Signature Not
Verified
Digitally signed by
THEODOROS MOUMOURIS
Date: 2014.04.11 13:18:43
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

13763
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Αρ. Φύλλου 903
10 Απριλίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 1
Όροι και προϋποθέσεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Οι δωρητές να είναι επιχειρήσεις υποκείμενες στον
ΦΠΑ.
2. Οι δωρεές των αγαθών να έχουν στόχο την κάλυψη
αναγκών ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
3. Τα δωριζόμενα να είναι τρόφιμα φάρμακα, ρούχα ή
άλλα αγαθά για την κάλυψη αναγκών, πλην εκείνων που
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και να μην
είναι κατάλληλα προς πώληση ή αξιοποίηση ιδίως λόγω
λαθών ή ελαττωμάτων ή ελλείψεων στη συσκευασία, την
επισήμανση ή το ζύγισμα, ή λόγω απόσυρσης από την
αγορά ή λόγω εγγύτητας προς την ημερομηνία λήξης.
4. Να μην θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
5. Οι αποδέκτες των δωρεών (δωρεοδόχοι), οι οποί−
οι θα διαθέσουν τα δωριζόμενα αγαθά χωρίς κανένα
αντάλλαγμα, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την
ανακούφιση ευπαθών κοινωνικά ομάδων, να είναι νομι−
κά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί νόμιμα
στην Ελλάδα και έχουν αποδεδειγμένα κατά το άρθρο 2
παρ.2 της παρούσας φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό.

Τρόπος και διαδικασία απόδειξης της δωρεάν διά−
θεσης αγαθών από επιχειρήσεις προς ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες, μέσω φορέων φιλανθρωπικού
ή κοινωφελούς σκοπού προκειμένου οι πράξεις
αυτές να μην θεωρούνται ως παραδόσεις αγα−
θών κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 7 του κώδικα ΦΠΑ. ..........................................................
1
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης
του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. ................ 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΠΟΛ: 1095
(1)
Τρόπος και διαδικασία απόδειξης της δωρεάν διάθεσης
αγαθών από επιχειρήσεις προς ευπαθείς κοινωνικά
ομάδες, μέσω φορέων φιλανθρωπικού ή κοινωφε−
λούς σκοπού προκειμένου οι πράξεις αυτές να μην
θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών κατά την έννοια
της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του κώδικα ΦΠΑ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου
7 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248/Α΄), όπως
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν.4238/2014 (ΦΕΚ
38/Α΄/17.2.2014).
2. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της απόδειξης
της δωρεάν διάθεσης αγαθών από επιχειρήσεις προς
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω φορέων φιλανθρω−
πικού ή κοινωφελούς σκοπού, προκειμένου οι πράξεις
αυτές να μην θεωρούνται ως φορολογητέες παραδόσεις
αγαθών κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου
7 του κώδικα ΦΠΑ, ως ακολούθως:

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις δωρητών
Οι επιχειρήσεις που θέλουν να διαθέσουν δωρεάν
αγαθά θα πρέπει:
1. Για την παράδοση των αγαθών να συντάσσουν
πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής στο οποίο θα
καταχωρούν τα στοιχεία του δωρεοδόχου, το είδος
(γενική περιγραφή) και την ποσότητα των δωριζομέ−
νων αγαθών, τους λόγους για τους οποίους δεν είναι
κατάλληλα προς πώληση ή αξιοποίηση, καθώς και την
ημερομηνία που πραγματοποιείται η δωρεά (παράδοση
των αγαθών). Το πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται εις
τριπλούν και υπογράφεται και στα τρία αντίγραφα τόσο
από τον παραδίδοντα όσο και από το πρόσωπο που πα−
ραλαμβάνει τα αγαθά για λογαριασμό του δωρεοδόχου.
Το πρωτότυπο διατηρεί η δωρήτρια επιχείρηση, ένα
αντίγραφο παραδίδεται στον δωρεοδόχο και το τρίτο
αντίγραφο αποστέλλεται στην Δ.Ο.Υ. του δωρητή, στις
προθεσμίες υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης.
2. Να εξακριβώνουν τη νόμιμη σύσταση στην Ελλάδα,
τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τον κοινωφελή ή
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φιλανθρωπικό σκοπό των δωρεοδόχων, ζητώντας και
διαφυλάσσοντας αντίγραφο της δημοσιευμένης συστα−
τικής πράξης, ή κατά περίπτωση, αντίτυπο του φύλλου
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου δημοσιεύθηκε το
Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση,
από το οποίο να προκύπτει ο φιλανθρωπικός ή κοινω−
φελής σκοπός.

είναι κοινά για όλους τους μαθητές, διάρκειας δώδεκα
(12) ωρών και τέσσερα (04) έως και έξι (06) μαθήματα
ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, διάρκειας
δεκατριών (13) ωρών.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Τάξης Εσπερινού
Επαγγελματικού Λυκείου κατά μάθημα καθορίζεται ως
εξής:

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις αποδεκτών της δωρεάς

Ι. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Τα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή φιλανθρωπικού
σκοπού που αποδέχονται τις δωρεές (δωρεοδόχοι)
οφείλουν να διαφυλάττουν το αντίγραφο του πρωτο−
κόλλου παράδοσης και παραλαβής και να καταχωρούν
σε κατάσταση τα στοιχεία της περαιτέρω διάθεσης
των αγαθών αυτών προς τους αποδέκτες, όπως ιδίως
τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο που έλαβε χώρα.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
Αριθ. 53143/Γ2
(2)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης
του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3475/2006 (Α΄
146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας
επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι−
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές
διατάξεις».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Kώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (Α΄ 153) περί διορι−
σμού του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου ως Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5) Την αριθ. 32/23−09−2013 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα
οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α’ Τάξης
του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
Στην Α΄ Τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου δι−
δάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας είκοσι πέντε
(25) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές παρα−
κολουθούν πέντε (05) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που

Μαθήματα
Ελληνική
Γλώσσα1

Ώρες
Νέα Ελληνική Γλώσσα

3

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

1

Ιστορία

1

Μαθηματικά2

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

1

Φυσική

2

Χημεία

1

1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους:
α) Νέα Ελληνική Γλώσσα, και β) Νέα Ελληνική Λογο−
τεχνία.
2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλ−
γεβρα, και β) Γεωμετρία.
ΙΙ. Μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα
Προσανατολισμού
Α) Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών
Εφαρμογών

Ώρες

Αρχές Μηχανολογίας

4

Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας

3

Τεχνικό Σχέδιο

2

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –
Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή

2

Εφαρμογές Πληροφορικής

2

Β) Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και
Οικονομίας

Ώρες

Οργάνωση και Διοίκηση

4

Αρχές Λογιστικής

3

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –
Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή

2

Εφαρμογές Πληροφορικής

4

Γ) Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τε−
χνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Ώρες

Αρχές Αγροτικής Παραγωγής

3

Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων

3

Αρχές Επιστήμης της Διατροφής

3
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Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –
Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή

2

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –
Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή

2

Εφαρμογές Πληροφορικής

2

Εφαρμογές Πληροφορικής

4

Δ) Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών
Επαγγελμάτων

Ώρες

Ναυτική Τέχνη

2

Ναυτιλιακές Γνώσεις

2

Στοιχεία Μηχανών Πλοίου

2

Τεχνικό Σχέδιο

1

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2013−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

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