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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/43594/0022 (1)
 Καθορισμός αποζημίωσης των Αξιολογητών του Προ−

γράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για 
την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχει−
ρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων 
συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης 
της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις 
συνέπειες της οικονομικής κρίσης». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» (Α΄ 194), το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α/22−4−2005), το Π.Δ. 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» 
(Α΄ 124).

2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» και ειδικότερα 
το άρθρο 19, παράγραφοι 7 και 8 ως ισχύει με βάση το 
άρθρο 72 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115/15.7.2010).

3. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27.10.2011) «Συνταξι−
οδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπροθέσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» και ειδικότερα το άρθρο 21 παρ. 2 
και 3 αυτού.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί 
παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής 
και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας» (ΦΕΚ 232 τ. Α΄/
1978) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/
1993 (ΦΕΚ 57 τ. Α΄/1993).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α΄ 3/14.1.2002) 
«Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας − στήριξης και 
διαχείριση των αντίστοιχων πόρων».

6. Την με αριθμό C(2008) 6479/03.11.2008 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέ−
πτων» (2007GR051RV001) όπως ισχύει.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 
(EEEEL 210/31.7.2006) «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1784/1999», όπως ισχύει.

8. Τον Κανονισμό ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11.7.2006 (ΕΕΕΕ L 210/31.7.2006) «περί καθορισμού γενι−
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999», 
όπως ισχύει.

9. Τον Κανονισμό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 
8.12.2006 (ΕΕΕΕ L 317/27.12.2006) «για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 1083/2006 
του Συμβουλίου της 11.7.2006 περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά−
πτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 
Συνοχής και του κανονισμού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

10. Τη με αρ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 υπουργική από−
φαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει.
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11. Το με αριθμ. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 
Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγ−
χρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.

12. Τον με αριθμ. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδο−
τούμενων Πράξεων, όπως ισχύει. 

13. Την υπ’ αριθμ. 019020//ΕΥΣ 2141/03.05.2011 (ΦΕΚ 
Β΄ 949/24.05.2011) υπουργική απόφαση σχετικά με την 
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό 
Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα».

14. Την ΥΑ 5577/1640/Φ. 0020/10.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2698/
11.11.2011) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία 
πράξεων «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την 
στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και 
των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής 
και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης 
σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομι−
κής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΘΝΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (ΕΠΕΑΑ) του ΕΣΠΑ στον 
Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντα−
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

15. Την σύμβαση μεταξύ ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ΕΦΕΠΑΕ με 
αρ. 4226/1019Δ/14.4.2009, «Επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα 
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα 
με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96».

16. Την με αριθμ. 5078/1017/Α2/12.10.2011 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα 
«Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της 
επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζο−
μένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτι−
σης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές 
που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης», 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 
130/37/Α2/13.01.2012 και αριθμ. 906/227/Α2/17.02.2012 όμοιες 
αποφάσεις (κωδικός έργου στο ΠΔΕ 2012ΣΕ71980002), 
προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 72.000.000 €.

17. Την με αριθμ. 192/9.10.2009 Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου αξιολογη−
τών του ΕΦΕΠΑΕ. 

18. Την με αριθμ. 4156/ΕΦΕΠΑΕ/1024Β2/10.6.2010 Έγκρι−
ση Μητρώων ΕΦΕΠΑΕ από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

19. Την με αριθμ. 1206/304/A2/7.3.2012 απόφαση του 
Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα «Σύστα−
ση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την εισήγηση 
προς τον Ειδικό Γραμματέα της ένταξης των έργων 
ή των τροποποιήσεων των αποφάσεων ένταξης στο 
Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την 
στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και 
των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής 
και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης 
σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομι−
κής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό 
Αποθεματικό Απροβλέπτων».

