
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η 
περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η 
έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Σπά-
των-Λούτσας του Νομού Αττικής (Β’760/2006).

2 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικα-
σίας για την επιστροφή τελών λόγω αχρεώστητης 
καταβολής για συναλλαγές στα Κτηματολογικά 
Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελ-
ληνικό Κτηματολόγιο» κατά το ν. 4512/2018 (Α’5).

3 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκ-
πρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αι-
τήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις 
περιοχές της μελέτης με τίτλο «Μελέτη β’ φάση 
κτηματογράφησης για τη δημιουργία εθνικού 
κτηματολογίου στους δήμους Αναβύσσου, Καλυ-
βιών -Θορικού, Κερατέας, Λαυρεωτικής και για τις 
κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Παλαιάς Φώκαι-
ας, Σαρωνίδας, Κουβαρά και παροχή υποστηρι-
κτικών υπηρεσιών» με κωδικό ΚΤ-12.

4 Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-
ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

5 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ευ-
ρωπαϊκού Επιχειρησιακού και Οικονομικού Δικαί-
ου και Εφαρμογών Φορολογίας, Λογιστικής και 
Ελεγκτικής» στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. αποφ. 84/8 (1)
   Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η 

περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η 

έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Σπά-

των-Λούτσας του Νομού Αττικής (Β'760/2006). 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (ΝΠΔΔ)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 3) και 24 του 

ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 275), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.1 του ν. 2308/1995 
«Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματο-
λογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτη-
ματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α΄114), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.18 του άρθρου 1 του 
ν. 3481/2006 (Α΄162).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1 και 11) του 
ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού 
Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156).

4. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου παρ. 2 του 
ν. 4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια 
σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄88).

5. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α΄5) και ειδικότερα των άρθρων 1 παρ. 1, 
και 5 παρ. 4 περ. β).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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6. Τις 378/3/14.6.2006 και 379/4/16.6.2006 αποφάσεις 
του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων 
Ελλάδας «Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης 
στο Δήμο Σπάτων-Λούτσας του Νομού Αττικής» και «Κα-
ταχώριση πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο 
και έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Σπάτων-
Λούτσας του Νομού Αττικής» (Β΄760).

7. Την υπ΄ αρ. ΓΔ 1742/1947632/04.10.2019 Εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή.

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του Νομικού Προσώπου 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τα ακίνητα και τα τμήματα ακίνητων, ως αναφέρονται 

με στοιχεία ΚΑΕΚ στον κάτωθι πίνακα, και ειδικότερα:
Α/Α ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΕΚ ΟΤΑ 

ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ
1 051337917015
2 051337917020
3 051337917033
4 051337917080
5 051337917081
6 051337917082
7 051337917083
8 051337917084
9 051337917085

10 051337917086
11 051337917087
12 051337917088
13 051337917103
14 051337917159
15 051337917190
16 051337917333
17 051337917380
18 051337917480
19 051337919049
20 051337919050
21 051337919051
22 051337919052
23 051337919053
24 051337919055
25 051337919061
26 051337919073 (τμήμα)
27 051337920012
28 051337920013
29 051337920015
30 051337920016
31 051337920017
32 051337920018
33 051337920019
34 051337920021
35 051337920022

36 051337920025
37 05133ΕΚ00499 (τμήμα)

για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματο-
γράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολο-
γίου στο Δήμο Σπάτων-Λούτσας του Νομού Αττικής (νυν 
Δημοτική Ενότητα Σπάτων-Λούτσας του Δήμου Σπάτων 
- Αρτέμιδας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής), με τις 378/3/14.6.2006 
και 379/4/16.6.2006 αποφάσεις του Οργανισμού Κτημα-
τολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Β΄760), εξαι-
ρούνται από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς 
πίνακες και διαγράμματα της Β΄ Ανάρτησης με αριθμό 
ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοι-
χείων υπ΄ αρ. 282/14.06.2006.

Άρθρο 2
Τα ακίνητα και τα τμήματα ακινήτων που εξαιρούνται 

κατά το άρθρο 1, βρίσκονται εντός των διοικητικών 
ορίων της περιοχής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 
της Περιφέρειας Αττικής, που εξακολουθεί να τελεί υπό 
κτηματογράφηση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. απόφ. 84/7 (2)
Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικα-

σίας για την επιστροφή τελών λόγω αχρεώστη-

της καταβολής για συναλλαγές στα Κτηματολογι-

κά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα 

«Ελληνικό Κτηματολόγιο» κατά το ν. 4512/2018 

(Α'5).

