας αποζημίωσης των
Εθνοφυλάκων σε δέκα πέντε (15) €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
(Aριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο Γρ. 721127/17−12−2013).
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

F
Αριθμ. 701−064
(3)
Αναβολή έναρξης της ισχύος διατάξεων της Απόφασης
της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/41/20.12.2012 «Κανονισμός Γενικών
Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013).
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
α Τον Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 82/Α΄/10−4−2012), και ιδίως τα άρθρα 12, στοιχείο ιγ
και 18 παράγραφος 5.
β. την απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 676/41/20−12−2013 «Κα−
νονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης»
(ΦΕΚ 298/Β΄/20−12−2013),
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γ την απόφαση ΕΕΤΤ. Α.Π. 693/12/4−6−2013 «Αναβολή
έναρξης ισχύος της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/41/2013
«Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 1529/Β΄/21−6−2013),
δ. το υπ’ αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 46776/13−11−2013 έγγραφο
της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα «Κανονισμός Γενικών
Αδειών− Αίτημα Παράτασης»,
ε. το υπ’ αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 51041/12−12−2013 έγγραφο
της εταιρείας Hellas online A.E. με θέμα «Αίτημα Παρά−
τασης εφαρμογής του Κανονισμού Γενικών Αδειών»,
στ. το υπ’ αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 51966/18−12−2013 έγγραφο
της εταιρείας Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. με θέμα
«Σχετικά με την έναρξη ισχύος διατάξεων του Κανονι−
σμού Γενικών Αδειών (ΑΠ ΕΕΤΤ 676/41/20/12/2012, ΦΕΚ
298/Β΄/14−2−2013»,
ζ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη ούτε σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπο−
λογισμού της ΕΕΤΤ,
η. την με αριθ. Πρωτ. 28332/23−12−13 Εισήγηση της
Υπηρεσίας, αποφασίζει:
Α. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 16 της Απόφασης
της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/41/20−12−2012 «Κανονισμός Γενικών
Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β΄/2013) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά οι ρυθμίσεις των εδαφίων:
• (v) της παραγράφου 2.1.8 για τους χρήστες καρτο−
κινητής
• (στ) σημείο (vi) της παραγράφου 2.1.15
• (γ) & (ε) της παραγράφου 2.1.16
• (β) & (δ) της παραγράφου 3.1.5
• (δ) της παραγράφου 3.1.6
τίθενται σε ισχύ στις 31 Μαρτίου 2014.».
Β. Οι υπόχρεοι πάροχοι υποβάλλουν μηνιαίως στην
ΕΕΤΤ μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014 έκθεση προόδου ερ−
γασιών για την εφαρμογή τους. Η πρώτη έκθεση υπο−
βάλλεται στις 31 Ιανουαρίου 2014.
Γ. Η παρούσα απόφαση, η ισχύς της οποίας αρχίζει
από την δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 11011/279
(4)
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας με
αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου και κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους στη
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότη−
τας Καρδίτσας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015».
2. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99.
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα την παρ. 1 του
άρθρου 282 «Γενικές μεταβατικές διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 22 Α΄) «Οργανισμός Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας»
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5. Το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α΄).
6. Το γεγονός ότι για την άμεση αντιμετώπιση των
εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, κατολισθήσεις, πλημ−
μύρες κ.λπ.) που παρουσιάζονται, ιδιαίτερα στο ορεινό
τμήμα της Π.Ε. Καρδίτσας, απαιτείται η απασχόληση
των υπαλλήλων και ειδικότερα του τεχνικού προσωπι−
κού και κατά τη διάρκεια αργιών και εορτών.
7. Την αρ. 29141/526/19−02−2013 (ΦΕΚ 558 Β΄) απόφασή
μας με την οποία καθιερώνεται σε εικοσιτετράωρη βάση
το ωράριο λειτουργίας του τμήματος Συγκοινωνιακών
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καρδίτσας.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 54.000,00 ευρώ
περίπου, η οποία θα εγγραφεί για το σκοπό αυτό στον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας , έτους 2014 ( Ειδ. Φο−
ρέας 073 Δ/νση Οικονομικού − Διοικητικού ΚΑΕ εξόδου
0511−0512−0291 εισφορές ΙΚΑ), αποφασίζουμε:
1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή
πέραν του κανονικού ωραρίου και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους υπαλλήλων της Δ/
νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Καρδίτσας κατά το έτος 2014 και συγκεκριμένα από
τη δημοσίευση της απόφασης αυτής έως 31−12−2014 ως
κατωτέρω:
Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενό−
τητας Καρδίτσας
Σύνολο υπηρετούντων υπαλλήλων:
44
Προτεινόμενοι υπάλληλοι του Τμήματος Συγκοινωνι−
ακών Έργων
για υπερωριακή εργασία:
22
Ώρες Απασχόλησης Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:
4.756
Ήτοι απογευματινές ώρες
2.640
και ώρες Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών
2.112
Συνολική Δαπάνη Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:
27.000€
Ώρες Απασχόλησης Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
4.756
Ήτοι απογευματινές ώρες
2.640
και ώρες Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών
2.112
Συνολική Δαπάνη Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
27.000€
2. Η ονομαστική και η κατανομή των ωρών κατ' είδος
(καθημερινές − Κυριακές και εξαιρέσιμες απογευματινές−
νυχτερινές) θα γίνει με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Καρδίτσας Βασ. Τσιάκου και δεν θα υπερβαίνουν τις
20 ώρες καθημερινές απογευματινές και τις 16 ώρες
Κυριακές−Εξαιρέσιμες ανά υπάλληλο μηνιαίως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 16 Ιανουαρίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. 275