20. Την ανάγκη για τεκμηριωμένη και αντικειμενική αξιο−
λόγηση 6.356 προτάσεων προϋπολογισμού 205.600.385 €
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω Πρόσκλησης 
5078/1017/Α2/12.10.2011, από αξιολογητές – μέλη του ως 
άνω (σημείο 17 και 18) Μητρώου Αξιολογητών ΕΦΕΠΑΕ, 

καθώς και την ανάγκη καθορισμού της αποζημίωσης 
των αξιολογητών κατά ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο.

21. Το γεγονός ότι η αξιολόγηση των προτάσεων που 
υποβλήθηκαν έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί εξυπηρε−
τεί ουσιαστικά την άμεση, έγκαιρη, διαφανή ένταξη 
και υλοποίηση των έργων των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ, 
συμβάλλοντας στην στήριξη της επιχειρηματικότητας 
και της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις 
συνέπειες της οικονομικής κρίσης. 

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη η οποία δεν θα υπερβεί το ποσό των 
76.272 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογού−
ντος ΦΠΑ) και η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
ως ΕΦΔ για την υλοποίηση δράσεων του ΕΠΕΑΑ» με 
κωδ. ΟΠΣ 364945 και κωδικό ΠΔΕ 2011ΣΕ02780006, που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα−
μείο, αποφασίζουμε:

I. Καθορίζουμε τις αποζημιώσεις των αξιολογητών – ει−
σηγητών που εισηγούνται στην ομάδα εργασίας που 
συστάθηκε και συγκροτήθηκε με την με ΑΠ1206/304/
A2/7.3.2012 (σημείο 19 του προοιμίου της παρούσας), 
μελών του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ, για το 
Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη 
στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και 
των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής 
και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης 
σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονο−
μικής κρίσης» ως εξής:

Δώδεκα (12) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
ανά αξιολογηθείσα πρόταση/εισήγηση και με ανώτατο 
όριο τις πενήντα (50) προτάσεις ανά αξιολογητή για 
χρονικό διάστημα από 8−2−2012 έως 24−2−2012. Το ποσό 
είναι μικτό και ισχύει για όλους τους αξιολογητές. 

Το συνολικό μηνιαίο ποσό της αποζημίωσης κάθε αξι−
ολογητή – εισηγητή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό 
των 300 € σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του 
άρθρου 21 του ν. 4024/2011. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 

F
   Αριθμ. ΠΟΛ 1151 (2)
Υποβολή της Δήλωσης Απόδοσης της Ειδικής Ασφαλιστι−

κής Εισφοράς Δακοκτονίας και στη συνέχεια απόδο−
ση της εισφοράς αυτής, κατά περίπτωση, με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. για τις χρήσεις 2010, 2011 και εφεξής.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 112/1967 (147 Α΄), με τις οποίες 

επιβλήθηκε η Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά Δακοκτονίας, 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 102 
του ν. 1402/ 1983 (167 Α΄). 
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2. Τις διατάξεις του π.δ. 284/1988 (128 Α΄) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, 98Α΄).

4. Το π.δ. 71/2012 (124Α΄/17.5.2012) «Διορισμός Υπουργών». 
5. Την ανάγκη καθορισμού τρόπου αποσυμφόρησης 

των Δ.Ο.Υ. αλλά και διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της 
υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 
102 του ν. 1402/1983 περί υποβολής δήλωσης απόδοσης 
της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς Δακοκτονίας, στο 
πλαίσιο απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών 
λόγω των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών, τόσο στον 
τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών, όσο 
και των επιχειρήσεων.

6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τρόπος υποβολής της Δήλωσης Απόδοσης της 

Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς Δακοκτονίας και 
απόδοσης της εισφοράς αυτής.

1. Οι εμπρόθεσμες και οι εκπρόθεσμες δηλώσεις από−
δοσης της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς Δακοκτονίας 
των Α΄ και Β΄ τριμήνων διαχειριστικής χρήσης 2012 και 
των διαχειριστικών χρήσεων 2010 και 2011 υποβάλλο−
νται και η αναλογούσα εισφορά αποδίδεται, προαιρε−
τικά, από 22.12.2011 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 
επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
(Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr.

