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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΠΟΛ.1036
(1)
Καθορισμός εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο
63 του Ν. 4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή
παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών.

Καθορισμός εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το
άρθρο 63 του Ν. 4172/2013, αναφορικά με την
απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών
πληρωμών.............................................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή υπαλ−
λήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοι−
κονομίας των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων έως
30 Ιουνίου 2015. ................................................................................
Μερική ανάκληση, τροποποίηση και συμπλήρωση
αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντι−
περιφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου. ................................................................................
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου της Κοπεγ−
χάγης (Δανία) για εκπόνηση διδακτορικών δια−
τριβών με συνεπίβλεψη. ...........................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 93139/Ε5/02.09.2009
(Φ.Ε.Κ. 1906/07.09.2009 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης
«Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματο−
οικονομικής του Τ.Ε.Ι Πειραιά με το Gatton College
του Πανεπιστημίου του Kentucky με τίτλο: «Διοί−
κηση Επιχειρήσεων» (MBA − Master in Business
Administration). ..................................................................................
Ένταξη μόνιμου μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια−
κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στην κατηγορία του
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, (Ε.ΔΙ.Π.)
στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών. ...............................
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 63 του N. 4172/2013 (ΦΕΚ
167 A΄/23.07.2013).
β) Την αριθ. Δ6Α 1196756 ΕΞ2013/23.12.2013 (ΦΕΚ Β΄
3317/27.12.2013) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονο−
μικών και του Υφυπουργού Οικονομικών σχετικά με τη
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών».
γ) Την αριθ. 20/25.6.2014 (ΦΕΚ 360/ΥΟΔΔ) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών».
δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο των εντύπων εφαρμογής
και τρόπος υποβολής τους

5

6

Ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων εφαρμογής,
με τα οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις
εφαρμογής του άρθρου 63 του Ν. 4172/2013, αναφορικά
με την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου για
ενδοομιλικές πληρωμές μερισμάτων καθώς και τόκων
και δικαιωμάτων έχουν ως τα συνημμένα υποδείγματα,
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τα οποία επισυνάπτονται ως Παραρτήματα Α΄ και Β΄ της
παρούσας, αντίστοιχα.
Τα πιο πάνω έντυπα υποβάλλονται χειρόγραφα στην
αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος δημόσια οικο−
νομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) του υπόχρεου σε παρακράτηση
φόρου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, κατά
περίπτωση.
Τα έντυπα υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα
οποία το ένα (1) παραμένει στη Δ.Ο.Υ., το δε δεύτερο,
αφού θεωρηθεί, επιστρέφεται στον υπόχρεο και επέχει
θέση απόδειξης υποβολής της δήλωσης.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής
των εντύπων, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέ−
πονται από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013.
Τα ίδια ως άνω έντυπα χρησιμοποιούνται και για την
επιστροφή του ποσού φόρου σε περίπτωση διενέργειας
παρακράτησης φόρου, λόγω μη κατάθεσης εγγυητικής
επιστολής ή μη ορθής εφαρμογής των διατάξεων του
άρθρου 63. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο υποβάλ−
λεται από το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα σε
βάρος του οποίου έγινε η παρακράτηση στην Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία στην οποία αποδόθηκε ο παρα−
κρατηθείς φόρος. Ο φόρος επιστρέφεται, σε τραπεζικό
λογαριασμό του δικαιούχου του εισοδήματος από μερί−
σματα, τόκους ή δικαιώματα, τα στοιχεία του οποίου
δηλώνονται στον σχετικό πίνακα του πιο πάνω εντύπου.

Άρθρο 2
Χρόνος υποβολής των εντύπων εφαρμογής
1. Τα έντυπα εφαρμογής του άρθρου 63 του Ν. 4172/2013
για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα
καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα (Παράρτημα Α΄),
καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλ−
λονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών (Παράρτημα Β΄)
συνυποβάλλονται κάθε φορά με τη δήλωση απόδοσης
παρακρατούμενου φόρου που ορίζεται από τις διατάξεις
της ΠΟΛ.1011/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 8 Β΄/08.01.2014).
Σε περίπτωση μη διενέργειας παρακράτησης φόρου,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του
άρθρου 63 του Ν. 4172/2013, η εγγύηση κατατίθεται
χειρόγραφα από τον υπόχρεο σε παρακράτηση φό−
ρου στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του
δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ), μέχρι το χρόνο
υποβολής του πιο πάνω εντύπου, στον αντίστοιχο πί−
νακα του οποίου συμπληρώνονται τα σχετικά με την
εγγυητική επιστολή στοιχεία.
2. Ειδικά για όσες πληρωμές έχουν πραγματοποιη−
θεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μέχρι την έκδοση
της παρούσας, τα έντυπα εφαρμογής για το άρθρο
63 του Ν. 4172/2013 (Παραρτήματα Α΄ και Β΄) υπο−
βάλλονται το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2015
χωρίς κυρώσεις.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǹ
ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾɏɁ


HELLENICREPUBLIC
MINISTRYOFFINANCE

1ʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉɶɿɲʏɻʆȵʄʄɻʆɿʃɼɌʉʌʉʄʉɶɿʃɼȰʌʖɼͲ1stcopyfortheHellenicTaxAuthority

ȵɁɈɉɅɃȵɌȰɆɀɃȳȸɇ
ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ63ʏʉʐʆ.4172/2013ɶɿɲʏɲɸʆɷʉʉʅɿʄɿʃɳʅɸʌʀʍʅɲʏɲ


FORMFORTHEIMPLEMENTATION
ofarticle63oflaw4172/2013forintragroupdividends

 ȰɅȰȿȿȰȳȸ (ɲʀʏɻʍɻ ɶɿɲ ɲʋɲʄʄɲɶɼ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɲʌɲʃʌɳʏɻʍɻ ʔʊʌʉʐ)  ȵɅȻɇɈɆɃɌȸ
ɌɃɆɃɉ(Ȱʀʏɻʍɻɶɿɲɸʋɿʍʏʌʉʔɼʔʊʌʉʐ)
 EXEMPTION (application for relief at withholding tax)     REFUND (Claim for
repayment)

Ȼ.ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɇɈɃɉȵȻɇɃȴȸɀȰɈɃɇ(ɁɃɀȻȾɃɅɆɃɇɏɅɃɼɀɃɁȻɀȸȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȸ)
BENEFICIARYOFTHEINCOME(LEGALPERSONorPERMANENTESTABLISMENT)
AʌɿɽʅʊʎɌʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑɀɻʏʌʙʉʐ
TaxIdentificationNumber(TIN)............................................................................................................................... ...............
Ʌʄɼʌɻʎɸʋʘʆʐʅʀɲ
Companyname….............................................................................................................................. ...............................................
Ʌʄɼʌɻʎɷ/ʆʍɻ(ʉɷʊʎ,ʋʊʄɻ,ʏɲʖ.ʃʙɷɿʃɲʎ,ʃʌɳʏʉʎ)
Fulladdress(street,city,postalcode,country).............................................................................................................................. 
........................................................................................................................………………… ….………………........................................
Ʌʉʍʉʍʏʊʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ………………………...................................................................................................................... .................…..
Percentageofholding………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲʃʏɼʍɻʎʏɻʎʘʎɳʆʘʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʍɸʋʉʍʉʍʏʊʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ10%................................................................................
Dateonwhichthisholdingwasobtainedataminimumpercentageof10%................................................................................