Εταιρεία Μαγνησίας − Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρ−
τισης» και διακριτικό τίτλο «ΚΕΚΑΝΕΜ Α.Ε.» μέτοχοι εί−
ναι: 1) Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως καθολικός διάδοχος
της καταργηθείσης Ν. Α. Μαγνησίας, με ποσοστό επί
του μετοχικού κεφαλαίου 76,46% 2) Η Περιφερειακή
Ένωση Δήμων Θεσσαλίας, ως καθολική διάδοχος της
ΤΕΔΚ Νομού Μαγνησίας, με ποσοστό επί του Μετοχικού
κεφαλαίου 8,066% 3)Το υπόλοιπο ποσοστό του κεφα−
λαίου κατέχουν 26 μέτοχοι οι οποίοι είναι οκτώ Δήμοι
της Π.Ε. Μαγνησίας, και οι λοιποί Δημόσιοι Φορείς και
άλλοι τοπικοί Φορείς.
3. το γεγονός ότι το Πιστοποιημένο κατά την οικεία
νομοθεσία ΚΕΚ (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης)
με κωδικό πιστοποίησης ΕΚΕΠΙΣ 12111255 το οποίο η ως
άνω εταιρεία διατηρούσε και λειτουργούσε, ως ιδιαίτε−
ρο οργανικό τμήμα καταργήθηκε με την από 25.04.2012
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
(ΦΕΚ τΑΕ − ΕΠΕ αρ. 3595/2012)
4. Τη με αρ. πρωτ. 309/30−6−2011 γνωμοδότηση του
ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
5. Τη με αρ. 9/8−11−2012 απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί μεταφοράς
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
6. Τη με αρ. πρωτ. 4612/28−7−2011 γνωμοδότηση του
Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Περιφερειακών Ενοτήτων
Μαγνησίας και Σποράδων, σύμφωνα με την οποία συ−
ντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων
των παρ. 3,4 και 6 του άρθρου 199 Ν. 3852/2010 για τους
υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου
χρόνου του ΚΕΚ της ΚΕΚΑΝΕΜ ΑΕ.
7. τη με αριθμό 413/2010 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήμα−
τος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
8. τη με αριθμό 203/2012 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήμα−
τος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
9. Τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στην υπηρεσία
μας προκειμένου να διεκπεραιωθεί η διαδικασία μεταφο−
ράς στην Περιφέρεια Θεσσαλίας του Κωνσταντίνου Γά−
κια του Βασυλείου εργαζόμενου με σχέση εξηρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου, του ΚΕΚ της ΚΕΚΑΝΕΜ ΑΕ„
10. τη με αρ. πρωτ. 5677/20−9−2012 βεβαίωση της Δ/
νσης Διοικητικού− Οικονομικού Περιφερειακών Ενοτήτων
Μαγνησίας, αποφασίζει ομόφωνα:
Α. Τη μεταφορά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας του ερ−
γαζόμενου με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου
χρόνου του καταργηθέντος ΚΕΚ της επιχείρησης με την
επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρεία Μαγνησίας− Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανώνυμος Εταιρεία» και
διακριτικό τίτλο «ΚΕΚΑΝΕΜ Α.Ε.». με στοιχεία:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥ−
ΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ/
ΕΚΠΑΙΔΕΥ−
ΤΙΚΗ ΒΑΘ−
ΜΙΔΑ