2. Η οριζόμενη στην παράγραφο 1 της παρούσας δι−
αδικασία, καθίσταται υποχρεωτική από το Γ΄ τρίμηνο 
της χρήσης 2012 και εφεξής.

3. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφο−
νται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με 
όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/ 7.12.2010, ΑΔΑ−
41ΦΜΗ−ΤΛ (ΦΕΚ 1916 Β΄/9.12.2010) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους 
ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρ−
μογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από την ΓΓΠΣ 
των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης.

4. Όλες οι τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης της 
Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς Δακοκτονίας υποβάλ−
λονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 2
Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής και καταβολής 

της εισφοράς Δακοκτονίας.

Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν δήλωση απόδοσης της 
Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς Δακοκτονίας και κατα−
βάλλουν την εισφορά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθό−
δου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, οφείλουν να δώσουν 
εντολή πληρωμής, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, 
σε τράπεζες που έχουν συμβληθεί με το Υπουργείο 
Οικονομικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή. Το 
σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της 
δήλωσης παράγει το σημείωμα για πληρωμή του φόρου 
όπου περιέχεται η «Ταυτότητα Πληρωμής», στοιχείο 
απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωμής στην τρά−
πεζα. Στην κωδικοποίηση της ταυτότητας πληρωμής 
ορίζεται το ποσό και προσδιορίζεται η προθεσμία για 
την καταβολή του στην Τράπεζα.

Άρθρο 3
Ημερομηνία υποβολής.

1. Η προθεσμία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται με 
τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 1402/1983, δηλαδή 
μέχρι την 20η των μηνών Μαΐου για το Α΄ τρίμηνο (Ια−
νουαρίου − Φεβρουαρίου − Μαρτίου), Αυγούστου για το 
Β΄ τρίμηνο (Απριλίου − Μαΐου − Ιουνίου), Νοεμβρίου για 
το Γ΄ τρίμηνο (Ιουλίου − Αυγούστου − Σεπτεμβρίου), και 
Φεβρουαρίου του επόμενου έτους για το Δ΄ τρίμηνο 
(Οκτωβρίου − Νοεμβρίου − Δεκεμβρίου). Σε περίπτωση 
που η παραπάνω ημερομηνία είναι Σάββατο ή Κυριακή 
ή επίσημη αργία, καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
είναι η πρώτη επόμενη εργάσιμη μέρα. 

2. Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, κατά την 
ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία πληρω−
μής στην Τράπεζα.

Άρθρο 4
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ. με καταχώριση 

στοιχείων δηλώσεων και βεβαίωση/πίστωση των 
εισπραχθέντων εσόδων.

1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από τη Γ.Γ.Π.Σ., αμέ−
σως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλω−
σης απόδοσης, για την υποβολή της δήλωσης καθώς 
και για την καταβολή της προαναφερθείσας εισφοράς, 
ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώριση στο σύστημα 
TAXIS των βασικών στοιχείων παραλαβής της δήλωσης 
και βεβαίωσης/πίστωσης των εισπραχθέντων εσόδων, 
με ημερομηνία τριπλοτύπου βεβαίωσης και πίστωσης, 
αυτήν της πληρωμής στην Τράπεζα.

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα εμφάνισης των 
βασικών στοιχείων δηλώσεων απόδοσης της Ειδικής Ασφα−
λιστικής Εισφοράς Δακοκτονίας, των χρηματικών καταλό−
γων βεβαίωσης και των στοιχείων πληρωμής αυτών.