ɇʏʉɿʖɸʀɲʆʉʅʀʅʉʐɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ:
Informationofthelegalrepresentative:
ɃʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉȰɌɀ
Fullname…………………………………………………………………………………………………………….TIN…………………………………………………………….
Ɉʀʏʄʉʎ/ɽɹʍɻ
Title/position…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ʌʄɼʌɻʎɷɿɸʑɽʐʆʍɻ(ʉɷʊʎ,ʋʊʄɻ,ʏɲʖ.ʃʙɷɿʃɲʎ)
Address(street,city,postalcode)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

_______________________________________________________________________________________
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ȻȻ.ɃȾȰɈȰȲȰȿȿɏɁɈɃȵȻɇɃȴȸɀȰͲɅȵɆȻȳɆȰɌȸȵȻɇɃȴȸɀȰɈɃɇ
PAYEROFTHEINCOMEͲDESCRIPTIONOFINCOME

Ƀʃɲʏɲɴɳʄʄʘʆʏɲ
ɷɿɲʆɸʅʊʅɸʆɲ
ʃɹʌɷɻ
Payerofdistributed
profits
(ȰɌɀ,ɸʋʘʆʐʅʀɲ,
ɷ/ʆʍɻ,ʋʊʄɻ)
(TIN,name,
address,city)


ɍʌʊʆʉʎʄɼʗɻʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ
ɷɿɲʆʉʅɼʎɲʋʊ
ʏɲɲʌʅʊɷɿɲ
ʊʌɶɲʆɲ
Dateon
whichthe
decisionto
distributethe
profitswas
adoptedby
the
competent
bodies

Ⱦɲʏɲʄɻʃʏɿʃɼ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ʐʋʉɴʉʄɼʎ
ɷɼʄʘʍɻʎ
ʔʉʌʉʄʉɶʀɲʎ
ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ
Duedatefor
thefilingof
incometax
return

Ȱʌɿɽʅʊʎ
ɀɸʏʉʖʙʆ
Numberof
shares

Ʌʉʍʉʍʏʊ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ
Percentage
ofholding















ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ʃʏɼʍɻʎʏɻʎ
ʘʎɳʆʘ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ
ʍɸʋʉʍʉʍʏʊ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ
10%
Dateon
whichthis
holdingwas
obtainedat
aminimum
percentage
of10%.



Ʌʉʍʊ
ɷɿɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆ
ʃɸʌɷʙʆ
Amountof
distributed
profits

Ʌʉʍʊ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼʎ
Amountof
taxdue
(refund
requested)
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_____________________________________________________________________________________
III.ɇɉɁȴɆɃɀȸɅɆɃɋɅɃȺȵɇȵɏɁȳȻȰɈȸɁȵɌȰɆɀɃȳȸɈɃɉȰɆȺɆɃɉ63
CONDITIONSFORTHEIMPLEMENTATIONOFARTICLE63

1.Ƀɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ(ʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ)ʃɲʏɹʖɸɿʅɸʏʉʖɹʎ,ʅɸʌʀɷɿɲɼʍʐʅʅɸʏʉʖɼʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ10%,ɸʋʀʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɷʑʉ(2)ɹʏɻ,ɴɳʍɸɿ
ɲʇʀɲʎɼɲʌɿɽʅʉʑ,ʍʏʉʅɸʏʉʖɿʃʊʃɸʔɳʄɲɿʉɼɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲʍɸʃɹʌɷɻɼɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲʗɼʔʉʐʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐʋʉʐʋʌʉɴɲʀʆɸɿ
ʍʏɻɷɿɲʆʉʅɼ.

Thebeneficiary(legalperson)ownssharesorhasaparticipationofatleast10%,andforatleasttwo(2)years,invalueorby
number,ofthesharecapitalorprofitsrightsorvotingrightsofthelegalentitythateffectsthedistribution.

2.Ƀɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎʏʘʆɷɿɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆʃɸʌɷʙʆ(ʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ)ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʍʏʉʐʎʏʑʋʉʐʎʏʘʆɸʏɲɿʌɸɿʙʆʋʉʐɲʋɲʌɿɽʅʉʑʆʏɲɿ
ʍʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻɀɹʌʉʎȰʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2011/96/ȵȵ.

Ɉhebeneficiaryofthedistributedprofits(legalperson)isincludedinthelistofcompaniesreferredtoinAnnexIPartAofEU
Directive2011/96/EU.


3.  Ƀɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎʏʘʆɷɿɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆʃɸʌɷʙʆ(ʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ)ɸʀʆɲɿʔʉʌʉʄʉɶɿʃʊʎʃɳʏʉɿʃʉʎʃʌɳʏʉʐʎͲʅɹʄʉʐʎʏɻʎȵ.ȵ.ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɻ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ɲʐʏʉʑ ʃɲɿ ɷɸʆ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʊʎ ʃɳʏʉɿʃʉʎ ʏʌʀʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ɸʃʏʊʎ ȵ.ȵ. ʃɲʏ’ ɸʔɲʌʅʉɶɼ
ʍʑʅɴɲʍɻʎɲʋʉʔʐɶɼʎɷɿʋʄɼʎʔʉʌʉʄʉɶʀɲʎʋʉʐɹʖɸɿʍʐʆɲʔɽɸʀʅɸɲʐʏʊʏʉʏʌʀʏʉʃʌɳʏʉʎ.

The beneficiary of the distributed profits (legal person) is resident in an EU MemberͲState pursuant to the tax laws of that
MemberͲStateand,underthetermsofadoubletaxationagreementconcludedwithathirdState,isnotconsideredasresident
fortaxpurposesoutsidetheEU.

4.  Ƀɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎʏʘʆɷɿɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆʃɸʌɷʙʆ(ʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ)ʐʋʊʃɸɿʏɲɿ,ʖʘʌʀʎʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲɸʋɿʄʉɶɼʎɼɲʋɲʄʄɲɶɼʎ,ʍɸɹʆɲʆ
ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʔʊʌʉʐʎ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ ɀɹʌʉʎ Ȳ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2011/96/ȵȵ ɼ ʍɸ ʉʋʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸ ɳʄʄʉ ʔʊʌʉ
ɸʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎʍʏʉʅɹʄʄʉʆɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɼʍɸɿɹʆɲʆɲʋʊʏʉʐʎʔʊʌʉʐʎɲʐʏʉʑʎ.

The beneficiary of the distributed profits (legal person) is subject to the taxes listed in Annex I Part Ȳ of EU Directive
2011/96/EU,withoutthepossibilityofoptingfororbeingexemptfromanyothertaxthatmightreplaceanyofthesetaxesin
thefuture.


IV.ɉɅȵɉȺɉɁȸȴȸȿɏɇȸɈɃɉȾȰɈȰȲȰȿȿɃɁɈɃɇ/ȵȾɅɆɃɇɏɅɃɉ
STATUTORYDECLARATIONȲɉTHEPAYER/LEGALREPRESENTATIVE
ȴɻʄʙʆʘʊʏɿɽɲʋʌʉʍʃʉʅʀʍʘʍʏɻʆɸʄɸɶʃʏɿʃɼɲʌʖɼ,ʊʏɲʆʅʉʐɺɻʏɻɽɸʀ,ʏɲʍʖɸʏɿʃɳɹɶɶʌɲʔɲʋʉʐɴɸɴɲɿʙʆʉʐʆʏɿʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ
1,2ʃɲɿ4ʏɻʎȵʆʊʏɻʏɲʎȻȻȻ.
I hereby declare that I shall submit to the audit authority, upon request, all relevant documentation that substantiates
requirements1,2and4(included)ofSectionIII.




Ɉʊʋʉʎʃɲɿɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɉʋʉɶʌɲʔɼʃɲɿʍʔʌɲɶʀɷɲʏʉʐʃɲʏɲɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ɼʏʉʐʆʉʅʀʅʉʐɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐʏʉʐ
PlaceanddateSignatureandstampofthepayerorthe
legalrepresentativethereof
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V.ɉɅȵɉȺɉɁȸȴȸȿɏɇȸɈɃɉȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ/ȵȾɅɆɃɇɏɅɃɉ
STATUTORYDECLARATIONȲɉTHEBENEFICIARY/LEGALREPRESENTATIVE


ȴɻʄʙʆʘʊʏɿɲʆɲʄɲʅɴɳʆʘʏɻʆʐʋʉʖʌɹʘʍɻʆɲʋʌʉʍʃʉʅʀʍʘʍʏʉʆʃɲʏɲɴɳʄʄʉʆʏɲɴɸɴɲʀʘʍɻʏɻʎɲʌʅʊɷɿɲʎʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎɲʌʖɼʎ
ʊʏɿʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʉɿʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ1,2ʃɲɿ4ʏɻʎEʆʊʏɻʏɲʎȻȻȻ.
I hereby declare that I undertake to submit to the payer a certificate by the competent tax authority that the above
mentionedconditions1,2and4ofSectionIIIaremet.






Ɉʊʋʉʎʃɲɿɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɉʋʉɶʌɲʔɼʃɲɿʍʔʌɲɶʀɷɲʏʉʐɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ
ɼʏʉʐʆʉʅʀʅʉʐɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐʏʉʐ
PlaceanddateSignatureandstampofthebeneficiaryorthe
legalrepresentativethereof
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VI.ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃɈȸɇȰɆɀɃȴȻȰɇɌɃɆɃȿɃȳȻȾȸɇȰɆɍȸɇɈɃɉȾɆȰɈɃɉɇɀȵȿɃɉɇɈȸɇȵɉɆɏɅȰȽȾȸɇȵɁɏɇȸɇ
CERTIFICATIONBYTHECOMPETENTTAXAUTHORITYOFTHEEUROPEANUNIONMEMBERSTATE
________________________________________________________________________________________
Ʌɿʍʏʉʋʉɿʙʊʏɿʉʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʎɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎɸʀʆɲɿ/ɼʏɲʆʃɲʏɳʏʉɹʏʉʎ………………………………..,
ʃɳʏʉɿʃʉʎ..............................................................................ʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏʘʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏɻʎɇʑʅɴɲʍɻʎȰʋʉʔʐɶɼʎʏɻʎ
ȴɿʋʄɼʎɌʉʌʉʄʉɶʀɲʎʅɸʏɲʇʑʏɻʎȵʄʄɻʆɿʃɼʎȴɻʅʉʃʌɲʏʀɲʎʃɲɿ…………………………………

Icertifythatthebeneficialowneris/wasduringtheyear………………………………..,
residentof………………….……...........................................withinthemeaningoftheDoubleTaxationConventionbetween
theHellenicRepublicand………………………………………….


ɈʊʋʉʎʃɲɿɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲͲPlaceanddateɈʀʏʄʉʎͲDesignation................................................

ɉʋʉɶʌɲʔɼͲSignature.............................................

ȵʋʀʍɻʅɻɇʔʌɲɶʀɷɲʏɻʎɌʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎȰʌʖɼʎ
OfficialStampoftheTaxAuthority
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VII.ɇɈɃȻɍȵȻȰȵȳȳɉȸɈȻȾȸɇȵɅȻɇɈɃȿȸɇɉɅȵɆɈɃɉȵȿȿȸɁȻȾɃɉȴȸɀɃɇȻɃɉ
INFORMATIONTOBEINCLUDEDINTHELETTEROFGUARANTEETOTHEGREEKSTATE




Ʌʉʍʊɷɿɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆʃɸʌɷʙʆ Ʌʉʍʊʋɲʌɲʃʌɲʏʉʑʅɸʆʉʐ Ʌʉʍʊɸɶɶʑɻʍɻʎʋʌʉʎʏɻʆ

ʔʊʌʉʐɴɳʍɸɿʏɻʎɸɽʆɿʃɼʎ ɌʉʌʉʄʉɶɿʃɼȰʌʖɼ

ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ




Amountofprofitsdistributed Totalwithholding
Amountofguaranteetothe

taxunderdomestic
TaxAuthority

legislation











Ȱʌɿɽʅʊʎʃɲɿɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɸɶɶʐɻʏɿʃɼʎɸʋɿʍʏʉʄɼʎ


Numberanddateofthe
letterofguarantee











VIII.ɇɈɃȻɍȵȻȰɈɆȰɅȵȷȻȾɃɉȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɉȳȻȰɈȸɁȵɅȻɇɈɆɃɌȸɈɃɉɌɃɆɃɉ
BANKDETAILSFORREFUND


ɍɆȸɀȰɈɃɅȻɇɈɏɈȻȾɃɇɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ:
FINANCIALINSTITUTION:
ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɇɈɆȰɅȵȷȻȾɃɉȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɉ(ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʆʏʉʄʉɷʊʖʉʐ/ʋʄɻʌɸʇʉʐʍʀʉʐ,ʍʏʉɿʖɸʀɲɲʐʏʉʑ)
BANKACCOUNTHOLDER(ifproxy:detailsoftheproxy)
(ȰʆɸʀʅɲɿʅɹʄʉʎʏɻʎɃɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎɁʉʅɿʍʅɲʏɿʃɼʎȶʆʘʍɻʎ):BIC:IBAN:
(ȻfpartoftheEconomicandMonetaryUnion):BIC:IBAN:
(ȰʆɷɸʆɸʀʆɲɿʅɹʄʉʎʏɻʎɃɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎɁʉʅɿʍʅɲʏɿʃɼʎȶʆʘʍɻʎ):ɇʏʉɿʖɸʀɲʏʌɲʋɸɺɿʃʉʑʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ:
(IfoutsidetheEconomicandMonetaryUnion):Bankaccountdetails:
ɈȰɍɉȴɆɃɀȻȾȸȴȻȵɉȺɉɁɇȸɍɆȸɀȰɈɃɅȻɇɈɏɈȻȾɃɉɃɆȳȰɁȻɇɀɃɉ:
ADDRESSOFTHEFINANCIALINSTITUTION:
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ Ǻ
ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾɏɁ

HELLENICREPUBLIC
MINISTRYOFFINANCE

1ʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉɶɿɲʏɻʆȵʄʄɻʆɿʃɼɌʉʌʉʄʉɶɿʃɼȰʌʖɼͲ1stcopyfortheHellenicTaxAuthority


ȵɁɈɉɅɃȵɌȰɆɀɃȳȸɇ
ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ63ʏʉʐʆ.4172/2013ɶɿɲʏʊʃʉʐʎʃɲɿɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲʋʉʐʃɲʏɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿʅɸʏɲʇʑ
ʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʘʆɸʏɲɿʌɸɿʙʆ


FORMFORTHEIMPLEMENTATION
ofarticle63oflaw4172/2013forinterestsandroyalties
paidbetweenassociatedcompanies

 ȰɅȰȿȿȰȳȸ (ɲʀʏɻʍɻ ɶɿɲ ɲʋɲʄʄɲɶɼ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɲʌɲʃʌɳʏɻʍɻ ʔʊʌʉʐ)  ȵɅȻɇɈɆɃɌȸ
ɌɃɆɃɉ(Ȱʀʏɻʍɻɶɿɲɸʋɿʍʏʌʉʔɼʔʊʌʉʐ)
 EXEMPTION (application for relief at withholding tax)     REFUND (Claim for
repayment)

Ȼ.ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɇɈɃɉȵȻɇɃȴȸɀȰɈɃɇ(ɁɃɀȻȾɃɅɆɃɇɏɅɃɼɀɃɁȻɀȸȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȸ)
BENEFICIARYOFTHEINCOME(LEGALPERSONORPERMANENTESTABLISHMENT)
AʌɿɽʅʊʎɌʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑɀɻʏʌʙʉʐ
TaxIdentificationNumber(TIN)............................................................................................................................... ...................
Ʌʄɼʌɻʎɸʋʘʆʐʅʀɲ
Companyname….............................................................................................................................. .............................................
Ʌʄɼʌɻʎɷ/ʆʍɻ(ʉɷʊʎ,ʋʊʄɻ,ʏɲʖ.ʃʙɷɿʃɲʎ,ʃʌɳʏʉʎ)
Ȱddress(street,city,postalcode,country)............................................................................................................................. 
........................................................................................................................………………… ….………………........................................
ɇʏʉɿʖɸʀɲʆʉʅʀʅʉʐɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ:
Informationofthelegalrepresentative:
ɃʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉȰɌɀ
Fullname……………………………………………………………………………………………………………TIN…………………………………………………………….
Ɉʀʏʄʉʎ/ɽɹʍɻ
Title/position…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ʌʄɼʌɻʎɷɿɸʑɽʐʆʍɻ(ʉɷʊʎ,ʋʊʄɻ,ʏɲʖ.ʃʙɷɿʃɲʎ)
Address(street,city,postalcode)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..