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»(ΝΠΔΔ)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για τη 

εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α΄5) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 
ειδικότερα των άρθρων 1 παρ. 1, 6 παρ. 3, 4,5 και 6, 7 
και 40 παρ. 9.

2. Την ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 απόφαση των Υπουργών 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορι-
σμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της 
διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πλη-
ρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του φορέα 
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«Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα κτηματολογικά γραφεία 
και στα υποκαταστήματα κατά το ν. 4512/2018 (Α΄ 5)» 
(Β΄ 1397).

3. Την υπ΄ αρ. ΓΔ 1667/1943968/23.09.2019 Εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει απο-
κλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματο-
λόγιο», αποφασίζει:

Άρθρο 1
Πεδίο Ισχύος

Η ρύθμιση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για 
την επιστροφή τελών, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα 
της παρούσας, αφορά σε επιστροφή τελών, παγίων και 
αναλογικών, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρ-
θρου 6 παρ. 4, 5, 6 και του άρθρου 7 του ν. 4512/2018 
(Α΄ 5), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και καταβλήθη-
καν αχρεώστητα υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματο-
λόγιο», σύμφωνα με τους νόμιμους τρόπους πληρωμής 
που ορίζονται στην ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 απόφαση των 
Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (Β΄ 1397), κατά την υποβολή αίτησης για την εγγρα-
φή πράξεων σε βιβλία που τηρούν τα Κτηματολογικά 
Γραφεία και τα Υποκαταστήματά τους (στο εξής: «αίτηση 
εγγραφής»), καθώς και για την έκδοση πιστοποιητικών, 
αντιγράφων και διαγραμμάτων από τα ίδια βιβλία και 
κάθε άλλο τηρούμενο στοιχείο από τα αρχεία τους (στο 
εξής: «αίτηση έκδοσης στοιχείου»).

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις

1. Για την εκκίνηση της διαδικασίας επιστροφής, συ-
μπληρώνεται και υποβάλλεται αίτηση επιστροφής στο 
Κτηματολογικό Γραφείο ή στο Υποκατάστημα από το 
πρόσωπο που αρχικά υπέβαλε στην ίδια υπηρεσία αίτη-
ση εγγραφής πράξης ή έκδοσης στοιχείου. Στην αίτηση 
επιστροφής αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, στοιχεία ως 
εξής: α) ο αριθμός πρωτοκόλλου της αρχικής αίτησης 
εγγραφής ή έκδοσης στοιχείου σύμφωνα με το προη-
γούμενο εδάφιο και β) τα στοιχεία του δικαιούχου επι-
στροφής (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, εάν πρόκειται για 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά περίπτωση, ΑΦΜ, διεύ-
θυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμός τραπεζικού 
λογαριασμού και ΙΒΑΝ). Στην ίδια αίτηση επισυνάπτεται 
αποδεικτικό του ΙΒΑΝ.

2. Όταν για το αίτημα επιστροφής η αιτιολογία αφορά 
σε αχρεώστητη καταβολή που διενήργησε με δική του 
υπαιτιότητα ο συναλλασσόμενος, στην αίτηση της πα-
ραγράφου 1 αναγράφεται η σχετική αιτιολογία.

3. Μετά τη νόμιμη κατά τόπον υποβολή και παραλαβή 
της αίτησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, αυτή 
καταχωρίζεται, με επιμέλεια του Ταμία, στα τηρούμενα 
βιβλία οικονομικής διαχείρισης του Φορέα και λαμβά-

νει μοναδικό αριθμό εισαγωγής αιτήματος επιστροφής. 
Όταν πρόκειται για αίτηση επιστροφής της παραγράφου 
1, αυτή αντιστοιχίζεται με την αρχική αίτηση εγγραφής 
πράξης ή έκδοσης στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή επι-
στρεπτέο είναι το ποσό που εξάγεται από την εφαρμογή 
ταμείου, μετά την εισαγωγή της αίτησης επιστροφής και 
τη διασταύρωση των στοιχείων της με την αρχική αίτηση 
εγγραφής πράξης ή έκδοσης στοιχείου για την οποία 
προκύπτει αχρεώστητη καταβολή. Όταν πρόκειται για 
αίτηση επιστροφής της παραγράφου 2, επιστρεπτέο 
είναι το ποσό που εξάγεται από τη διασταύρωση του 
αιτήματος επιστροφής της αχρεώστητης καταβολής με 
τις τραπεζικές κινήσεις του Φορέα.