Άρθρο 5
Ισχύς της απόφασης

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τη διαχειριστική 
χρήση 2010 και επόμενες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

F
    Αριθμ. 90786 (3)
Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε αναπήρους 

συνταξιούχους του Δημοσίου για τη θερινή περίο−
δο 2012.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4605/1966 «περί αυξήσεως 

των συντάξεων και βοηθημάτων του Δημοσίου κ.λπ.», 
(244Α΄)

β) του Ν.Δ. 1342/73 «περί συνταξιοδοτήσεως του μετα−
φερομένου εις τον ΟΣΕ προσωπικού των ΣΕΚ» (31Α΄), 

γ) του άρθρου 24 του Ν. 1043/1980 (87Α΄), 
δ) του άρθρου 12 του Ν. 3036/2002 (171Α΄) και 
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ε) των παραγ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 3670/2008 
(117Α΄).

2. Τις αποφάσεις ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ Φ 443.8/144/160355 /
Σ. 1159 Αριθμ. Εγκυκλίου: 1/23−09−2011, αναφορικά με τη 
ρύθμιση της Λουτροθεραπείας και Αεροθεραπείας των 
αναπήρων πολέμου έτους 2012.

3. Το γεγονός ότι με την απόφασή μας αυτή προκαλείται 
δαπάνη για το τρέχον έτος σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (800.000,00 €)
η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στους οικείους Κ.Α.Ε. κατηγορίας 0600 − φορέας 23/200 
για το Υπουργείο Οικονομικών και Κ. Α. Ε. 0559 − φορέας 
11110 προϋπολογισμός Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΕΘΑ) 
για τους δικαιούχους Στρατιωτικούς του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε ως επίδομα αεροθεραπείας για τη θερινή 
περίοδο 2012 στους δικαιούχους συνταξιούχους του Δημο−
σίου το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €).

2. Το επίδομα αυτό θα καταβληθεί: 
Α. Στους συνταξιούχους που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις α και β της παρ. 1 του άρθρου 6 του
Ν.Δ. 4605/66.

Β. Στους συνταξιούχους της περιπτ. γ της παρ. 1 του 
άρθρου 6 του ανωτέρω Ν.Δ/τος που σύμφωνα με γνω−
μάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των 
ετών 2010, 2011 και 2012, κρίθηκαν ότι έχουν ανάγκη του 
επιδόματος αυτού και ανήκουν στις κατωτέρω κατηγο−
ρίες συνταξιούχων: 

α) Αναπήρων Αξιωματικών του Ν. 2588/21 και Ν. 875/79 
Πολεμικής Αποστρατείας.

β) Αναπήρων Αξιωματικών του Ν. 362/43.
γ) Αναπήρων Οπλιτών του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1044/71, 

όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1043/80.
δ) Αναπήρων της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, που 

υπάχθηκαν στο Ν.Δ. 330/47.
ε) Αναπήρων των Σωμάτων Ασφαλείας του Ν. 1579/1950 

και σε όσους εξομοιούνται με αυτούς από το Λιμενικό 
και Πυροσβεστικό Σώμα και την Αγροφυλακή.

στ) Αναπήρων Εθνικής Αντίστασης του A.N. 1855/51, 
Ν.Δ. 412/70 και Ν. 1543/85.

ζ) Αναπήρων του Ν. 1370/1944 (ειρηνικής περιόδου που 
έπαθαν στην Υπηρεσία και εξ αιτίας αυτής και λαμβά−
νουν σύνταξη αναπηρίας).

η) Αναπήρων Αντιδικτατορικού αγώνα Ν. 1543/85.
θ) Αναπήρων Αμάχου Πληθυσμού Ν. 812/43, όπως ισχύ−

ει μέχρι σήμερα.
ι) Αναπήρων Αμάχου Πληθυσμού Ν. 1863/89.
Γ. Στους πολιτικούς συνταξιούχους που έπαθαν εξ 

αιτίας της υπηρεσίας τους (754.6/117/3912/24.3.69 από−
φαση Υ.Ε.Α.).