_______________________________________________________________________________________
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ȻȻ.ɃȾȰɈȰȲȰȿȿɏɁɈɃȵȻɇɃȴȸɀȰͲɅȵɆȻȳɆȰɌȸȵȻɇɃȴȸɀȰɈɃɇ
PAYEROFTHEINCOMEͲDESCRIPTIONOFINCOME


Ƀ ʃɲʏɲɴɳʄʄʘʆ ʏʉʐʎ
ʏʊʃʉʐʎ
Payerofinterest
(ȰɌɀ,  ɸʋʘʆʐʅʀɲ,
ɷ/ʆʍɻ,ʋʊʄɻ)
(TIN, name, address,
city)





ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʋʀʍʏʘʍɻʎ
ɼʃɲʏɲɴʉʄɼʎʏʘʆʏʊʃʘʆ
Date on which interest
wascreditedorpaid






1. ɈɃȾɃȻͲINTERESTS*
Ʌʉʍʉʍʏʊʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ
Percentageofholding
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲʃʏɼʍɻʎʏɻʎ
ʘʎ
ɳʆʘʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʍɸ
ʋʉʍʉʍʏʊ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ10%.
Date on which this
holding
was obtained at a
minimum
percentageof10%



Ʌʉʍʊʃɲʏɲɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆ
ʏʊʃʘʆ
Grossamountof
interest




Ʌʉʍʊɸʋɿʍʏʌʉʔɼʎ
Amountof
taxdue
(refund
requested)






*Ɂɲɸʋɿʍʐʆɲʔɽɸʀɲʆʏʀɶʌɲʔʉʏɻʎɷɲʆɸɿɲʃɼʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
*Provideuswithacopyoftheloanagreement




2.ȴȻȾȰȻɏɀȰɈȰͲROYALTIES**

Ƀ ʃɲʏɲɴɳʄʄʘʆ ʏɲ
ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ
Payerofroyalties
(ȰɌɀ,ɸʋʘʆʐʅʀɲ,
ɷ/ʆʍɻ,ʋʊʄɻ)
(TIN, name, address,
city)





ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲʋʀʍʏʘʍɻʎɼ
ʃɲʏɲɴʉʄɼʎʏʘʆ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
Dateonwhichthe
royaltieswerepaid

Ʌʉʍʉʍʏʊ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ
Percentageof
holding
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲʃʏɼʍɻʎ
ʏɻʎʘʎɳʆʘ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʍɸ
ʋʉʍʉʍʏʊ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ10%.
Dateonwhichthis
holdingwas
obtainedata
minimum
percentageof10%

Ʌʉʍʊʃɲʏɲɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
Grossamountofroyalties



Ʌʉʍʊɸʋɿʍʏʌʉʔɼʎ
Amountof
taxdue
(refund
requested)









**Ɂɲɸʋɿʍʐʆɲʔɽɸʀɲʆʏʀɶʌɲʔʉʏɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
**Provideuswithacopyoftheagreement
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III.ɇɉɁȴɆɃɀȸɅɆɃɋɅɃȺȵɇȵɏɁȳȻȰɈȸɁȵɌȰɆɀɃȳȸɈɃɉȰɆȺɆɃɉ63
CONDITIONSFORTHEIMPLEMENTATIONOFARTICLE63
1.ɲ)Ƀɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ,ʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉɼʆʉʅɿʃɼʉʆʏʊʏɻʏɲ,ʃɲʏɹʖɸɿɳʅɸʍɲʅɸʏʉʖɹʎ,ʅɸʌʀɷɿɲɼʍʐʅʅɸʏʉʖɼʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ25%,ɸʋʀ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷʑʉ (2) ɹʏɻ, ɴɳʍɸɿ ɲʇʀɲʎ ɼ ɲʌɿɽʅʉʑ, ʍʏʉ ʅɸʏʉʖɿʃʊ ʃɸʔɳʄɲɿʉ ɼ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ʗɼʔʉʐ ʏʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʅɸʆʉʐ ʋʉʐ
ʋʌʉɴɲʀʆɸɿʍʏɻʆʃɲʏɲɴʉʄɼɼ
ɴ)ʉʔʉʌʉʄʉɶʉʑʅɸʆʉʎʋʉʐʃɲʏɲɴɳʄʄɸɿʃɲʏɹʖɸɿɳʅɸʍɲʅɸʏʉʖɹʎ,ʅɸʌʀɷɿɲɼʍʐʅʅɸʏʉʖɼʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ25%,ɸʋʀʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɷʑʉ(2)
ɹʏɻ,ʍʏʉʅɸʏʉʖɿʃʊʃɸʔɳʄɲɿʉʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐɼʏɻʎʆʉʅɿʃɼʎʉʆʏʊʏɻʏɲʎʋʉʐɸɿʍʋʌɳʏʏɸɿɼ
ɶ) ɹʆɲ ʏʌʀʏʉ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ɼ ʆʉʅɿʃɼ ʉʆʏʊʏɻʏɲ ʃɲʏɹʖɸɿ ɳʅɸʍɲ ʅɸʏʉʖɹʎ, ʅɸʌʀɷɿɲ ɼ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ 25%, ɸʋʀ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɷʑʉ(2)ɹʏɻ,ʍʏʉʅɸʏʉʖɿʃʊʃɸʔɳʄɲɿʉʏʊʍʉʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐɼʏɻʎʆʉʅɿʃɼʎʉʆʏʊʏɻʏɲʎʋʉʐɸɿʍʋʌɳʏʏɸɿʊʍʉʃɲɿ
ʏʉʐʔʉʌʉʄʉɶʉʑʅɸʆʉʐʋʉʐʋʌʉɴɲʀʆɸɿʍʏɻʃɲʏɲɴʉʄɼ.

a) Thebeneficiary,legalpersonorlegalentity,holdsdirectlysharesorparticipationsharesofatleast25%foratleasttwo
(2)years,invalueorbynumber,inthesharecapitalorvotingrightsofthetaxpayerthatmakesthepayment,or
b) thetaxpayerthatmakesthepaymentholdsdirectlysharesorparticipationofatleast25%foratleasttwo(2)years,in
thesharecapitalofthelegalpersonorthelegalentityreceivingthepayment,or
c) athirdlegalpersonorlegalentityholdsdirectlysharesorparticipationofatleast25%foratleasttwo(2)years,inthe
sharecapitalofboththelegalpersonorthelegalentityreceivingthepaymentandthetaxpayermakingthepayment.

2.Oɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ(ʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ)ʏʘʆʏʊʃʘʆɼɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʍʏʉʐʎʏʑʋʉʐʎʏʘʆɸʏɲɿʌɸɿʙʆʋʉʐɲʋɲʌɿɽʅʉʑʆʏɲɿ
ʍʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ2003/49/ȵK.

Ɉhebeneficiary(legalperson)ofinterestorroyaltiesisincludedinthelistofcompaniesreferredtoinAnnexofEUDirective
2003/49/ȵC.