Άρθρο 3
Διαδικασία επιστροφής

1. Οι αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται στα Κτη-
ματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του άρθρου 2, μετά την καταχώρισή 
τους στα βιβλία οικονομικής διαχείρισης που αυτά τη-
ρούν, εγκρίνονται από τον Ταμία και τον Προϊστάμενο 
της ίδιας υπηρεσίας.

2. Κάθε εργάσιμη ημέρα τα Κτηματολογικά Γραφεία 
και τα Υποκαταστήματα διαβιβάζουν στη Διεύθυνση Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Φορέα: α) τις εγκεκριμένες, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
αιτήσεις επιστροφής και β) τις αιτήσεις επιστροφής της 
παραγράφου 2 του άρθρου 2 που υποβλήθηκαν και κα-
ταχωρίστηκαν στα βιβλία οικονομικής διαχείρισης.

3. α) Οι εγκεκριμένες αιτήσεις επιστροφής της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου, μετά την παραλαβή 
τους από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, ομαδο-
ποιούνται και αριθμούνται σύμφωνα με τη χρονική σειρά 
διαβίβασής τους και εισάγονται σε Χρηματικούς Καταλό-
γους (ΧΚ). Οι (ΧΚ), που τηρούνται ξεχωριστά ανά σύστη-
μα και βιβλία δημοσιότητας (σύστημα κτηματολογικών 
βιβλίων, σύστημα βιβλίων μεταγραφών και υποθηκών, 
σύστημα ενεχύρου), συντάσσονται και διαβιβάζονται 
προς έγκριση, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5, 
το αργότερο μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
κάθε εβδομάδας, σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχουν 
παραληφθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
της προηγούμενης εβδομάδας.

β) Το περιεχόμενο των (ΧΚ) οργανώνεται σε πεδία ως 
εξής: α) Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης Επιστροφής, 
β) Επωνυμία Κτηματολογικού Γραφείου/Υποκαταστή-
ματος, γ) Ονοματεπώνυμο Αιτούντα, δ) Ονοματεπώνυμο 
Δικαιούχου Επιστροφής, ε) Αιτία Επιστροφής, στ) Αριθ-
μός Πρωτοκόλλου Αίτησης Εγγραφής Πράξης/Έκδοσης 
Στοιχείου (πιστοποιητικού, αντιγράφου, διαγράμματος ή 
άλλου στοιχείου), ζ) Αριθμός Αποδεικτικού Είσπραξης, 
η) Εισπραχθέν Ποσό, θ) Ποσό προς Επιστροφή.

4. α) Οι αιτήσεις επιστροφής της παραγράφου 2 του 
άρθρου 2, μετά την παραλαβή τους από τη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών, εισάγονται σε (ΧΚ) που το πε-
ριεχόμενό τους οργανώνεται σε πεδία ως εξής: α) Αριθ-
μός Πρωτοκόλλου Αίτησης Επιστροφής, β) Επωνυμία 
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Κτηματολογικού Γραφείου/Υποκαταστήματος, γ) Ονο-
ματεπώνυμο Αιτούντα δ) Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου 
Επιστροφής, ε) Αιτία Επιστροφής, στ) Αριθμός Πρωτο-
κόλλου Αίτησης Εγγραφής Πράξης/Έκδοσης Στοιχείου 
(πιστοποιητικού, αντιγράφου, διαγράμματος ή άλλου 
στοιχείου), ζ) Αριθμός Αποδεικτικού Είσπραξης, η) Ει-
σπραχθέν Ποσό, θ) Αιτούμενο Ποσό και ι) Ποσό προς 
Επιστροφή.