Δ. Στους συνταξιούχους του ΟΣΕ:  
α) που έχουν διατηρήσει σύμφωνα με το άρθρο 34 του 

Ν.Δ. 3395/55 τις παροχές του άρθρου 3 του κανονισμού 
νοσηλείας και περίθαλψής του, 

β) στο προσωπικό των Σιδηροδρομικών Δικτύων ΣΕΚ 
και ΣΠΑΠ (Ν. 1961/51) που πάσχει από φυματίωση, 

γ) που έχουν πάρει σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 
11 του Ν.Δ. 3395/55 και 

δ) που συνταξιοδοτήθηκαν για φυματίωση πριν από 
την ισχύ του Ν.Δ. 3395/1955 και δεν έχουν υπαχθεί στις 
διατάξεις αυτού.

Ε. Στους δικαιούχους αναπήρους Δημοτικούς και 
Κοινοτικούς συνταξιούχους που έχουν υπαχθεί στο
Ν. 1518/1985.

3. Δεν δικαιούνται το επίδομα αεροθεραπείας: 
α) Οι ανάπηροι οι οποίοι έλαβαν ή δικαιούνται να 

λάβουν επίδομα αεροθεραπείας και από άλλη πηγή 
(Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, π.χ. 
Ι.Κ.Α., Κοινωφελείς Οργανισμοί κ.λπ.).

β) Οι ανάπηροι που δικαιούνται λουτροθεραπεία το 
έτος 2012 από ΓΕΕΟΑ/ΔΕΠΑΘΑ.

γ) Οι νέοι συνταξιούχοι που η σύνταξή τους είναι 
πληρωτέα μετά την 30.9.2012 ή που η διαταγή εγγραφής 
τους στα Μητρώα των συνταξιούχων θα εκδοθεί μετά 
την 31.10.2012 (παρ. 2 άρθρο 6 Ν. 4605/66).

4. Δικαιούχοι που μένουν στο Εξωτερικό, μπορούν να 
πάρουν το επίδομα αεροθεραπείας ύστερα από αίτησή 
τους, στην αρμόδια Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους.

5. Το κατά την παρ. 1 επίδομα αεροθεραπείας θα κατα−
βληθεί στους δικαιούχους ολόκληρο την 6 Ιουλίου 2012 
και είναι απαλλαγμένο από κάθε κράτηση ή φόρο.

6. Όσοι κρίθηκαν δικαιούχοι του επιδόματος αερο−
θεραπείας και για οποιοδήποτε λόγο το επίδομα αυτό 
δεν καταβλήθηκε την ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν να 
ζητήσουν την καταβολή της παροχής αυτής με αίτηση 
που θα υποβληθεί στις αρμόδιες Δ/νσεις 45η ή 46η του 
Γ.Λ.Κ., το αργότερο μέχρι 31.10.2012.

Μετά τη χρονολογία αυτή παραγράφεται κάθε αξίωσή 
τους κατά του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

F
    Aριθμ. Φ5/68535/Β3 (4)
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για 

την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των 
Α.Ε.Ι.  

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195)

β) του άρθρο 31 του ν. 1404/1983 «Δομή και Λειτουργία 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173)

γ) του άρθρου 21 του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική 
διαχείριση και ευθύνη» (Α΄ 141)

δ) του κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 387/1983 «Λειτουργία, 
οργάνωση, διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών στα Ανώτα−
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και παροχή δωρεάν σίτισης 
στους φοιτητές αυτών» (Α΄ 141)

ε) το π.δ. 497/1984 «Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία 
των "σπουδαστικών λεσχών" των τεχνολογικών εκπαι−
δευτικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ)» (ΦΕΚ Α΄ 176)

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005) 
(Α 98)

ζ) του π.δ. 147/1976 «Περί του Οργανισμού της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (Α΄ 56) 
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η) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
π.δ. 189/2009» (Α 56)

θ) του π.δ. 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (Α 124)
2. Τo γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού. 

Άρθρο 1
Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης

1. Με τη δημοσίευση της παρούσης δικαιούχοι δωρεάν 
σίτισης είναι: 

α. Οι ενεργοί φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, του πρώτου, δεύτε−
ρου και τρίτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη 
κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου 
αντίστοιχα.