3.  Ƀɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ(ʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ)ʏʘʆʏʊʃʘʆɼɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆɸʀʆɲɿʔʉʌʉʄʉɶɿʃʊʎʃɳʏʉɿʃʉʎʃʌɳʏʉʐʎͲʅɹʄʉʐʎʏɻʎȵ.ȵ.ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɻ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ɲʐʏʉʑ ʃɲɿ ɷɸʆ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʊʎ ʃɳʏʉɿʃʉʎ ʏʌʀʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ɸʃʏʊʎ ȵ.ȵ. ʃɲʏ’ ɸʔɲʌʅʉɶɼ
ʍʑʅɴɲʍɻʎɲʋʉʔʐɶɼʎɷɿʋʄɼʎʔʉʌʉʄʉɶʀɲʎʋʉʐɹʖɸɿʍʐʆɲʔɽɸʀʅɸɲʐʏʊʏʉʏʌʀʏʉʃʌɳʏʉʎ.

The beneficiary (legal person) of interest or royalties is resident in an EU MemberͲState pursuant to the tax laws of that
MemberͲState and, under the terms of a double taxation agreement concluded with a third State, is not considered as
residentfortaxpurposesoutsidetheEU.

4.Ƀɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ(ʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ)ʏʘʆʏʊʃʘʆɼɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʐʋʊʃɸɿʏɲɿ,ʖʘʌʀʎʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲɸʋɿʄʉɶɼʎɼɲʋɲʄʄɲɶɼʎ,ʍɸɹʆɲʆ
ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʔʊʌʉʐʎ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 3 ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2003/49/ȵȾ ɼ ʍɸ ʉʋʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸ ɳʄʄʉ ʔʊʌʉ ɸʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎ ʍʏʉ
ʅɹʄʄʉʆɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɼʍɸɿɹʆɲʆɲʋʊʏʉʐʎʔʊʌʉʐʎɲʐʏʉʑʎ.

The beneficiary (legal person) of interest or royalties is subject to the taxes listed in article 3 of EU Directive 2003/49/EC,
withoutthepossibilityofoptingfororbeingexemptfromanyothertaxthatmightreplaceanyofthesetaxesinthefuture.





IV.ɉɅȵɉȺɉɁȸȴȸȿɏɇȸɈɃɉȾȰɈȰȲȰȿȿɃɁɈɃɇ/ȵȾɅɆɃɇɏɅɃɉ
STATUTORYDECLARATIONȲɉTHEPAYER/LEGALREPRESENTATIVE
ȴɻʄʙʆʘʊʏɿɽɲʋʌʉʍʃʉʅʀʍʘʍʏɻʆɸʄɸɶʃʏɿʃɼɲʌʖɼ,ʊʏɲʆʅʉʐɺɻʏɻɽɸʀ,ʏɲʍʖɸʏɿʃɳɹɶɶʌɲʔɲʋʉʐɴɸɴɲɿʙʆʉʐʆʏɿʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ
1,2ʃɲɿ4ʏɻʎȵʆʊʏɻʏɲʎȻȻȻ.
I hereby declare that I shall submit to the audit authority, upon request, all relevant documentation that substantiates
requirements1,2and4(included)ofSectionIII.




Ɉʊʋʉʎʃɲɿɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɉʋʉɶʌɲʔɼʃɲɿʍʔʌɲɶʀɷɲʏʉʐʃɲʏɲɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ɼʏʉʐʆʉʅʀʅʉʐɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐʏʉʐ
PlaceanddateSignatureandstampofthepayerorthe
legalrepresentativethereof
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V.ɉɅȵɉȺɉɁȸȴȸȿɏɇȸɈɃɉȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ/ȵȾɅɆɃɇɏɅɃɉ
STATUTORYDECLARATIONȲɉTHEBENEFICIARY/LEGALREPRESENTATIVE



ȴɻʄʙʆʘʊʏɿɲʆɲʄɲʅɴɳʆʘʏɻʆʐʋʉʖʌɹʘʍɻʆɲʋʌʉʍʃʉʅʀʍʘʍʏʉʆʃɲʏɲɴɳʄʄʉʆʏɲɴɸɴɲʀʘʍɻʏɻʎɲʌʅʊɷɿɲʎʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎɲʌʖɼʎ
ʊʏɿʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʉɿʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ1,2ʃɲɿ4ʏɻʎEʆʊʏɻʏɲʎȻȻȻ.
I hereby declare that I undertake to submit to the payer a certificate by the competent tax authority that the above
mentionedconditions1,2and4ofSectionIIIaremet.






Ɉʊʋʉʎʃɲɿɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɉʋʉɶʌɲʔɼʃɲɿʍʔʌɲɶʀɷɲʏʉʐɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ
ɼʏʉʐʆʉʅʀʅʉʐɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐʏʉʐ
PlaceanddateSignatureandstampofthebeneficiaryorthe
legalrepresentativethereof








ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

VI.ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃɈȸɇȰɆɀɃȴȻȰɇɌɃɆɃȿɃȳȻȾȸɇȰɆɍȸɇɈɃɉȾɆȰɈɃɉɇɀȵȿɃɉɇɈȸɇȵɉɆɏɅȰȽȾȸɇȵɁɏɇȸɇ
CERTIFICATIONBYTHECOMPETENTTAXAUTHORITYOFTHEEUROPEANUNIONMEMBERSTATE
________________________________________________________________________________________
Ʌɿʍʏʉʋʉɿʙʊʏɿʉʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʎɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎɸʀʆɲɿ/ɼʏɲʆʃɲʏɳʏʉɹʏʉʎ………………………………..,
ʃɳʏʉɿʃʉʎ..............................................................................ʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏʘʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏɻʎɇʑʅɴɲʍɻʎȰʋʉʔʐɶɼʎʏɻʎ
ȴɿʋʄɼʎɌʉʌʉʄʉɶʀɲʎʅɸʏɲʇʑʏɻʎȵʄʄɻʆɿʃɼʎȴɻʅʉʃʌɲʏʀɲʎʃɲɿ…………………………………


Icertifythatthebeneficialowneris/wasduringtheyear………………………………..,
residentof………………….……...........................................withinthemeaningoftheDoubleTaxationConventionbetween
theHellenicRepublicand………………………………………….



ɈʊʋʉʎʃɲɿɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲͲPlaceanddateɈʀʏʄʉʎͲDesignation................................................

ɉʋʉɶʌɲʔɼͲSignature.............................................

ȵʋʀʍɻʅɻɇʔʌɲɶʀɷɲʏɻʎɌʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎȰʌʖɼʎ
OfficialStampoftheTaxAuthority
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VII.ɇɈɃȻɍȵȻȰȵȳȳɉȸɈȻȾȸɇȵɅȻɇɈɃȿȸɇɉɅȵɆɈɃɉȵȿȿȸɁȻȾɃɉȴȸɀɃɇȻɃɉ
INFORMATIONTOBEINCLUDEDINTHELETTEROFGUARANTEETOTHEGREEKSTATE





Ⱦɲʏɲɴʄɻɽɹʆʋʉʍʊ
Ʌʉʍʊʋɲʌɲʃʌɲʏʉʑʅɸʆʉʐ Ʌʉʍʊɸɶɶʑɻʍɻʎʋʌʉʎʏɻʆ
Ȱʌɿɽʅʊʎʃɲɿɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ʏʊʃʘʆ
ʔʊʌʉʐɴɳʍɸɿʏɻʎɸɽʆɿʃɼʎ ɌʉʌʉʄʉɶɿʃɼȰʌʖɼ
ɸɶɶʐɻʏɿʃɼʎɸʋɿʍʏʉʄɼʎ

ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ





Numberanddateofthe

Totalwithholdingtax
Amountofguaranteetothe
letterofguarantee
Amountpaid
underdomestic
TaxAuthority


legislation


















Ⱦɲʏɲɴʄɻɽɹʆʋʉʍʊ
Ʌʉʍʊʋɲʌɲʃʌɲʏʉʑʅɸʆʉʐ Ʌʉʍʊɸɶɶʑɻʍɻʎʋʌʉʎʏɻʆ
Ȱʌɿɽʅʊʎʃɲɿɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ʔʊʌʉʐɴɳʍɸɿʏɻʎɸɽʆɿʃɼʎ ɌʉʌʉʄʉɶɿʃɼȰʌʖɼ
ɸɶɶʐɻʏɿʃɼʎɸʋɿʍʏʉʄɼʎ

ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ






Amountpaid
Totalwithholdingtax
Amountofguaranteetothe
Numberanddateofthe

underdomestic
TaxAuthority
letterofguarantee

legislation












VIII.ɇɈɃȻɍȵȻȰɈɆȰɅȵȷȻȾɃɉȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɉȳȻȰɈȸɁȵɅȻɇɈɆɃɌȸɈɃɉɌɃɆɃɉ
BANKDETAILSFORREFUND


ɍɆȸɀȰɈɃɅȻɇɈɏɈȻȾɃɇɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ:
FINANCIALINSTITUTION:
ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɇɈɆȰɅȵȷȻȾɃɉȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɉ(ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʆʏʉʄʉɷʊʖʉʐ/ʋʄɻʌɸʇʉʐʍʀʉʐ,ʍʏʉɿʖɸʀɲɲʐʏʉʑ)
BANKACCOUNTHOLDER(ifproxy:detailsoftheproxy)
(ȰʆɸʀʅɲɿʅɹʄʉʎʏɻʎɃɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎɁʉʅɿʍʅɲʏɿʃɼʎȶʆʘʍɻʎ):BIC:IBAN:
(ȻfpartoftheEconomicandMonetaryUnion):BIC:IBAN:
(ȰʆɷɸʆɸʀʆɲɿʅɹʄʉʎʏɻʎɃɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎɁʉʅɿʍʅɲʏɿʃɼʎȶʆʘʍɻʎ):ɇʏʉɿʖɸʀɲʏʌɲʋɸɺɿʃʉʑʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ:
(IfoutsidetheEconomicandMonetaryUnion):Bankaccountdetails:
ɈȰɍɉȴɆɃɀȻȾȸȴȻȵɉȺɉɁɇȸɍɆȸɀȰɈɃɅȻɇɈɏɈȻȾɃɉɃɆȳȰɁȻɇɀɃɉ:
ADDRESSOFTHEFINANCIALINSTITUTION:







Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 395
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή υπαλλή−
λων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονο−
μίας των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων έως 30 Ιου−
νίου 2015.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση»
(ΦΕΚ 180/τ.Α΄/1999).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και OTA, (ΦΕΚ 226/Α΄/2011.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 3 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική, της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 και 15 παρ. 18
εδ. 2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας κ.λπ».
5. Την αριθ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του ΓΛΚ.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/27.12.2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
7. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που παρου−
σιάζονται κατά τη διάρκεια του έτους 2015 για την
αντιμετώπιση των οποίων η υπηρεσία απασχολεί επτά
υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδρο−
οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας
και Σποράδων, πέραν του κανονικού ωραρίου εργα−
σίας τους κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων
ημερών.
8. Το ότι οι ανωτέρω εργασίες δεν μπορούν να γίνουν
εντός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων.
9. Την αριθ. 189/09−01−2015 απόφαση δέσμευσης πι−
στώσεων στο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015
της Περιφέρειας Θεσσαλίας / Περιφερειακές Ενότητες
Μαγνησίας και Σποράδων. (ΑΔΑ: ΩΚΟΓ7ΛΡ−ΓΕΓ), απο−
φασίζουμε:
Α. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση σε υπαλλήλους του Τμήματος Περ/ντος και
Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνη−
σίας και Σποράδων έως 30 Ιουνίου 2015 για τη κάλυψη
των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
Β. Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι−
βή έως 30 Ιουνίου 2015 κατά τις απογευματινές ώρες
των εργάσιμων ημερών και μέχρι, 840 ώρες συνολικά
για τους επτά υπαλλήλους του Τμήματος Περ/ντος και
Υδροοικονομίας: Υπερωρίες: Επτά υπάλληλοι μέχρι εί−
κοσι ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης
στην οποία θα αναγράφονται ονομαστικά οι συμμετέ−
χοντες υπάλληλοι, το χρονικό διάστημα και οι ώρες
απασχόλησης για το κάθε υπάλληλο κατά μήνα θα γίνει
με απόφαση ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες
ανάγκες. Υπεύθυνος για τη παρακολούθηση και τον
έλεγχο πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλη−
σης ορίζεται ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήμα−
τος Περ/ντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών
Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων.
Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων
χιλιάδων (4.000) Ευρώ έως 30 Ιουνίου 2015, θα καλυφθεί
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2015, του φορέα 073 και του ΚΑΕ 0511.
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Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και ισχύει από την δημοσίευσή της.
Βόλος, 20 Ιανουαρίου 2015
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
F
Αριθμ. 18296/1387
(3)
Μερική ανάκληση, τροποποίηση και συμπλήρωση απο−
φάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπερι−
φερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 159, 160 και 242 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
β) του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/27−12−2010 ) «Οργα−
νισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
2. Τις υπ’ αριθ. οικ.98291/8937/15−9−2014 (ΦΕΚ 2588/
τ.Β΄/29−9−2014) και 134727/12114/4−12−2014 (ΦΕΚ 3329/τ.Β΄/
11.12.2014) αποφάσεις μας με τις οποίες μεταβιβάστηκαν
αρμοδιότητες στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέ−
ρειας Νοτίου Αιγαίου.
3. Τις υπ’ αριθ. οικ.97603/8851/12−9−2014 (ΦΕΚ 2683/
τ.Β΄/9−10−2014) και 134714/12113/4−12−2014 (ΦΕΚ 3329/
τ.Β΄/11−12−2014) αποφάσεις μας με τις οποίες αναθέσαμε
αρμοδιότητες στους Περιφερειακούς Συμβούλους της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
4. Την υπ’ αριθ. 108142/9701/8−10−2014 (ΦΕΚ 2838/
τ.Β΄/22−10−2014) απόφαση μας με την οποία αναθέσαμε
αρμοδιότητες στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περι−
φέρειας Νοτίου Αιγαίου.
5. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας
των υπηρεσιών της Περιφέρειας στην Π.Ε. Δωδεκα−
νήσου.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε μερικώς, τροποποιούμε και συμπληρώ−
νουμε τις υπ’ αριθ. 98291/8937/15−9−2014 (ΦΕΚ 2588/
τ.Β΄/29.9.2104), 134727/12114/4.12.2014 (ΦΕΚ 3329/τ.Β΄/
11.12.2014), οικ.97603/8851/12.9.2014 (ΦΕΚ 2683/τ.Β΄/ 9.10.2014),
134714/12113/4.12.2014 (ΦΕΚ 3329/τ.Β΄/11.12.2014) και 108142/
9701/8.10.2014 (ΦΕΚ 2838/τ.Β΄/22.10.2014) αποφάσεις μας,
και μεταβιβάζουμε την άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτή−
των ως ακολούθως:
Στον Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Κόκκινο Χα−
ράλαμπο του Ανδρέα μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας για
θέματα του νομού Δωδεκανήσου (άρθρο 29 του Π.Δ.
130/2010) και του Αυτοτελούς Τμήματος ΠΑΜ−ΠΣΕΑ για
θέματα του νομού Δωδεκανήσου (άρθρο 30 του Π.Δ.
130/2010). Κάθε άλλη αρμοδιότητα που του είχε μεταβι−
βαστεί με τις υπ’ αριθ. 98291/8937/15−9−2014 (ΦΕΚ 2588/
τ.Β΄/29−9−2014) και 134727/12114/4−12−2014 (ΦΕΚ 3329/
τ.Β΄/11.12.2014) αποφάσεις μας ανακαλείται και μεταβι−
βάζεται ως κατωτέρω:
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Στον Αντιπεριφερειάρχη Ζαννετίδη Φιλήμονα του
Γεωργίου μεταβιβάζουμε πλέον των σε αυτόν ήδη
μεταβιβασθεισων αρμοδιοτήτων με την υπ’ αριθ.
98291/8937/15−9−2014 (ΦΕΚ 2588/τ.Β΄/29−9−2014) από−
φαση μας, τις αρμοδιότητες που αφορούν στη Δ/νση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για θέματα του νο−
μού Δωδεκανήσου − πλην του Γραφείου Εξυπηρέτησης
Επενδυτών Δωδεκανήσου (άρθρο 4 του Π.Δ. 130/2010),
και τις αρμοδιότητες που αφορούν στη Διεύθυνση
Διοικητικού−Οικονομικού Δωδεκανήσου και ειδικότερα
στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας μόνο ως
προς τα θέματα μισθοδοσίας (άρθρο 12 παρ. 3α του
Π.Δ. 130/2010), στο Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης (άρ−
θρο 12 παρ.3β του Π.Δ. 130/2010), στο Τμήμα Ταμεια−
κής Υπηρεσίας (άρθρο 12 παρ. 3γ του Π.Δ. 130/2010),
και στο Τμήμα Προμηθειών (άρθρο 12 παρ. 3δ του
Π.Δ. 130/2010).
Στον Αντιπεριφερειάρχη Φλεβάρη Ιωάννη του Στέρ−
γιου μεταβιβάζουμε πλέον των σε αυτόν ήδη μεταβι−
βασθεισων αρμοδιοτήτων με την υπ’ αριθ. 98291/8937/
15−9−2014 (ΦΕΚ 2588/τ.Β΄/29−9−2014) απόφαση μας, τις
αρμοδιότητες που αφορούν στη Δ/νση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού για θέματα του νομού Δωδε−
κανήσου (άρθρο 5 του Π.Δ. 130/2010).
Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Μπάρδο Χρήστο του
Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΙ926037, μεταβιβάζουμε τις αρ−
μοδιότητες που αφορούν στη Δ/νση Μεταφορών και
Επικοινωνιών Δωδεκανήσου (άρθρο 22 του Π.Δ. 130/2010).
Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Ανανία Άγγελο του Με−
λέτιου με ΑΔΤ ΑΕ958798, μεταβιβάζουμε πλέον των σε
αυτόν ήδη μεταβιβασθεισων αρμοδιοτήτων με την υπ’
αριθ. οικ. 97603/8851/12−9−2014 (ΦΕΚ 2683/τ.Β΄/9−10−2014)
απόφαση μας την αρμοδιότητα υπογραφής όλων των
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών για τις Περιφερειακές
Ενότητες Δωδεκανήσου.
Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Ευστρατίου Χρήστο του
Στέλιου με ΑΔΤ ΑΜ448954 μεταβιβάζουμε, πλέον των
σε αυτόν ήδη μεταβιβασθεισων αρμοδιοτήτων με την
υπ’ αριθ. 134714/12113/4−12−2014 (ΦΕΚ 3329/τ.Β΄/11.12.2014)
απόφαση μας, την αρμοδιότητα έκδοσης εντολών με−
τακίνησης με υπηρεσιακά οχήματα των υπαλλήλων της
Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου που
έχουν ειδικότητα Οδηγού, κατά το άρθρο 35 του Π.Δ.
130/2010, και των υπαλλήλων της Περιφέρειας στην Πε−
ριφερειακή Ενότητα Ρόδου που δεν κατέχουν νομοθετη−
μένη θέση οδηγού και για τους οποίους έχει χορηγηθεί
από αρμόδιο όργανο έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση
οχημάτων.
Στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, πλέον των σε αυτόν ήδη μεταβιβα−
σθεισων αρμοδιοτήτων με την υπ’ αριθ. 108142/9701/
8−10−2014 (ΦΕΚ 2838/τ.Β΄/22−10−2014) απόφαση μας,
μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες που αφορούν στη
Διεύθυνση Διοικητικού−Οικονομικού Δωδεκανήσου και
ειδικότερα στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας
μόνο ως προς τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης
προσωπικού (άρθρο 12 παρ.3α του Π.Δ. 130/2010),
και στο Τμήμα Γραμματείας (άρθρο 12 παρ. 3ε του
Π.Δ. 130/ 2010).
Κατά τα λοιπά, οι υπ’ αριθ. 98291/8937/15−9−2014 (ΦΕΚ
2588/τ.Β΄/29−9−2104), 134727/12114/4−12−2014 (ΦΕΚ 3329/
τ.Β΄/11.12.2014), οικ.97603/8851/12−9−2014 (ΦΕΚ 2683/τ.Β΄/
9−10−2014), 134714/12113/4−12−2014 (ΦΕΚ 3329/τ.Β΄/11.12.2014)