ΑΔΤ

Κωνσταντί−
νος

Βασίλειος

Δ.Ε. ΠΛΗ−
ΡΟΦΟΡΙ−
ΚΗΣ−ΠΡΟ−
ΣΩΠΙΚΟΥ
Η/Υ

ΑΖ 182205

(5)

Μεταφορά* εργαζομένου του ΚΕΚ της "ΚΕΚΑΝΕΜ
Α.Ε." στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Αρ. πρακτικού 20/26−11−2012, Θέμα 11ο)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3852/2010.
2. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το μετοχολόγιο της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή

1

Γάκιας

Β. την σύσταση μιας προσωποπαγούς θέσεως εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως εξής:
Δ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ− ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
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Η απόφαση περί μεταφοράς του ανωτέρω εργαζο−
μένου προσώπου προκαλεί δαπάνη της τάξεως των
16.435,11 ευρώ ετησίως περίπου, που επιβαρύνει τους
αντίστοιχους ΚΑ του σκέλους των εξόδων του προ−
ϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου θα
προβλεφθούν, με τροποποίηση του προϋπολογισμού,
ανάλογες πιστώσεις για το έτος 2012, σύμφωνα με τη
με αρ. πρωτ. 5677/20−9−2012 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Διοικητικού Οικονομικού Περιφερειακών Ενοτήτων Μα−
γνησίας και Σποράδων.
Αντίστοιχη δαπάνη προκαλείται και για τα επόμενα
έτη, η οποία θα προβλεφθεί στους οικείους προϋπο−
λογισμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 27 Νοεμβρίου 2012
Ο Πρόεδρος
Του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
*Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του
Ν. 4225/2014
F
Αριθμ. απόφ. 167
(6)
Μεταφορά* του Προσωπικού με Σύμβαση Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου της Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΚ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.»
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και σύσταση αντίστοι−
χων προσωποπαγών θέσεων, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3852/2010.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Αρ. πρακτικού 16/15−09−2011, θέμα 10ο)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3852/2010.
2. Το γεγονός ότι από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Καρδίτσας, την TEAK Νομού Καρδίτσας, τον Δήμο Καρ−
δίτσας, το Επιμελητήριο Καρδίτσας, την Αναπτυξιακή
Καρδίτσας Α.Ε., τον Δήμο Μουζακίου, τον Δήμο Παλα−
μά, τον Δήμο Σοφάδων, συστάθηκε ως Ανώνυμη Εται−
ρεία με την επωνυμία ΕΝΙΑΙΟ Κ.Ε.Κ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. και αρ. μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών
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39840/30−Β−98−01. Σύμφωνα με το μετοχολόγιo κατά το
χρόνο λύσης της, μέτοχοι είναι:
Ι. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως καθολικός διάδοχος
της καταργηθείσης Ν.Α. Καρδίτσας, με ποσοστό επί του
Μετοχικού Κεφαλαίου 43,25%
II. Η ΤΕΔΚ Νομού Καρδίτσας, με ποσοστό επί του
Μετοχικού Κεφαλαίου 28,58%
III. Ο Δήμος Καρδίτσας, με ποσοστό επί του Μετοχικού
Κεφαλαίου 4,94%
IV. Το Επιμελητήριο Καρδίτσας με ποσοστό επί του
Μετοχικού Κεφαλαίου 8,90%
V. Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε., με ποσοστό επί του
Μετοχικού Κεφαλαίου 8,90%
VI. Ο Δήμος Μουζακίου, με ποσοστό επί του Μετοχικού
Κεφαλαίου 1,48%
VII. Ο Δήμος Σοφάδων, με ποσοστό επί του Μετοχικού
Κεφαλαίου 2,47%
VIII. Ο Δήμος Παλαμά, με ποσοστό επί του Μετοχικού
Κεφαλαίου 1,48%.
3. Το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρία αποτελεί πι−
στοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικό Κατάρτισης (ΚΕΚ)
κατά την οικεία νομοθεσία με αριθμό πιστοποίησης
ΕΚΕΠΙΣ 12111223 όπως προκύπτει από το έγγραφο με
αρ.πρ. 2532/4−5−2011 του ΕΚΕΠΙΣ.
4. Το γεγονός ότι αυτή η εταιρεία λύθηκε με την αριθ.
19/6−6−2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετό−
χων της εταιρίας και ακολούθως εκδόθηκε η με αριθμό
Πρωτ. 920/16−6−2011 ανακοίνωση της Δ/νσης Ανάπτυξης
Π.Ε. Καρδίτσας Τμήμα Εμπορίου περί καταχώρισης στο
μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας για λύση
και διαγραφή της Εταιρείας και ορισμό εκκαθαριστών.
5. Τα στοιχεία των ατομικών φακέλων των εργαζομέ−
νων της λυθείσης επιχείρησης.
6. Την υπ' αριθ. 6/14−06−2011 Πρακτικό 3, Απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας
7. Την υπ' αριθ. 324/30−08−2011 γνωμοδότηση της Νομι−
κής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζει
ομόφωνα:
Α. Τη Μεταφορά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας των
κατώθι πέντε (5) εργαζομένων με σχέση Εξαρτημένης
Εργασίας Αορίστου Χρόνου της λυθείσης επιχείρησης
με την επωνυμία ««ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΚ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡ−
ΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.».