β) Οι (ΧΚ) συντάσσονται και διαβιβάζονται προς έγκρι-
ση, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5, το αργότερο 
μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομά-
δας, σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχουν παραληφθεί 
μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα της προηγού-
μενης εβδομάδας. Η διαβίβαση των (ΧΚ) της παρούσας 
παραγράφου συνοδεύεται από εισήγηση της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών.

5. Για την εκτέλεση των επιστροφών σύμφωνα με 
τους (ΧΚ) των παραγράφων 3 και 4, προηγείται έγκριση 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα ή άλλο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο όργανο ή υπάλληλο, που διενεργείται 
εντός πέντε εργασίμων ημερών από τη διαβίβασή τους 
Οι εγκεκριμένοι κατάλογοι αποστέλλονται από τους 
εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπως αυτοί ορίζονται 
κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα, 
στα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα, για να προβούν 
στην πίστωση με τα προς επιστροφή αναγραφόμενα 
ποσά των λογαριασμών που διαθέτουν σε αυτές οι δι-
καιούχοι επιστροφής, όπως αναγράφονται στις αιτήσεις 
του άρθρου 2.

6. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ενημερώ-
νει τα βιβλία οικονομικής διαχείρισης για την εκτέλεση 
της επιστροφής σύμφωνα με το απαντητικό αρχείο που 
λαμβάνει περιοδικά από τα πιστωτικά ιδρύματα και κάθε 
αίτηση σημαίνεται με το λεκτικό: α) «εξοφληθείσα», όταν 
η εξόφληση διενεργήθηκε επιτυχώς ή β) «αποτυχία πλη-
ρωμής», σε αντίθετη περίπτωση.

7. Κάθε Κτηματολογικό Γραφείο και Υποκατάστημα 
διατηρεί πρόσβαση στις αιτήσεις επιστροφής που υπο-
βλήθηκαν στην υπηρεσία του και η Κεντρική Υπηρεσία 
του Φορέα διά της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών σε όλες τις αιτήσεις για το σύνολο των λει-
τουργούντων ανά την επικράτεια Κτηματολογικών Γρα-
φείων και Υποκαταστημάτων.

8. Για κάθε διενεργούμενη εγγραφή και εισαγωγή 
στοιχείων σύμφωνα με το προηγούμενο και το παρόν 
άρθρο, τηρείται ιστορικότητα και τα παραγόμενα αρχεία 
εποπτεύονται και φυλάσσονται αρμοδίως με μέριμνα 
και επιμέλεια της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 

      Αριθμ. απόφ. 84/13  (3)
Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκ-

πρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αι-

τήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις 

περιοχές της μελέτης με τίτλο «Μελέτη β' φάση 

κτηματογράφησης για τη δημιουργία εθνικού 

κτηματολογίου στους δήμους Αναβύσσου, Κα-

λυβιών -Θορικού, Κερατέας, Λαυρεωτικής και νι« 

τιζ κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Παλαιάς Φώ-

καιας, Σαρωνίδας, Κουβαρά και παροχή υποστη-

ρικτικών υπηρεσιών» με κωδικό ΚΤ-12.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (ΝΠΔΔ) 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτ. β της παρ. 8 του άρθρου 2 

του ν. 2308/1995, «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία 
Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγ-
γραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» 
(Α' 114), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρ-
θρου 3 του ν. 4164/2013, και της παρ. 5 του άρθρου 6 του 
ν. 2308/1995, καθώς και του άρθρου 13 του ν. 2308/1995 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 11 του 
άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατά-
ξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις»
(Α' 156), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 και 
την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α' 5).

3. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου παρ. 2 του 
ν. 4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια 
σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες 
διατάξεις» (Α'88).

4. Την υπ' αριθμ. ΓΔ 1735/1946340/03.10.2019 Εισήγη-
ση του Γενικού Διευθυντή.

