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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.

  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
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.



 

 

 
 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3701

  
 

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF FINANCE

1 1st copy for the Hellenic Tax Authority

63 .4172/2013

FORM FOR THE IMPLEMENTATION
of article 63 of law 4172/2013 for intragroup dividends

( )
( )

EXEMPTION (application for relief at withholding tax) REFUND (Claim for
repayment)

. ( )
BENEFICIARY OF THE INCOME (LEGAL PERSON or PERMANENT ESTABLISMENT)

A
Tax Identification Number (TIN) ............................................................................................................................... ...............

Company name….............................................................................................................................. ...............................................
/ ( , , . , )

Full address (street, city, postal code, country)..............................................................................................................................

........................................................................................................................…………………….………………........................................
………………………...................................................................................................................... .................…..

Percentage of holding………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10%................................................................................

Date on which this holding was obtained at a minimum percentage of 10%................................................................................

:
Information of the legal representative:

Full name ……………………………………………………………………………………………………………. TIN …………………………………………………………….
/

Title/ position …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( , , . )

Address (street, city, postal code) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

_______________________________________________________________________________________ 
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.
PAYER OF THE INCOME DESCRIPTION OF INCOME

Payer of distributed
profits
( , ,
/ , )

(TIN, name,
address, city)

Date on
which the
decision to
distribute the
profits was
adopted by
the
competent
bodies

Due date for
the filing of
income tax
return

Number of
shares

Percentage
of holding

10%
Date on
which this
holding was
obtained at
a minimum
percentage
of 10 %.

Amount of
distributed
profits

Amount of
tax due
(refund
requested)
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_____________________________________________________________________________________ 
III. 63

CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 63

1. ( ) , 10%, (2) ,
,

.

The beneficiary (legal person) owns shares or has a participation of at least 10%, and for at least two (2) years, in value or by
number, of the share capital or profits rights or voting rights of the legal entity that effects the distribution.

2. ( )
2011/96/ .

he beneficiary of the distributed profits (legal person) is included in the list of companies referred to in Annex I Part A of EU
Directive 2011/96/EU.

3. ( ) . .
. . ’

.

The beneficiary of the distributed profits (legal person) is resident in an EU Member State pursuant to the tax laws of that
Member State and, under the terms of a double taxation agreement concluded with a third State, is not considered as resident
for tax purposes outside the EU.

4. ( ) , ,
2011/96/

.

The beneficiary of the distributed profits (legal person) is subject to the taxes listed in Annex I Part of EU Directive
2011/96/EU, without the possibility of opting for or being exempt from any other tax that might replace any of these taxes in
the future.
 
 
 

IV. /
STATUTORY DECLARATION THE PAYER / LEGAL REPRESENTATIVE

, ,
1, 2 4 .

I hereby declare that I shall submit to the audit authority, upon request, all relevant documentation that substantiates
requirements 1, 2 and 4 (included) of Section III.

Place and date Signature and stamp of the payer or the
legal representative thereof
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V. /
STATUTORY DECLARATION THE BENEFICIARY / LEGAL REPRESENTATIVE

1,2 4 E .
I hereby declare that I undertake to submit to the payer a certificate by the competent tax authority that the above

mentioned conditions 1,2 and 4 of Section III are met.

Place and date Signature and stamp of the beneficiary or the
legal representative thereof
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VI.
CERTIFICATION BY THE COMPETENT TAX AUTHORITY OF THE EUROPEAN UNIONMEMBER STATE

________________________________________________________________________________________
/ ………………………………..,

..............................................................................
…………………………………

I certify that the beneficial owner is/was during the year ………………………………..,
resident of ………………….……........................................... within the meaning of the Double Taxation Convention between
the Hellenic Republic and ………………………………………….

Place and date Designation................................................

Signature.............................................

Official Stamp of the Tax Authority
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VII.
INFORMATION TO BE INCLUDED IN THE LETTER OF GUARANTEE TO THE GREEK STATE

Amount of profits distributed Total withholding
tax under domestic
legislation

Amount of guarantee to the
Tax Authority

Number and date of the
letter of guarantee

 
VIII.
BANK DETAILS FOR REFUND

:
FINANCIAL INSTITUTION:

( / , )
BANK ACCOUNT HOLDER (if proxy: details of the proxy)
( ): BIC: IBAN:
( f part of the Economic and Monetary Union): BIC: IBAN:
( ): :
(If outside the Economic and Monetary Union): Bank account details:

:
ADDRESS OF THE FINANCIAL INSTITUTION:
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HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF FINANCE

1 1st copy for the Hellenic Tax Authority

63 .4172/2013

FORM FOR THE IMPLEMENTATION
of article 63 of law 4172/2013 for interests and royalties

paid between associated companies

( )
( )

EXEMPTION (application for relief at withholding tax) REFUND (Claim for
repayment)

. ( )
BENEFICIARY OF THE INCOME (LEGAL PERSON OR PERMANENT ESTABLISHMENT)

A
Tax Identification Number (TIN) ............................................................................................................................... ...................