και 108142/9701/8−10.2014 (ΦΕΚ 2838/τ.Β΄/22−10−2014) απο−
φάσεις μας εξακολουθούν να ισχύουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 4 Φεβρουαρίου 2015
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΚΟΣ
F
Αριθμ. 1159
(4)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλίας και του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης (Δα−
νία) για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνε−
πίβλεψη.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως τα άρθρα 6
και 10 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχια−
κές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27
του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37 παρ. 5
του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 «του Κ 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228, Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223, τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του Ν, 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων − Παράρτημα Διπλώματος».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98, Α΄).
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (υπ’ αριθμ.
43/29.01.2015).
7. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Ελλάδος) και του Πανεπι−
στημίου Κοπεγχάγης (Δανίας).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Κοπεγχάγης (Δανία],
για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υποψήφιων διδα−
κτόρων με συνεπίβλεψη.
Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και εγκρίνεται από
τα αρμόδια Πανεπιστημιακά όργανα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 3 Φεβρουαρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 283
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 93139/Ε5/02.09.2009
(Φ.Ε.Κ. 1906/07.09.2009 τ.Β΄) υπουργικής απόφα−
σης «Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχια−
κών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρη−
ματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι Πειραιά με το Gatton
College του Πανεπιστημίου του Kentucky με τίτλο:
«Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MBA − Master in Business
Administration).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του
Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ
του Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/02.11.2011 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/16.07.2008
τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»,
ιδίως των άρθρων 6, 7 και 10, όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ.
177/25.08.2008 τ.Α΄), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009
(Φ.Ε.Κ. 156/04.11.2009 τ.Α΄) και του άρθρου 37, παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19.05.2010 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Φ.Ε.Κ. 189/02.08.2005
τ.Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ−
παίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι−
στωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως
ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. Φ5/89656/Β3/13.08.2007 (Φ.Ε.Κ. 1466/
13.08.2007 τ.Β΄) Υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτι−
κών Μονάδων»
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/22.04.2005
τ.Α΄) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
6. Την υπ’ αρ. 93139/Ε5/02.09.2009 (Φ.Ε.Κ. 1906/07.09.2009
τ.Β΄) Υπουργική απόφαση «Έγκριση κοινού Προγράμμα−
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με το Gatton College του Πανεπιστη−
μίου του Kentucky με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων»
(ΜΒΑ – Μaster in Business Administration)», όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 35174/Ε5/29.03.2012 (Φ.Ε.Κ.
1079/09.04.2012 τ.Β΄) Υπουργική απόφαση.
7. Την από 10.11.2014 Πράξη της Ειδικής Διατμηματικής
Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» ΜΒΑ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και
του Πανεπιστημίου του Kentucky.
8. Τα από 11.06.2009, 12.01.2012 και 21.01.2015 Ειδικά
Πρωτόκολλα Συνεργασίας μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και
του Πανεπιστημίου του Kentucky.
9. Την Πράξη 1/22.01.2015 Συνέλευσης Ειδικής Σύνθε−
σης A.Ε.Ι. Πειραιά T.T. που αφορά στην τροποποίηση Ει−
δικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T.
με το Πανεπιστήμιο του Kentucky (ΑΔΑ: 7ΚΠ046914Υ−
58Ω).
10. Το υπ’ αρ. 3222/23.02.2012 έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ,
σύμφωνα με το οποίο το Πανεπιστήμιο του Kentucky
αναγνωρίζεται ως ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι.
11. Το υπ’ αρ. 63/12.01.2012 έγγραφο της Αρχής Δια−
σφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
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με συνημμένη την από τον Απρίλιο του 2011 Έκθεση
Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Λογιστικής του
Τ.Ε.Ι. Πειραιά από την Α.ΔΙ.Π.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/07.10.2014
(Φ.Ε.Κ. 223/07.10.2014 τ.Α΄) «Οργάνωση της νομικής μορ−
φής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών
τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές δια−
τάξεις».
13. Το Φ.Ε.Κ. 170/17.04.2013 τ.Υ.Ο.Δ.Δ. που αφορά στον
διορισμό του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά Λάζαρου Βρυ−
ζίδη.
14. Το υπ’ αρ. Π.Δ. 69/2013 (Φ.Ε.Κ. 119/28.05.2013 τ.Α΄)
«Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων − Κα−
τάργηση Παραρτήματος – Κατάργηση Τμημάτων – Συ−
γκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι Πειραιά».
15. Την απόφαση Συμβουλίου του ΤΕΙ Πειραιά
79/24.10.2014 (Φ.Ε.Κ. 3681/31.12.2014 τ.Β΄) «Τροποποίηση
του «Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι. Πειραιά» (Φ.Ε.Κ.
3257/τ.Β΄) όσον αφορά τον τίτλο του Ιδρύματος»
16. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανι−
σμός του Ιδρύματος.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιεί την υπ΄ αρ. 93139/Ε5/02.09.2009 (Φ.Ε.Κ.
1906/07.09.2009 τ.Β΄) Υπουργική απόφαση «Έγκριση
κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι Πειραιά με το Gatton
College του Πανεπιστημίου του Kentucky με τίτλο:
«Διοίκηση Επιχειρήσεων» (ΜΒΑ – Master in Business
Administration) ως ακολούθως:
1. Το άρθρο 3 «Μεταπτυχιακοί τίτλοι» αντικαθίσταται
ως εξής:
Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών
(Μ.Δ.Σ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (M.B.A. – Master
of Business Administration) και Μεταπτυχιακό Δίπλω−
μα Σπουδών (Μ.Δ.Σ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» με
εξειδίκευση στη Λογιστική (M.B.A. – Master of Business
Administration in Accounting).
Κάθε Ίδρυμα δύναται να χορηγεί χωριστό τίτλο σπου−
δών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο
Συνεργασίας.
2) Το άρθρο 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων» αντικαθί−
σταται ως εξής:
Στο τέλος του άρθρου 6 προστίθεται η παρακάτω
παράγραφος:
«Οι φοιτητές που επιθυμούν εξειδίκευση στη Λογιστική
στο πτυχίο του ΜΒΑ θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα
μαθήματα: Έξι Σίγμα (Six Sigma), Διοίκηση Πολυεθνικών
Επιχειρήσεων (Global Business Management), Πληροφο−
ριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS) με τα μαθήματα: Ει−
δικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Advance
Topics in Financial Reporting), Διαχειριστικός Έλεγχος
(Controllership) και Φορολογία Εταιριών (Corporate
Taxation)».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 3 Φεβρουαρίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. πράξης 20
(6)
Ένταξη μόνιμου μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στην κατηγορία του Εργαστη−
ριακού Διδακτικού Προσωπικού, (Ε.ΔΙ.Π.) στο Τμήμα
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολο−
γικών Εφαρμογών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/24.11.1983)
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/06−09−2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της Ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της παραγράφου 3
του άρθρου 68 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/11−02−2014).
4. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου
55 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15−05−2014).
5. Το Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220/τ.Α΄/03−11−2008) «Πρότυ−
πος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός ΤΕΙ».
6. Το Π.Δ. 82/2013 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/03.06.2013) «Συγχώνευ−
ση Σχολών − Μετονομασία Tμημάτων Συγχώνευση Τμη−
μάτων − Κατάργηση Τμημάτων − Συγκρότηση Σχολών
του ΑΤΕΙ−Θ».
7. Τη με αριθμ. Σ.Φ 10.1/294/10.10.2014 αίτηση του Δημή−
τριου Αμανατιάδη του Σοφοκλή, με την οποία αιτήθηκε
την ένταξή του στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του Ιδρύματός
μας.
8. Τη με αριθ. 355/02−12−2014 εισήγηση της τριμελούς
Επιτροπής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
(ΣΤΕΦ).
9. Το υπ’ αριθμ. 13/11−12−2014 (θέμα 2ο) πρακτικό της
Διεύθυνσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
(ΣΤΕΦ), το οποίο ομόφωνα αποφάσισε την ένταξη του
Δημητρίου Αμανατιάδη του Σοφοκλή στην κατηγορία
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.),
διότι διαθέτει τα απαιτούμενα από το Νόμο προσόντα
για το διορισμό του στην κατηγορία αυτή.
10. Τα στοιχεία του προσωπικού του μητρώου από
τα οποία, μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι ο προαναφε−
ρόμενος:
α) Με την υπ’ αριθμ. 65/21.05.2014 πράξη του Προέδρου
του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του Ν. 4235/2014,
όπως ισχύει και δημοσιεύτηκε στις 11.07.2014 στο ΦΕΚ
1892/τ.Β΄ διαπιστώθηκε αναδρομικά από 11.02.2014 η αυ−