β. i) Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών 
προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 
36 παράγραφος 2 (α) και (β) του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

ii) Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή 
Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή 
ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορί−
ζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (α) και (β) του
ν. 4009/2011 (Α 195). 

γ. Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα 
Α.Ε.Ι. σε άλλο της ημεδαπής, σύμφωνα με τον Οργανισμό 
του Ιδρύματος προέλευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 
36 παράγραφος 2 (ε) του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

δ. Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που πραγματο−
ποιούν προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. 

εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της επόμενης παρα−
γράφου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων (β)(ii) και (δ).

2. Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζομένων:
α. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογε−

νειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα 
εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οι−
κονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομι−
κού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες 
(45.000) ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο 
τέκνο. Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το παρα−
πάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) 
ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.

Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται 
κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον ο αδελφός 
του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του 
πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός 
αδελφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό 
αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ 
για καθέναν από αυτούς. 

β. Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογε−
νειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα 
εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οι−
κονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομι−
κού έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες 
(45.000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το 

ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) 
ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

γ. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων 
το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει από το 
αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δη−
μόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου 
οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χι−
λιάδες (25.000) ευρώ. 

3. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολι−
κό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, κα−
θώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό 
τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του 
και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή.

Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογε−
νειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολο−
γούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλ−
λασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα 
των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων 
τέκνων του από κάθε πηγή. 

4. Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνο−
νται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν 
μόνιμα στο Δήμο που έχει την έδρα της η Λέσχη ή το 
Ίδρυμα, εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη.

5. Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού 
εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής δωρεάν 
σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτου ηλικί−
ας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω 
των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος, 
εισπράττει επίδομα ανεργίας.

6. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και 
οι γονείς του ή ο/η σύζυγός του/της, εφόσον αυτός είναι 
έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής 
δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
(Α 75) περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης. 

7. Η Λέσχη ή η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του 
Ιδρύματος, εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη, μπορεί να 
ζητά και άλλα, κατά την κρίση της αποδεικτικά στοιχεία 
για την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του εν−
διαφερόμενου, προκειμένου να αποφανθεί αν δικαιούται 
ή όχι σίτισης.

8. Αν η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρα−
τικό προϋπολογισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 
του ν. 4009/2011 (Α 195), δεν επαρκεί για την κάλυψη 
της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες της παραγράφου 2 του πα−
ρόντος, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης ή η 
Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, εάν δεν 
υφίσταται Λέσχη, χορηγεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 
6 της παρούσης ειδική ταυτότητα κατά προτεραιότη−
τα σε όσους εμπίπτουν στις κατωτέρω αναφερόμενες 
κατηγορίες.

9. α) Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια 
του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α 229), όπως αντικαταστά−
θηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 
(Α 75), και τέκνα αυτών. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρεί−
ται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75).

β) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του γονέα ή του 
τέκνου πολυμελούς οικογένειας με τρία ζώντα τέκνα 
από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνω−
ρισθέντα ή υιοθετηθέντα.

γ) Φοιτητές με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του 
πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
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του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος 
πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοι−
τά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησια−
στικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής 
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και 
στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής 
πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.

δ) Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από 
τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος 
της ηλικίας τους.

ε) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου 
άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν 
τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ό 
έτος της ηλικίας τους.

στ) Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που 
είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλ−
λονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία 
Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών 
αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα 
σε αναπηρία άνω του 67%.

ζ) Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που 
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του
ν. 3794/2009 (Α΄ 156).

η) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύ−
ματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 
1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν 
υπερβεί το 25ό έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 2
Δωρεάν σίτιση φοιτητών

1. Το συσσίτιο παρέχεται καθημερινά στο εστιατόριο 
της Λέσχης ή του Ιδρύματος, εάν σε αυτό δεν λει−
τουργεί Λέσχη, με την επίδειξη της ειδικής ταυτότη−
τας με την οποία εφοδιάζεται ο δικαιούχος φοιτητής 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσης. Το 
συσσίτιο περιλαμβάνει πρωινό, γεύμα και δείπνο, η 
σύσταση των οποίων προκύπτει από το εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα που καταρτίζεται από ειδική για τον σκοπό 
αυτό υποεπιτροπή, που συγκροτείται από το Δ.Σ. της 
Λέσχης, στην οποία οι φοιτητές εκπροσωπούνται κατά 
το ήμισυ τουλάχιστον των μελών της. Το εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα σίτισης εγκρίνεται και ανακοινώνεται στους 
φοιτητές από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων 
και Προγραμματισμού της Λέσχης. Εάν στο Ίδρυμα δεν 
υφίσταται Λέσχη το εβδομαδιαίο πρόγραμμα καταρ−
τίζεται από την Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου. Η 
ανωτέρω επιτροπή είναι πενταμελής και απαρτίζεται 
από έναν καθηγητή του Ιδρύματος, τον προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας, το γραμματέα 
του Ιδρύματος και δύο εκπρόσωπους των φοιτητών, οι 
οποίοι κάθε ακαδημαϊκό έτος υποδεικνύονται, με τους 
αναπληρωτές τους, εκ περιτροπής από τον φοιτητικό 
σύλλογο έκαστης σχολής του ιδρύματος. Η πράξη συ−
γκρότησης της επιτροπής εκδίδεται από τον πρύτανη −
πρόεδρο του οικείου Ιδρύματος πριν την λήξη έκαστου 
ακαδημαϊκού έτους και ισχύει για το επόμενο ακαδη−
μαϊκό έτος.

2. Αρμόδια για τη λειτουργία του φοιτητικού εστιατο−
ρίου είναι η Λέσχη του Ιδρύματος ή το ίδιο το Ίδρυμα, 
αν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη. Το Ίδρυμα ή η Λέσχη 
του δύναται να αναθέτει τη λειτουργία του φοιτητι−
κού εστιατορίου σε ανάδοχο. Η διαδικασία κατάρτισης 

συμβάσεως με την αναθέτουσα Αρχή διέπεται από τις 
κείμενες διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
υπηρεσιών. 

Άρθρο 3
Χρόνος και τόπος παροχής του φοιτητικού συσσιτίου

Το συσσίτιο παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας 
στο εστιατόριο της Λέσχης από 1η Σεπτεμβρίου κάθε 
ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσε−
ων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται μόνο κατά τις 
ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. 

Άρθρο 4
Έναρξη, διακοπή και λήξη της δωρεάν σίτισης

1. Η δωρεάν σίτιση των φοιτητών αρχίζει από την 
ημέρα χορήγησης σ’ αυτούς της ειδικής ταυτότητας.

2. Η δωρεάν σίτιση κατά την διάρκεια των σπουδών 
διακόπτεται:

α. Λόγω στράτευσης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί. 
β. Λόγω διακοπής της φοίτησης και για όσο χρόνο 

αυτή διαρκεί.

Άρθρο 5
Υποβολή δικαιολογητικών για λήψη και ανανέωση της 

ειδικής ταυτότητας

1. Ο φοιτητής που επιθυμεί να σιτίζεται δωρεάν και 
εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 
παρούσα απόφαση, υποβάλλει εντός των οριζόμενων 
προθεσμιών από την Λέσχη ή το Ίδρυμα, εάν σε αυτό 
δεν λειτουργεί Λέσχη, αίτηση για τη δωρεάν σίτισή 
του, η οποία συνοδεύεται απαραίτητα από τα εξής δι−
καιολογητικά:

α) Δύο φωτογραφίες του φοιτητή.
β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−

σης. 
γ) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του 

φοιτητή θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημό−
σια Αρχή. 

δ) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαρι−
ασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να 
προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) του εν−
διαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται 
ο τόπος μόνιμης κατοικίας του, αλλά και θα γίνεται ιδι−
αίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής 
αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών 
δικαιολογητικών.