Company name ….............................................................................................................................. .............................................
/ ( , , . , )

ddress (street, city, postal code, country).............................................................................................................................

........................................................................................................................…………………….………………........................................
:

Information of the legal representative:

Full name …………………………………………………………………………………………………………… TIN …………………………………………………………….
/

Title/ position …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( , , . )

Address (street, city, postal code) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

_______________________________________________________________________________________ 
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.
PAYER OF THE INCOME DESCRIPTION OF INCOME

1. INTERESTS*

Payer of interest
( , ,
/ , )

(TIN, name, address,
city)

Date on which interest
was credited or paid

Percentage of holding

10%.
Date on which this
holding
was obtained at a
minimum
percentage of 10%

Gross amount of
interest

Amount of
tax due
(refund
requested)

*
*Provide us with a copy of the loan agreement

2. ROYALTIES**

Payer of royalties
( , ,
/ , )

(TIN, name, address,
city)

Date on which the
royalties were paid

Percentage of
holding

10%.
Date on which this
holding was
obtained at a
minimum
percentage of 10%

Gross amount of royalties
Amount of
tax due
(refund
requested)

**
**Provide us with a copy of the agreement
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III. 63
CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 63

1. ) , , , 25%,
(2) , ,

) , 25%, (2)
,

) , 25%,
(2) ,

.

a) The beneficiary, legal person or legal entity, holds directly shares or participation shares of at least 25 % for at least two
(2) years, in value or by number, in the share capital or voting rights of the taxpayer that makes the payment, or
b) the taxpayer that makes the payment holds directly shares or participation of at least 25 % for at least two (2) years, in
the share capital of the legal person or the legal entity receiving the payment, or
c) a third legal person or legal entity holds directly shares or participation of at least 25% for at least two (2) years, in the
share capital of both the legal person or the legal entity receiving the payment and the taxpayer making the payment.

2. O ( )
2003/49/ K.

he beneficiary (legal person) of interest or royalties is included in the list of companies referred to in Annex of EU Directive
2003/49/ C.

3. ( ) . .
. . ’

.

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

4. ( ) , ,
3 2003/49/

.

The beneficiary (legal person) of interest or royalties is subject to the taxes listed in article 3 of EU Directive 2003/49/EC,
without the possibility of opting for or being exempt from any other tax that might replace any of these taxes in the future.

 
IV. /

STATUTORY DECLARATION THE PAYER / LEGAL REPRESENTATIVE
, ,

1, 2 4 .
I hereby declare that I shall submit to the audit authority, upon request, all relevant documentation that substantiates

requirements 1, 2 and 4 (included) of Section III.

Place and date Signature and stamp of the payer or the
legal representative thereof
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V. /

STATUTORY DECLARATION THE BENEFICIARY / LEGAL REPRESENTATIVE

1,2 4 E .
I hereby declare that I undertake to submit to the payer a certificate by the competent tax authority that the above

mentioned conditions 1,2 and 4 of Section III are met.

Place and date Signature and stamp of the beneficiary or the
legal representative thereof
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VI.
CERTIFICATION BY THE COMPETENT TAX AUTHORITY OF THE EUROPEAN UNIONMEMBER STATE

________________________________________________________________________________________
/ ………………………………..,

..............................................................................
…………………………………

I certify that the beneficial owner is/was during the year ………………………………..,
resident of ………………….……........................................... within the meaning of the Double Taxation Convention between
the Hellenic Republic and ………………………………………….

Place and date Designation................................................

Signature.............................................

Official Stamp of the Tax Authority
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VII.
INFORMATION TO BE INCLUDED IN THE LETTER OF GUARANTEE TO THE GREEK STATE

Amount paid
Total withholding tax
under domestic
legislation

Amount of guarantee to the
Tax Authority

Number and date of the
letter of guarantee

Amount paid Total withholding tax
under domestic
legislation

Amount of guarantee to the
Tax Authority

Number and date of the
letter of guarantee

VIII.
BANK DETAILS FOR REFUND

:
FINANCIAL INSTITUTION:

( / , )
BANK ACCOUNT HOLDER (if proxy: details of the proxy)
( ): BIC: IBAN:
( f part of the Economic and Monetary Union): BIC: IBAN:
( ): :
(If outside the Economic and Monetary Union): Bank account details:

:
ADDRESS OF THE FINANCIAL INSTITUTION:

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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                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.

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 αρμο διότητες 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
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    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 

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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    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 
Διπλώ ματος 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  




