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12 Μαρτίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/28114/4290/
50172/20-08-2012 απόφασης του Υφυπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας
«Canon Europa N.V.» που εδρεύει στην Ολλανδία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄).
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/39659/5075/
50127/27-11-2006 απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει, που
αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας (πρώην «S.T. STAR TRADING
COMPANY LIMITED»), «STAR TRADING (CY)
COMPANY LIMITED» που εδρεύει στην Κύπρο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄).

3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14491/2760/
50059/03-04-2007 απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει, που
αφορά στην υπαγωγή του Υποκαταστήματος της
εταιρείας «LOCKHEED MARTIN INTERNATIONAL
S.A.» που εδρεύει στην Ελβετία, στις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005
(Κεφάλαιο ΣΤ΄).

4

Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών για αδέλφια
προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις ΑΕ Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

5

Αρ. Φύλλου 862

Καθορισμός εισφοράς για τη συμμετοχή της Ελλάδος στη συμφωνία για το δορυφορικό σύστημα έρευνας και διάσωσης COSPAS -SARSAT για το
έτος 2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 23948 - ΔΚΕ/104/50172
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/28114/4290/
50172/20-08-2012 απόφασης του Υφυπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας
«Canon Europa N.V.» που εδρεύει στην Ολλανδία, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967,
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ A΄ 132) και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (ΦΕΚ A΄ 312) και ισχύει.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22-04-2005).
3. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192/13-12-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
4. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.».
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5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», (ΦΕΚ Β΄ 3722/17-11-2016) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. 121033/7121/16-11-2016 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα»
(ΦΕΚ Β΄ 3722/17-11-2016).
8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/28114/4290/50172/20-08-2012
(ΦΕΚ Β΄ 2413/31-08-2012) απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση
γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «Canon Europa N.V.»
που εδρεύει στην Ολλανδία, σύμφωνα με τις διατάξεις
του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε
και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄)
και ισχύει.
9. Την από 19-07-2017 (αριθμ. 80378/3242) αίτηση της
εταιρείας «Canon Europa N.V.» για τον επανακαθορισμό
του περιθωρίου κέρδους λόγω παρέλευσης πενταετίας.
10. Tην απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 του
α.ν. 89/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28
του ν. 3427/2005 και ισχύει, η οποία συνεδρίασε στις
20-12-2017 (Συνεδρίαση 70), για την πιστοποίηση του
ποσοστού κέρδους της εταιρείας, αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ 1
1. H παραγρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΙΕ/28814/
4290/50172/20-08-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2413/31-08-2012) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
τροποποιείται ως ακολούθως :
«1. Το ποσοστό κέρδους επί των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεων του γραφείου πλην του φόρου εισοδήματος που θα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό
των ακαθαρίστων εσόδων (μέθοδος cost plus), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 3427/2005 και
ισχύει, ορίζεται σε έξι και πενήντα έξι εκατοστά επί τοις
εκατό (6,56%).
Το ανωτέρω ποσοστό ισχύει από την 31η Αυγούστου
2017 και επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα
εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συνθήκες της
αγοράς».
2. Oι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης παραμένουν
ως έχουν.
ΑΡΘΡΟ 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός

Υφυπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Τεύχος Β’ 862/12.03.2018

Αριθμ. 23937-ΔΚΕ/102/50127
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/39659/5075/
50127/27-11-2006 απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει, που
αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας (πρώην «S.T. STAR TRADING
COMPANY LIMITED»), «STAR TRADING (CY)
COMPANY LIMITED» που εδρεύει στην Κύπρο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ A΄ 132) και ιδίως
το άρθρο 1 παρ.2 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με
το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) (ΦΕΚ A΄ 312) και ισχύει.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22-04-2005).
3. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192/13-12-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
4. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.».
5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», (ΦΕΚ Β΄ 3722/17-11-2016), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. 121033/7121/16-11-2016 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα»
(ΦΕΚ Β΄ 3722/17-11-2016).
8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/39659/5075/50127/27-11-2006
(ΦΕΚ Β΄ 1801/11-12-2006, ΦΕΚ Β΄ 1935/19-09-2008 και
ΦΕΚ Β΄ 3441/24-12-2012) απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών όπως ισχύει, με την οποία
εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της
εταιρείας «S.T. STAR TRADING COMPANY LIMITED» (νυν
STAR TRADING (CY) COMPANY LIMITED), που εδρεύει στη
Κύπρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με
το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.
9. Την από 18-10-2017 (αριθμ. 113288/4301) αίτηση
της εταιρείας «STAR TRADING (CY) COMPANY LIMITED»
για τον επανακαθορισμό του περιθωρίου κέρδους λόγω
παρέλευσης πενταετίας.
10. Tην απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 του
α.ν. 89/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28
του ν. 3427/2005 και ισχύει, η οποία συνεδρίασε στις