2062
α/α

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Χρονολογία
πρόσληψης

Εκπαιδευτική
Βαθμίδα

Θέση στην
επιχείρηση

Π.Ε.

Διευθύντρια του KEK

στην
επιχείρηση
1

Μανδάνα Αργυρή

Ευάγγελος

29/01/1998

Πτυχιούχος
Σχολής
Νηπιαγωγών
2

Μαρμαντζά

Γεώργιος

29/01/1998

Ευαγγελία

Δ.Ε.

Βοηθός Λογιστή

Απόφοιτη
Λυκείου

3

Ζάχου Γραμμάτω

Ηλίας

08/03/1999

Δ.Ε.

Υπάλληλος Γραφείου

Απόφοιτη
Λυκείου
4

Πούλιος
Δημήτριος

Αριστείδης

08/11/1999

Δ.Ε.
Απόφοιτος

Υπάλληλος
Γραφείου

Λυκείου
5

Κατσή
Παρασκευή

Ιωάννης

11/10/1999

Υ.Ε.

Καθαρίστρια

Απόφοιτη

Μερικής

Δημοτικού

Απασχόλησης
(4ωρης Απασχόλησης)

Β. Τη σύσταση πέντε (5) αντίστοιχων προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Περι−
φέρεια Θεσσαλίας ως ακολούθως:

Α.Α

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ

1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ− ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