5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Άρθρο Μόνον
Την παράταση της προθεσμίας, μέχρι την οποία θα 

επιτρέπεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στους 
υπό κτηματογράφηση OTA Αναβύσσου, Καλυβιών -Θορι-
κού, Κερατέας, Λαυρεωτικής και για τις κοινότητες Αγίου 
Κωνσταντίνου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας, Κουβα-
ρά της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 
της Περιφέρειας Αττικής της μελέτης με κωδικό ΚΤ-12 
καθώς επίσης και της προθεσμίας, μετά την παρέλευ-
ση της οποίας δεν θα επιτρέπεται η κατάθεση αίτησης 
διόρθωσης προδήλου σφάλματος, κατά τα οριζόμενα 
στα άρθρα 2 παρ.δβ και 6 παρ.5 του ν. 2308/1995 όπως 
ισχύει, έως την 16.03.2020.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44999Τεύχος B’ 3894/24.10.2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 

Ι 

     Αριθμ. 6528 (4)
Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-

ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του 

ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α΄/20.4.2011) περί προστασίας 
του ελεύθερου ανταγωνισμού όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.4.2005), όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τις 
διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4622/2019

3. To π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08.07.2019) «Μετονο-
μασία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

4. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181/Α΄/23-11-2017) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Οικονομικών».

5. Τα π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09.07.2019) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθ. 340/18-7-2019 (ΦΕΚ 3051/Α΄/26.07.2019) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη».

7. Το π.δ. 76/2012 (ΦΕΚ 132/Α΄/13.6.2012) «Οργανι-
σμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

8. Την 117/04.01.2013 (Φ.Ε.Κ. 54/Β’/16.01.2013) κοινή 
υπουργική απόφαση περί του Κανονισμού Λειτουργίας 
και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

9. Το υπ’ αριθ. 21/06.03.2019 απόσπασμα πρακτικού 
(1ο Θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
για την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και τον καθορι-
σμό αμοιβής, λόγω του ότι δεν έχουν προσληφθεί στην 
ΕΑ δικηγόροι με έμμισθη εντολή και στο πλαίσιο της 
υπ’αρ. 8302/25.11.2016 επιστολής του Παρέδρου του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τη νομική 
εκπροσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην προ-
σφυγή της Μαρίας Δερεδάκη για τη θέση Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Νομικής Τεκμηρίωσης.

10. Το γεγονός ότι δεν έχει στελεχωθεί το κατ΄ άρθρο 
20 του ν. 3959/2011 Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού.

11. Το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη 
και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και 
της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης.

12. Την 1779/07-03-2019 απόφαση δέσμευσης πίστω-
σης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτρο-
πής Ανταγωνισμού.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές 
φυσικών προσώπων» για το έτος 2019, ύψους 1.798,00 € 
όπου υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις (ΑΔΑ: 6ΨΥΚΙΜΞ-
23Κ), αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών Αλκι-
βιάδη Οικονόμου (ΑΜ ΔΣΑ 9104), για τη νομική εκπρο-
σώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ως άνω 
9) υπόθεση ορίζεται στο ποσό των 1.450 ευρώ, πλέον 
ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων 
κρατήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπο-
λογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2019, 
και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές φυσικών προ-
σώπων».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

      Αριθμ. 986 (5) 
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ευ-

ρωπαϊκού Επιχειρησιακού και Οικονομικού Δι-

καίου και Εφαρμογών Φορολογίας, Λογιστικής 

και Ελεγκτικής» στο Τμήμα Διεθνών και Ευρω-

παϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οι-

κονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Μακεδονίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του αρθρ. 28 του 

ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των αρθρ. 28 και 29 του ν.4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/7-5-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχο-
λής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας (στη συνεδρίαση αριθμ. 1/27-06-2019).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ45000 Τεύχος B’ 3894/24.10.2019

5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση με αριθμό 92/
29-07-2019) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με 
τίτλο: «Εργαστήριο Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού και Οι-
κονομικού Δικαίου και Εφαρμογών Φορολογίας, Λογιστι-
κής και Ελεγκτικής» στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

6. Το ΦΕΚ 709/09-09-2019 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) στο οποίο δη-
μοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. 137444/Ζ1 διαπιστωτική πράξη 
της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας», με θητεία τριών (3)ετών, 
από 01-09-2019 έως 31-08-2022»

7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό 
διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(Α’114).

8. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα 
πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με 
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον κρατικό προϋ-
πολογισμό και τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζει:

Την Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕ-
ΓΚΤΙΚΗΣ» στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονο-
μικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την έγκριση του 
Εσωτερικού Κανονισμού του.

Άρθρο 1
Ίδρυση - Σύσταση

Ιδρύεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονο-
μικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Ευρωπαϊκού 
Επιχειρησιακού και Οικονομικού Δικαίου και Εφαρμο-
γών Φορολογίας, Λογιστικής και Ελεγκτικής» (εφεξής: 
Εργαστήριο).