τοδίκαιη μετατροπή της οργανικής θέσης που κατείχε
ως Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.) του ΑΤΕΙ−Θ σε
αντίστοιχη θέση μόνιμου μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργα−
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύματός μας.
β) Η αυτοδίκαια ένταξή του στην κατά μετατροπή
αντίστοιχη οργανική θέση μόνιμου Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του κλάδου ΠΕ20
Πληροφορικής με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 1.
γ) Είναι κάτοχος από 06.07.1994 πτυχίου του Τμήματος
Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
(ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ−Θ.
δ) Είναι κάτοχος από 15.12.1995 Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης που απονεμήθηκε από το
LEEDS METROPOLITAN UNIVERSITY μετά την ολοκλή−
ρωσή του και την αναγνώρισή του με την υπ’ αριθμ.
8−1819/30.05.2003 πράξη του ΔΙΚΑΤΣΑ.
ε) Είναι κάτοχος από 05.07.2000 πτυχίου της Σχολής
Παιδαγωγικών Σπουδών της ΠΑ.ΤΕ.Σ.
11. Την αρ. 1/04−02−2013 Πράξη Συμβουλίου του ΑΤΕΙΘ
(ΦΕΚ 44/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/06−02−2013) που διαπιστώθηκε με την
αρ. 37225/Ε5/15−3−2013 Υ.Α. (ΑΔΑ ΒΕΔΧ9−Γ42).
12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την ένταξη του Δημήτριου Αμανατιάδη του Σοφοκλή, ο
οποίος υπηρετεί σε οργανική θέση μόνιμου μέλους του
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
του Ιδρύματός μας, κλάδου ΠΕ20 με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ
1ο, στην κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού Προ−
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με διατήρηση κατά το χρόνο ένταξης
της βαθμολογικής και μισθολογικής του κατάστασης
έως την έκδοση του προβλεπόμενου στην παράγραφο
6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Προεδρικού Διατάγ−
ματος και του προβλεπόμενου Οργανισμού του Ιδρύμα−
τος, επειδή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής του
διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011.
Η οργανική θέση της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνι−
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην οποία
υπηρετεί ο προαναφερόμενος μετατρέπεται αυτοδίκαια
με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής του σε
αντίστοιχη θέση της κατηγορίας του Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 3 Φεβρουαρίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ
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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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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