3

Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

4

Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

5

Υ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Επειδή η μεταφορά του προσωπικού βάσει των διατάξεων του άρθρου 199 είναι υποχρεωτική για την Περιφέρεια
(δέσμια αρμοδιότητα), συνακόλουθα δεν υφίσταται διακριτική ευχέρεια περί της σύστασης ή μη των αναγκαίων
προσωποπαγών θέσεων. Κατά συνέπεια, παρέλκει η διατύπωση (απλής) γνώμης της αντιπροσωπευτικότερης
συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, η οποία εξάλλου δεν έχει μέχρι σήμερα συγκροτηθεί σε επίπεδο
Περιφέρειας.
Η απόφαση περί μεταφοράς των ανωτέρω εργαζομένων προσώπων προκαλεί δαπάνη των 115.000,00 ευρώ
ετησίως, που επιβαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑΕ (0211,0213,0217,0216,0291) του σκέλους των εξόδων του προϋ−
πολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας− Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, όπου έχουν εγγραφεί ανάλογες
πιστώσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 93780/2646/05−07−2011 σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικού Οι−
κονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Αντίστοιχη δαπάνη προκαλείται και για τα επόμενα έτη, η
οποία θα προβλεφθεί στους οικείους προϋπολογισμούς.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 16 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Πρόεδρος
Του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
*Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του
Ν. 4225/2014.
F
Αριθμ. 46854
(7)
Θέματα λειτουργίας Μονοτμηματικών Σχολών του Χα−
ροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το αρθρ. 9 παρ. 9
του ν. 4009/2011, όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 8 με
το αρθρ. 3 παρ. 5 του ν. 4076/2012 και ισχύει.
O ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 9 παρ. 8 και 9 του ν. 4009/2011,
όπως αναριθμήθηκαν σε παρ. 7 και 8 αντίστοιχα με το
αρθρ. 3 παρ. 5 του ν. 4076/2012
2. Το Π.Δ. 77/2013 (ΦΕΚ 119/28−05−2013, τ.Α΄) «Ίδρυση −
Συγκρότηση Σχολών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»,
σύμφωνα με το οποίο ιδρύθηκαν δύο Μονοτμηματικές
Σχολές: α) Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής και β)
Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας.
3. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού (αρθρ. 90 του κωδ. Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το αρθρ. πρώτο του Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98)
4. Την απόφαση της υπ'αριθμ. 204/17.1.2014 συνεδρίας
της Συγκλήτου του Ιδρύματος, αποφασίζει:
Α. Ο Κοσμήτορας αναπληρώνεται από τον αρχαιό−
τερο στην πρώτη βαθμίδα καθηγητή της Κοσμητείας.
Εάν δεν υπάρχει, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο
αναπληρωτή καθηγητή της Κοσμητείας. Εάν και αυτός
δεν υπάρχει, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο επί−
κουρο καθηγητή της Κοσμητείας. Για τον καθορισμό
της αρχαιότητας των καθηγητών που προβλέπεται στην
παρούσα παράγραφο, αυτή καθορίζεται με βάση το ΦΕΚ
διορισμού στη βαθμίδα.
Β. Η θητεία των μελών της Κοσμητείας, πλην του Κο−
σμήτορα είναι διετής και διαρκεί δύο διαδοχικά ακαδη−
μαϊκά έτη. Η θητεία των τριών μελών της Κοσμητείας σε
περίπτωση που εκλέγονται κατά τη διάρκεια του πρώ−
του ακαδημαϊκού έτους της θητείας τους, έστω και αν
υπολείπεται της διετίας, λήγει στο τέλος του επόμενου
ακαδημαϊκού έτους από αυτό στη διάρκεια του οποίου
έγινε η εκλογή. Τα ως άνω τρία μέλη της Κοσμητείας δεν
μπορούν να εκλεγούν για τρίτη συνεχή θητεία.
Γ. Τα τρία μέλη της Κοσμητείας εκλέγονται από τη
Γενική Συνέλευση της Σχολής, μετά από προκήρυξη των