στ) Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία 
προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής 
στην περίπτωση που εμπίπτει στην περιγραφόμενη στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 1 κατηγορία ή στην κατηγορία 
(γ) της παραγράφου 9 του αυτού άρθρου. 

ζ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρ−
μόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό 
εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή το τελευταίο 
οικονομικό έτος, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες (α) έως 
(γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσης. Σε 
περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό 
σημείωμα, προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο φοι−
τητή φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού 
έτους.
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η) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκα−
τάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα Μητρώα του οποίου είναι εγ−
γεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του, 
εάν εμπίπτει στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 
του άρθρου 1 της παρούσης κατηγορία.

θ) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πο−
λυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική 
ιδιότητα του φοιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως αυτό αντι−
καταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του 
ν. 3454/2006 (Α΄ 75). Το ανωτέρω πιστοποιητικό προσκο−
μίζεται εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (α) της 
παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης.

ι) Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απο−
νέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α΄ 120), 
θεωρημένο για την γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή. 
Η ανωτέρω πράξη προσκομίζεται εάν ο φοιτητής εμπί−
πτει στην κατηγορία (η) της παραγράφου 9 του άρθρου 
1 της παρούσης.

κ) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με 
το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, 
το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της 
αίτησης, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (στ) 
και (ζ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης. 
Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν δια−
σαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία 
άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική 
γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και 
σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου 
ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βε−
βαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται 
από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται 
με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

λ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή, εάν εμπί−
πτει στις κατηγορίες (δ), (ε) και (η) της παραγράφου 9 
του άρθρου 1 της παρούσης.

μ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γο−
νέα, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (δ) της 
παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης.

Άρθρο 6
Έλεγχος δικαιολογητικών για την λήψη και ανανέωση 

της ειδικής ταυτότητας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης ελέγχει τα δι−
καιολογητικά και ανακοινώνει τα ονόματα των δικαι−
ούχων τα οποία αναρτώνται σε πίνακα ανακοινώσε−
ων ή/και στον ιστότοπο του Ιδρύματός τους. Εάν στο 
Ίδρυμα δεν λειτουργεί Λέσχη, αρμόδια να διενεργήσει 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών είναι η Επιτροπή Φοι−
τητικής Μέριμνας που απαρτίζεται από τον πρύτανη − 
πρόεδρο του οικείου Ιδρύματος, ως πρόεδρο, τους κοσμή−
τορες − διευθυντές των σχολών του Ιδρύματος και έναν 
εκπρόσωπο των φοιτητών κάθε σχολής με τον αναπλη−
ρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τους φοιτητικούς 
συλλόγους των σχολών του Ιδρύματος. Η πράξη συγκρότη−
σης της επιτροπής εκδίδεται από τον πρύτανη − πρόεδρο 
του οικείου Ιδρύματος πριν την λήξη έκαστου ακαδημαϊκού 
έτους και ισχύει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Στους δικαιούχους χορηγείται ειδική ταυτότητα στην 
οποία αναγράφεται απαραίτητα το ονοματεπώνυμο του 
φοιτητή, η σχολή στην οποία φοιτά και το ακαδημαϊκό 
έτος για το οποίο χορηγείται και επικολλάται σ’ αυτήν η 
φωτογραφία του φοιτητή. Στο πίσω μέρος της ταυτότη−
τας γίνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος η ανανέωση αυτής. 

2. Σε περίπτωση απώλειας της ταυτότητας, ο φοιτητής 
οφείλει να υποβάλει σχετική δήλωση στη Λέσχη ή στη 
Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, εάν σε 
αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη, μέσα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) εργάσιμων ημερών.

3. Η χρήση της ταυτότητας γίνεται μόνο από το φοι−
τητή στον οποίο χορηγείται.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως την έκδοση του κα−
νονιστικού πλαισίου αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ−ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02019651806120008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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