Το Εργαστήριο ανήκει οργανικά στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας και εποπτεύεται από τη Σύγκλητο 
διά της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου, ενώ υπο-
στηρίζεται κατά περίπτωση από τον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου με Επιχειρήσεις.

Στο Εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν, συ-
νεργαζόμενες, οι ακόλουθες μονάδες:

Α. Μονάδα συλλογής και θεματικής επεξεργασίας (ελ-
ληνικής και αλλοδαπής, ιδίως ευρωπαϊκής) νομοθεσίας 
και νομολογίας των δικαστηρίων σε θέματα σχετικά με 
την επιχείρηση (Νομικά - Φορολογικά / Τελωνειακά - Λο-
γιστική - Ελεγκτική).

Β. Μονάδα εφαρμογής προγραμμάτων Λογιστικών 
Εφαρμογών (ιδίως μηχανογραφημένης, φορολογικής 
και εταιρικής Λογιστικής και ελεγκτικής).

Γ. Μονάδα λειτουργίας Βάσης δεδομένων με θέματα 
σχετικά με την επιχείρηση σε όλες τις εκφάνσεις της (Νο-
μικά - Φορολογικά / Τελωνειακά - Λογιστική - Ελεγκτική).

Άρθρο 2
Έδρα

Η έδρα του «Εργαστήριο Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού 
και Οικονομικού Δικαίου και Εφαρμογών Φορολογίας, 

Λογιστικής και Ελεγκτικής» βρίσκεται στο Τμήμα Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχο-
λής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.

Άρθρο 3
Σκοπός

Α. Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
α. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-

πεδο των ερευνητικών (αλλά και διδακτικών) αναγκών 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου, σε 
θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 
1 του παρόντος.

β. Την ανάπτυξη και προώθηση των διδακτικών και 
ερευνητικών αναγκών των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ. Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη 
διεξαγωγή συναφών μελετών στους τομείς δραστηριό-
τητας του Εργαστηρίου.

δ. Την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών κυρίως μέσω 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, γνωμοδοτήσεων 
ή και εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα του επιστη-
μονικού χώρου του Εργαστηρίου.

ε. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματο-
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση 
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και 
άλλων προσωπικοτήτων.

στ. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, 
εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδί-
ζουν ή / και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του 
Εργαστηρίου.

ζ. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, ορ-
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και 
κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς 
και οργανώσεις, ώστε να συμβάλουν στην υποβολή 
προτάσεων για τη μελέτη και ανάπτυξη εναλλακτικών 
μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που ανήκουν 
στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.

η. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 (Α' 53).

θ. Τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας στον επιστη-
μονικό χώρο που άπτεται του Εργαστηρίου.

ι. Τη στήριξη των προπτυχιακών και κυρίως των μετα-
πτυχιακών και διδακτορικών, σπουδών, του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

ια. Την ανάπτυξη βάσης δεδομένων σχετικά με τα γνω-
στικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο.

Β. Οι στόχοι του Εργαστηρίου επιτυγχάνονται ενδεικτι-
κά μέσα από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1. Την εκπόνηση αναπτυξιακών ερευνών, μελετών, 
προγραμμάτων και αξιολόγηση αναπτυξιακών έργων 
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και πολιτικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου, 
με χρηματοδότηση ιδιωτικών και δημόσιων φορέων και 
σε συνεργασία με Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, 
ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Τη συμμετοχή σε εθνικά ή σε διεθνή ερευνητικά, 
εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

3. Τη συμμετοχή των μελών του Εργαστηρίου σε συνέ-
δρια στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και παρουσίαση 
των ερευνητικών τους εργασιών.

4. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδι-
ωτικού τομέα.

5. Την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα εργαστήρια της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού, με ακαδημαϊκά ιδρύματα, 
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, διεθνείς και εθνικούς 
οργανισμούς, καθώς και με ιδιωτικούς φορείς.

6. Την παροχή εκπαιδευτικής και σεμιναριακής διδα-
σκαλίας.

7. Την πραγματοποίηση συνεδρίων και συναντήσεων 
εργασίας.