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 862/12.03.2018

20-12-2017 (Συνεδρίαση 70), για την πιστοποίηση του
ποσοστού κέρδους της εταιρείας, αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ 1
1. H παραγρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΙΕ/39659/
5075/50127/27-11-2006 (ΦΕΚ Β΄ 1801/11-12-2006,
ΦΕΚ Β΄ 1935/19-09-2008 και ΦΕΚ Β΄ 3441/24-12-2012)
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει τροποποιείται ως ακολούθως:
«4. Το ποσοστό κέρδους επί των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεων του γραφείου πλην του φόρου
εισοδήματος, που θα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων του (μέθοδος cost plus),
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 3427/2005
και ισχύει, ορίζεται σε οκτώ και ογδόντα έξι εκατοστά επί
τοις εκατό (8,86%).
Το ανωτέρω ποσοστό ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2017 και επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα
εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συνθήκες της
αγοράς».
2. Oι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης, παραμένουν
ως έχουν.
ΑΡΘΡΟ 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός

Υφυπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ
I

Αριθμ. 23944 - ΔΚΕ/101/50059
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14491/2760/
50059/03-04-2007 απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει, που
αφορά στην υπαγωγή του Υποκαταστήματος της
εταιρείας «LOCKHEED MARTIN INTERNATIONAL
S.A.» που εδρεύει στην Ελβετία, στις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005
(Κεφάλαιο ΣΤ΄).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ A΄ 132) και ιδίως
το άρθρο 1 παρ.2 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με
το ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ΄) (ΦΕΚ A΄ 312) και ισχύει.
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22-04-2005).
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3. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192/13-12-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
4. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.».
5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», (ΦΕΚ Β΄ 3722/17-11-2016), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. 121033/7121/16-11-2016 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα»
(ΦΕΚ Β΄ 3722/17-11-2016).
8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14491/2760/50059/03-04-2007
(ΦΕΚ Β΄ 526/12-04-2007 και ΦΕΚ Β΄ 1367/05-06-2013)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή, του
υποκαταστήματος της εταιρείας «LOCKHEED MARTIN
INTERNATIONAL S.A.» που εδρεύει στην Ελβετία, στις
διατάξεις του α.ν.89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005
(κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.
9. Τις από 06-07-2017 (αριθμ. 75734/2983) και
24-07-2017 (αριθμ. 82341/3238) αιτήσεις της εταιρείας
«LOCKHEED MARTIN INTERNATIONAL S.A.» για τον επανακαθορισμό του περιθωρίου κέρδους λόγω παρέλευσης πενταετίας.
10. Tην απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 του
α.ν. 89/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28
του ν. 3427/2005 και ισχύει, η οποία συνεδρίασε στις
20-12-2017 (Συνεδρίαση 70), για την πιστοποίηση του
ποσοστού κέρδους της εταιρείας, αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ 1
1. H παραγρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14491/
2760/50059/03-04-2007 (ΦΕΚ Β΄ 526/12-04-2007 και
ΦΕΚ Β΄ 1367/05-06-2013) απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει τροποποιείται
ως ακολούθως:
«4. Το ποσοστό κέρδους επί των πάσης φύσεως
εξόδων και αποσβέσεων του υποκαταστήματος πλην
του φόρου εισοδήματος, που θα εφαρμόζεται για τον
προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων του (μέθοδος
cost plus), σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 2 του
α.ν. 89/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του
ν. 3427/2005 και ισχύει, ορίζεται σε πέντε και εβδομήντα
τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (5,74%).
Το ανωτέρω ποσοστό ισχύει από την 12η Απριλίου
2017 και επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα
εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συνθήκες της
αγοράς».
2. Oι λοιποί όροι της ανωτέρω απόφασης παραμένουν
ως έχουν.
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Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός

Υφυπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ
I

Αριθμ. 37818/Ζ1
(4)
Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών για αδέλφια
προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις ΑΕ Εκκλησιαστικές
Ακαδημίες.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας … και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του άρθρου 17 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) « Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 2 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
δ) Του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) «Οργάνωση
και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
ε) Των άρθρων 57, 59 και 60 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)
«Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.»
στ) Tου π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού…...και Τουρισμού».
ζ) Tου π.δ. 125/2016 (Α΄ 110) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η) Της με αριθμ. 89006/Ζ1/01-06-2017 (Β΄1915) υπουργική απόφαση «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ και
των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 - Πεδίο Εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο
και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς
τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδη-
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μα του δικαιούχου-φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα,
και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο
φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το ποσό
των δωδεκάμισι χιλιάδων (12.500) ευρώ, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει ίδιο εισόδημα,
λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ του ατομικού εισοδήματος του αιτούντος
και του κατά κεφαλήν εισοδήματος των γονέων του.
Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν εγγραφεί:
α) είτε μέσω της επιτυχίας τους στις πανελλαδικές
εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
εκάστου σχολικού έτους, Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), ημερήσιου ή εσπερινού.
β) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης
(εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής
τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά
μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, από Τ.Ε.Ι. σε
Τ.Ε.Ι. και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α., με την επιφύλαξη της παρ.4
του άρθρου 17 του ν.4521/2018 (Α΄38) για μετεγγραφή
στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Ως προς τις μετεγγραφές
της παρούσας περίπτωσης ισχύουν τα εξής:
α) Ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα
φοίτησης του αδερφού του, υπό την προϋπόθεση ότι
ο αδελφός του αιτούντος μετεγγραφής φοιτητή, θα
υποβάλει μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την παραμονή του,
καθόλη τη διάρκεια της φοίτησής του, στη Σχολή ή το
Τμήμα φοίτησής του και την μη άσκηση του δικαιώματος μετεγγραφής του.
β) Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδερφού του, ο φοιτητής
μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα που εδρεύει
στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των
γονέων του, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του θα
υποβάλει μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος,
υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την παραμονή του, καθόλη
τη διάρκεια της φοίτησής του, στη Σχολή ή το Τμήμα
φοίτησής του και την μη άσκηση του δικαιώματος μετεγγραφής του.
γ) Αν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέρφια μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα
Τμήματα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα,
πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση αυτή,
τα αδέρφια φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής για αντίστοιχα Τμήματα ή Σχολές της τρίτης
Περιφερειακής Ενότητας.
δ) Σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα του
φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα και των μελών της
οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος,
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δεν υπερβαίνουν το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ, τα αδέρφια φοιτητές μπορούν να μετεγγραφούν
από κοινού σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
i. Σε Τμήματα που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα που διαμένουν οι γονείς τους μόνιμα ή έχουν πλήρη
κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,
ii. Σε Τμήματα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή
Ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης,
iii. Σε Τμήματα που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αθήνας ή Θεσσαλονίκης.
ε) Σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα του
φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της
οικογενείας του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος,
δεν υπερβαίνουν το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ, δικαιούται μετεγγραφής και φοιτητής του οποίου
ο αδερφός φοιτά σε Τμήμα που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του.
στ) Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 δικαιούνται μετεγγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, οι φοιτητές των ΤΕΙ στα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής σύμφωνα με την αντιστοιχία Τμημάτων
του άρθρου 5, του ν.4521/2018 (A΄ 38).
2. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής:
α) Οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει
υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για
τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό
πρόγραμμα σπουδών. Σε περίπτωση που αιτείται μετεγγραφής ο ένας μόνο φοιτητής, ο αδερφός του αιτούντος
πρέπει να μην έχει υπερβεί δύο έτη πλέον των προβλεπομένων ετών φοίτησης.
β) Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη
φοίτησή τους και για τους οποίους η φοιτητική ιδιότητα
διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της
φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
γ) Οι φοιτητές στους οποίους έχει χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής και αιτούνται εκ
νέου μετεγγραφή από τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο
έχουν εγγραφεί με μετεγγραφή. Εξαιρούνται οι φοιτητές
που έχουν λάβει μετεγγραφή κατά το ακαδημαϊκό έτος
2017-18.
δ) Οι φοιτητές που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ε) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί
στα ΑΕΙ με τις κάτωθι κατηγορίες:
(i) Tέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού.
(ii) Αλλοδαποί – Αλλογενείς.
(iii) Υπότροφοι Αλλοδαποί - Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα τμήματα Θεολογικών σχολών
των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των
Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο
αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 1% καθ’ υπέρβαση του
αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.
(iv) Υπότροφοι Ομογενείς.
(v) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση σύμφωνα με το άρθρο 34 του
ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, νοούνται ως:
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α) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: Το ετήσιο εισόδημα
επιβολής εισφοράς του προηγούμενου φορολογικού
έτους, του ίδιου του φοιτητή, και των μελών της οικογένειάς του. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος
την μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό
του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα – όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω – του γονέα στον
οποίο υπάγεται ως εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Αν οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι και ο φοιτητής λόγω ατομικού
εισοδήματος δεν εμφανίζεται ως εξαρτώμενο μέλος, για
τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα του γονέα, στη δήλωση του οποίου
αναγραφόταν ως εξαρτώμενο μέλος πριν την υποβολή
ατομικής δήλωσης.
β) Μέλη της οικογένειας: Ο φοιτητής που αιτείται την
μετεγγραφή του και όσα τέκνα εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση των γονέων του, ως εξαρτώμενα μέλη
καθώς και οι υπόχρεοι στην υποβολή της δήλωσης. Σε
περίπτωση που ο φοιτητής είναι έγγαμος, υπολογίζονται
ως μέλη της οικογένειάς του ο/η σύζυγος καθώς και τα
τέκνα που αυτός έχει δηλώσει.
γ) Κατά κεφαλήν εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει
από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος
όπως ορίστηκε ανωτέρω με το συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (υπόχρεος και εξαρτώμενα μέλη) που εμφανίζονται στη δήλωση.
δ) Τόπος σπουδών: Η Περιφερειακή Ενότητα που
εδρεύει το Τμήμα ή η Σχολή φοίτησης.
ε) Τόπος μόνιμης κατοικίας γονέων: Η Περιφερειακή
Ενότητα στην οποία οι γονείς διαμένουν μόνιμα ή έχουν
πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Ειδικά για την
περιφέρεια της Αττικής όλες οι περιφερειακές ενότητες
που ανήκουν σε αυτήν νοούνται ως μία περιφερειακή
ενότητα, με εξαίρεση τις Περιφερειακές Ενότητες Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας Μεθάνων και Ύδρας.
Άρθρο 2 Διαδικασία υποβολής αίτησης μετεγγραφής
1. Σε αποκλειστική προθεσμία που ανακοινώνεται από
το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΥΠΠΕΘ), οι δικαιούχοι φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής
του ΥΠΠΕΘ στην οποία δηλώνουν την αντίστοιχη Σχολή
ή Τμήμα και τα στοιχεία του αδελφού φοιτητή. Στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει περισσότερους του ενός
αδελφούς/ες με την ιδιότητα του φοιτητή, επιλέγουν
έναν εξ’ αυτών. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι
δικαιούχοι μετεγγραφής δεσμεύονται να υποβάλλουν
τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την εγκυρότητα
των δηλωθέντων στοιχείων. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις
συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί που περιγράφονται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσης, αφορούν μόνο τους φοιτητές αδελφούς που υποβάλουν αίτηση για μετεγγραφή σε αντίστοιχο Τμήμα και όχι τους
αδελφούς αυτών που υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση
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περί μη επιθυμίας μετεγγραφής σε άλλο Τμήμα αντίστοιχο του Τμήματος φοίτησής τους.
2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,
αντιπαραβάλλονται οι αιτήσεις/αρνητικές δηλώσεις των
αδελφών, ως προς την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3. Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων, καταρτίζεται
ονομαστικός πίνακας ανά Σχολή ή Τμήμα των αιτούντων
τη χορήγηση μετεγγραφής.
4. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κυρώνει τον πίνακα με την επιφύλαξη του ελέγχου
των δικαιολογητικών, που οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν
στην αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να
ελεγχθούν από τα ΑΕΙ, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.
5. Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα των δικαιούχων μετεγγραφή ανά Σχολή ή Τμήμα κοινοποιείται
στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων. Οι μετεγγραφέντες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να προσέλθουν
προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος
υποδοχής προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά, που
είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν.
6. Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων ενημερώνουν το συντομότερο δυνατό τον υποψήφιο μετά από
τον έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου του, εάν
γίνεται δεκτός για εγγραφή στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη
διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης και
την ολοκλήρωση της εγγραφής του στη Σχολή/Τμήμα
υποδοχής.
7. Σε περίπτωση που τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία, τα οποία συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση
της μετεγγραφής, δεν αποδειχθούν από τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά, η Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής ενημερώνει περί τούτου εγγράφως το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σε αυτή την περίπτωση ο
αιτών χάνει το δικαίωμα μετεγγραφής.
8. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν
χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013
(Α΄ 24) για την αναγνώριση μαθημάτων.
Άρθρο 3 - Δικαιολογητικά
Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές
ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά,
από τα οποία προκύπτει η εγκυρότητα των δηλωθέντων
στοιχείων και η πλήρωση των προϋποθέσεων, για συμμετοχή στη διαδικασία:
1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής.
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης.
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον ένα
ή και από τους δύο γονείς.
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5. Διαζευκτήριο στην περίπτωση που ο φοιτητής δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.
6. Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να
προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και δεν έχει υπερβεί δύο (2)
έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης και β)
υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που είναι
φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
από αρμόδια αρχή.
7. Βεβαίωση Του Τμήματος προέλευσης για τον τρόπο
εισαγωγής του αιτούντα.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Μαρτίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
I