εκλογών από τον Κοσμήτορα το αργότερο μέχρι τον
Μάιο του ακαδημαϊκού έτους, κατά το οποίο λήγει η
θητεία τους. Η προκήρυξη εκδίδεται τουλάχιστον 15 ημέ−
ρες πριν από την ημέρα των εκλογών. Εκλόγιμοι είναι οι
καθηγητές που έχουν υπόλοιπο υπηρεσίας μεγαλύτερο
από δύο (2) έτη. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εντός
πενθήμερης προθεσμίας, από την προκήρυξη των εκλο−
γών, οι δε υποψήφιοι ανακηρύσσονται με απόφαση του
Κοσμήτορα, η οποία εκδίδεται την επόμενη εργάσιμη
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ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφι−
οτήτων. Αν δεν υπάρχει Κοσμήτορας ή ο υπάρχων πα−
ραμελεί να προκηρύξει εκλογές, αυτές προκηρύσσονται
από τον Πρύτανη, ο οποίος εν προκειμένω ασκεί όσες
αρμοδιότητες με την παρούσα απόφαση ανατίθενται
στον Κοσμήτορα.
Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επι−
τροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της
εφορευτικής επιτροπής μπορεί να είναι καθηγητές ή λέ−
κτορες της Σχολής, προτείνονται από τον Κοσμήτορα
και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής με
φανερή ψηφοφορία, η οποία ορίζει και τον Πρόεδρο της
εφορευτικής επιτροπής.
Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των τριών μελών της
Κοσμητείας είναι μυστική και διεξάγεται με ενιαίο ψη−
φοδέλτιο επί του οποίου οι εκλέκτορες δηλώνουν την
προτίμηση τους με σταυρό για έναν υποψήφιο (έως 2
σταυρούς). Η ψηφοφορία μπορεί να διεξαχθεί και ηλε−
κτρονικά μετά από απόφαση του Κοσμήτορα.
Εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους πε−
ρισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι λευκές ψήφοι
και οι αποχές δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα
της ψηφοφορίας.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, πραγματοποιείται κλήρωση
μεταξύ ενός ή περισσοτέρων ισοψηφησάντων.
Σε περίπτωση που οι εκλογές δεν πραγματοποιηθούν,
η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη
ημέρα κατά τις ίδιες ώρες.
Δ. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών της Σχολής στην
Κοσμητεία συμμετέχει στις συνεδριάσεις της χωρίς
δικαίωμα ψήφου και εκλέγεται από τους προπτυχια−
κούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους δι−
δάκτορες της Σχολής σύμφωνα με την περίπτωση β΄
της παραγράφου 2 του αρθρ. 49 του ν. 4009/2011. Την
εκλογή προκηρύσσουν και διοργανώνουν οι Σύλλογοι
φοιτητών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική
ανακοίνωση του Κοσμήτορα. Ο Κοσμήτορας παραδίδει
τους εκλογικούς καταλόγους στους νόμιμους εκπροσώ−
πους αυτών, εντός πέντε (5) ημερών από την προκήρυξη
των εκλογών.
Ε. Ο Κοσμήτορας εκδίδει διαπιστωτική πράξη για τους
εκλεγέντες, για μεν τα τρία μέλη της Κοσμητείας, μετά
την παράδοση σε αυτόν του πρακτικού εκλογής από
την εφορευτική επιτροπή, για δε τον εκπρόσωπο των
φοιτητών, μετά την έγγραφη ανακοίνωση σε αυτόν του
αποτελέσματος της ψηφοφορίας από τον νόμιμο εκ−
πρόσωπο των συλλόγων των φοιτητών.
Στ. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής όταν ασκεί αρ−
μοδιότητες που η κείμενη νομοθεσία απονέμει στη Συ−
νέλευση του Τμήματος, συγκροτείται και συνεδριάζει
με τη σύνθεση που προβλέπεται για τη Συνέλευση του
Τμήματος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Ζ. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, σε περί−
πτωση μη εκλογής Κοσμήτορα, και για το χρονικό διά−
στημα μέχρι την εκλογή και διορισμό του Κοσμήτορα,
ο υπάρχων Πρόεδρος του Τμήματος μπορεί να ασκεί
χρέη Κοσμήτορα, μετά από απόφαση της Συγκλήτου
του Ιδρύματος.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014
Ο Πρύτανης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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