
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης 
Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το 
άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)».

2 Έγκριση εσωτερικού κανονισμού του «Εργαστηρί-
ου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Τμήματος 
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΔΕΑΦ 1128500ΕΞ2018 (1)
 Τροποποίηση της 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) 

κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέ-

ωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα 

με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 62 έως και 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), 

«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - 
Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης 
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροπο-
ποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», όπως 
ισχύουν.

2. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210), «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Του π.δ. 116/2014 (Α΄ 185), «Οργανισμός Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει.

4. Του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178/2014 και Α΄ 25/2015) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

5. Του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

6. Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσιών Εσόδων» (Α.Α.Δ.Ε.) του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

Β) Την αριθμ. 45231/20.4.2017 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (Β΄ 1445).

Γ) Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016/14-11-2016 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι-
κών (Β΄ 3696), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουρ-
γό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

Δ) Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. 1036960 ΕΞ2017/10.3.2017 από-
φασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Β΄ 968), όπως ισχύει.

Ε) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5α της αριθμ. 45231/ 

20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιή-
θηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017/6-11-2017 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας 
και Ανάπτυξης (Β΄ 3944), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι δικαιούχοι πληρωμής της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1 υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον 
ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδι-
κτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των 
διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός μηνός από την 
έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους 
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της παραγράφου 
1 του άρθρου 1 της παρούσας. Για την πρώτη εφαρμογή 
οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 
τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας».

2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 5α της 
αριθμ. 45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 
2017/6-11-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 3944), προστίθενται 
εδάφια ως εξής:

«Οι μεταβολές που επέρχονται στους Επαγγελματι-
κούς Λογαριασμούς δηλώνονται εντός μηνός από την 
ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή. Για την 
πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμ-
μορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση 
της παρούσας».
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Άρθρο 2
Μετά το άρθρο 5α της αριθμ. 45231/20-04-2017

(Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017/6-11-2017 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης 
(Β΄ 3944), προστίθεται άρθρο 5β ως εξής:

«Άρθρο 5β
1. Για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού 

στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στους 
Υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 1 διοικητικό 
πρόστιμο ύψους χίλια (1000) ευρώ. Η μη υποβολή δήλω-
σης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από τους Υπόχρε-
ους, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης Επαγγελματικού 
Λογαριασμού κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 
του άρθρου 5α, νοείται ως μη δήλωση Επαγγελματικού 
Λογαριασμού και επιφέρει το πρόστιμο του προηγού-
μενου εδαφίου.

2. Για την υποβολή δήλωσης Επαγγελματικού Λογα-
ριασμού στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. πέραν των 
προθεσμιών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 7 
του άρθρου 5α επιβάλλεται στους Υπόχρεους διοικητικό 
πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.

3. Τα πρόστιμα της παρούσας παραγράφου επιβάλ-
λονται από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος 
για την παραλαβή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος του Υπόχρεου, κοινοποιούνται στον Υπό-
χρεο κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013
(Α΄ 170) και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. 
(ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).»

Άρθρο 3
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσί-

ευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης Υφυπουργός Οικονομικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ   

 Ι 

 Αριθμ. 11294 (2)
Έγκριση εσωτερικού κανονισμού του «Εργαστη-

ρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Τμή-

ματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθη-

ματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθο-

ρισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέ-
ντος Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.Α΄/ 

1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 
87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπι-
στημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως 
διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α΄ 310), το ν. 
259/1976 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και 
Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/
1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουρ-
γία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής 
νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης. Την αριθμ.
Φ. 120.61/10/11490/Β2/28.01.2013 διαπιστωτική Υπουρ-
γική πράξη για τη συγκρότηση του Συμβουλίου του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 37/τ.ΥΟΔΔ/01.02.2013), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί 
ο Οργανισμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βάσει του άρ-
θρου 7 του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2018 τ.Α΄) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 του άρθρου 28 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017 τ.Α΄) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Το (ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2015) και την αριθμ. 
31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) πράξη 
της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής 
Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης του Πανε-
πιστημίου Κρήτης.

5. Την αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-
ΟΞΛ) πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017 τ.Α΄) 
για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.

6. Τις αποφάσεις αριθμ. 15/02-03-2016 (ΦΕΚ τ.Β΄ 617/
08-03-2016) και 07/06-03-2017 (ΦΕΚ 979 τ.Β΄/ 23.03.2017),
περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων σε αυτούς και καθορισμού της σειράς ανα-
πλήρωσης του Πρύτανη.

7. Την αριθμ. 10991/01-09-2017 (ΑΔΑ: 96ΤΛ469Β7Γ-
ΘΚ3) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Κρήτης Καθηγητή Οδυσσέα - Ιωάννη Ζώρα 
με θέμα: «Μετονομασία του τίτλου των υπηρετούντων 
Αναπληρωτών Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης 
μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/
04-08-2017, σε Αντιπρυτάνεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112
τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτι-
κή ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί-
κτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/
τ.Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 
εκδοθείσα αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010
απόφαση.

9. Το με αριθμ. 9807/17-07-2018 έγγραφο της Ανα-
πληρώτριας Γραμματέως του Τμήματος Μαθηματικών 
και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης Αικατερίνης Παπαδουλάκη.