8. Τη συμμετοχή σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευ-
σης/μάθησης.

9. Τη δημιουργία θερινών σεμιναριακών συναντήσεων.
10. Τη συγγραφή και έκδοση επιστημονικών άρθρων, 

κειμένων εργασίας, μονογραφιών, βιβλίων κ.ά.
11. Τη δημοσίευση θεωρητικών και εφαρμοσμένων 

μελετών στον επιστημονικό χώρο που καλύπτει το Ερ-
γαστήριο.

12. Την προώθηση στο χώρο των επιχειρήσεων της 
βάσης δεδομένων.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που 
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπί-
πτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργα-
στηρίου, από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(E.TE.Π.), Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) καθώς και 
από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του 
διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο Εργα-
στήριο σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή που είναι 
μέλος Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και 
ανήκει στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο νόμο [αρθρ. 29 ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α')].

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου αναπληρώνεται σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον αναπληρωτή 
του, που είναι μέλος Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντι-
κειμένου και ανήκει στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-

κεδονίας και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. 
ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας 
τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου, ορί-
ζεται δε με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για το 
Διευθυντή.

4. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητες που προσιδιάζουν στη λειτουργία του, μεταξύ 
των οποίων ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

α. το συντονισμό του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,

β. την κατάρτιση και την υποβολή στη Συνέλευση 
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας 
του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση και την 
εφαρμογή του,

γ. τη μέριμνα για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με 
το αναγκαίο προσωπικό, την οικονομική διαχείριση των 
πόρων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,

δ. την εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό,

ε. την υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου απολογισμού των δραστηριοτήτων,

στ. την υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με 
το Εργαστήριο, και

ζ. γενικά την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του 
Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση -Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχω-
ρείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε αυτό 
για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα για την 
εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού 
που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηρι-
ακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. 
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στο 
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο 
του Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνη-
τές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευ-
ση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού.

5. Βιβλία, κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδί-
δονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά 
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τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν πα-
ραδοθεί.

Άρθρο 7
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α. την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων,

β. τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων,

γ. τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν τίθενται 
όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστηρίου και 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

δ. τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας κατά το νόμο,

στ. τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από 
εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους και ιδι-
ωτικούς φορείς, νομικά και φυσικά πρόσωπα, δημόσιες 
επενδύσεις κ.λπ.,

ζ. από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Διαχείριση εσόδων - Κρατήσεις

1. Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου γίνεται 
από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με 
τον Κανονισμό του, από τον οποίο αποδίδεται προς το 
Πανεπιστήμιο μέρος των εσόδων, κατ' ανάλογη εφαρ-
μογή της ισχύουσας νομοθεσίας [παρ. 2 του άρθρου 7 
της 679/22.8.1996 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
826 Β')].

2. Τα έσοδα από κάθε έργο μετά την αφαίρεση της 
παρακράτησης υπέρ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας και αφού καλυφθούν οι επιλέξιμες δαπάνες που 
αναφέρονται στον προϋπολογισμό των έργων, μαζί με 
άλλα έσοδα που προκύπτουν από πνευματικά δικαιώμα-
τα, δωρεές, προσφορές κ.λπ. θα χρησιμοποιούνται για 
τη Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Εργαστηρίου 
στον τομέα παροχής υπηρεσιών (υποδομή, αγορά εξο-
πλισμού, έκδοση φυλλαδίων κ.λπ.).

Για κάθε έργο παροχής υπηρεσιών ισχύουν οι προ-
βλεπόμενες κρατήσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: 

- Βιβλίο πρωτοκόλλου (εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων).

- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
- Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 10 
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Ευ-
ρωπαϊκού Επιχειρησιακού και Οικονομικού Δικαίου και 
Εφαρμογών Φορολογίας, Λογιστικής και Ελεγκτικής». 
Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του 
Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους που είναι 
εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι-
κό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και 
στον εσωτερικό «Εργαστήριο Ευρωπαϊκού Επιχειρησια-
κού και Οικονομικού Δικαίου και Εφαρμογών Φορολογί-
ας, Λογιστικής και Ελεγκτικής» και έχει ως έμβλημα στα 
έγγραφα του το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 9 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρύτανης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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