Αριθμ. 2811.17-1/16981/2018
(5)
Καθορισμός εισφοράς για τη συμμετοχή της Ελλάδος στη συμφωνία για το δορυφορικό σύστημα έρευνας και διάσωσης COSPAS -SARSAT για
το έτος 2018.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 του ν.2 013/1992 «Αποδοχή τροποποιήσεων του Κεφαλαίου Ι του Παραρτήματος της
διεθνούς σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης
ζωής εν θαλασσή, 1974» και άλλες διατάξεις» (Α' 28) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Της περίπτωσης κζ της παραγράφου 1 του άρθρου
11 του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
(Α' 35).
γ) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102).
δ) Του ν. 4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας ... και άλλες διατάξεις» (Α΄110).
στ) Του ν. 4507/2017 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018» (Α' 196).
ζ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
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η) Του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α' 170) όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 2800.0/2745/2017 κοινή υπουργική απόφαση
«Αναδιοργάνωση ... του ν. 4438/2016 (Α΄ 220)» (Β΄120).
θ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού ... και Τουρισμού» (Α' 114).
ι) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α' 145).
ια) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).
2. Το αριθμ. 2800.1/13583/2018/20-02-2018 εισηγητικό σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ.
3. Την αριθμ. 2811.23/2235/2018/11-01-2018 απόφαση ανάληψης Υυποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ (Α/Α: 5988
Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/
ΥΝΑΝΠ), (ΑΔΑ: Ω74Ξ4653ΠΩ-Ρ7Λ).
4. Την αριθμ. 2811.23/8677/2018/01-02-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ (Α/Α: 14512 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ),
(ΑΔΑ: 6ΝΟΣ4653ΠΩ-6ΨΟ).
5. Το αριθμ. 2811.17/255/2018/02-01-2018 ΦΕΣ ΔΕΠΙΧ
με τη συνημμένη σ' αυτό επιστολή εκπροσώπου COSPAS
SARSAT, από την οποία προκύπτει το ύψος της εισφοράς
της Ελλάδος για το έτος 2018.
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6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους τριάντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα
ευρώ (30.649,00€) για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία
θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΚΑΕ 41/140/2616
«Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς» και ΚΑΕ 41/140/9261 «Εισφορές και
συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς», αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε την εισφορά συμμετοχής της Ελλάδος στη Συμφωνία για το Δορυφορικό Σύστημα Έρευνας και Διάσωσης (COSPAS-SARSAT) για το έτος 2018,
σε σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα δύο
(43.572,00) δολάρια Καναδά, μετατρεπόμενο, καθ' υπολογισμό, στο συνολικό ποσό των τριάντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα ευρώ (30.649,00€).
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 5 Μαρτίου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π.
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02008621203180008*

