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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/3714/0026 (1)

 Τροποποίηση της αριθ. 2/19525/0026/21.2.2013
κ.υ.α. (Β΄ 393).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 45, παρ. 10α του Ν. 4071/2012 (Α΄ 85), 
β) του άρθρου 1 του Ν. 4009/2011, «Δομή, λειτουργία, 

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

γ) του άρθρου 10 του Ν. 3220/2004, «Μέτρα αναπτυξι−
ακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενικοποίηση του 
φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 15), περί 
χορήγησης στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 10 του Ν. 3255/2004 
(Α΄ 138) και 5 παρ. 14 του Ν. 3296/2004 (Α΄ 253),

δ) του άρθρου 26, παρ. 1, του Ν. 2362/1995, «Περί Δη−
μόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως αντικαταστάθηκε με 
το ταυτάριθμο άρθρο του Ν. 3871/2010 (Α΄ 141), 

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

2. Την αριθ. 1104059/7953/29−12−2004 κοινή υπουργι−
κή απόφαση περί στεγαστικού επιδόματος φοιτητών 
(Β΄ 1962).

3. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη επανακαθορι−
σμού των δικαιολογητικών για την καταβολή του στε−
γαστικού επιδόματος, που χορηγείται σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες φοιτητών, μετά την ισχύ των διατάξεων της 
αριθ. ΠΟΛ1013/7.1.2014 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών περί υποβολής 
δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακί−
νητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (Β΄ 32), αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθ. 2/19525/0026/21.2.2013 κοι−
νή απόφαση μας (Β΄ 393) και αντικαθιστούμε το υπό 
στοιχείο (10) δικαιολογητικό της ενότητας Β του αρθ. 2
αυτής, ως εξής:

«10. Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (κατοικίας) 
που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της 
κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς 
του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία 
άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της 
Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα 
στην παρ. 2α του άρθρου 10 του Ν. 3220/2004. Ως μί−
σθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν 
υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής 
βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη 
παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται 
μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.»

2. Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρμόζεται και ισχύει 
για συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων που συνάφθηκαν ή 
τροποποιήθηκαν από την 1.1.2014 και εξής ή έχουν μεν 
συναφθεί προγενέστερα πλην όμως δεν έχουν κατατε−
θεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η κατά τα ανωτέρω τροπο−
ποιούμενη κοινή απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

    Αριθμ. Φ. 244/2/270430/Σ.86 (2)
Καθορισμός Αριθμού Εθνοφυλάκων που θα Χρησιμοποι−

ηθούν για Φρούρηση Αποθηκών Πυρομαχικών, Καυ−
σίμων, Υλικών Επιστράτευσης και Λοιπών Εγκατα−
στάσεων του Στρατού Ξηράς, κατά το έτος 2015 και 
ημερήσια αποζημίωση αυτών.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α΄ 232).
2) Της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 1295/1982, 

περί «Εθνοφυλακής».
3) Της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν. 3257/2004 

(ΦΕΚ Α΄ 143).
4) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98), καθώς 
και του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 194).

5) Του Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του Υπ. Οικονομι−
κών κ.λπ. (ΦΕΚ Α΄ 213) και της υπ’ αριθμ. 48 απόφασης 
του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 2105/9−7−2012), «Καθορισμός 
Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
Χ. Σταϊκούρα».

6) Της υπ’ αριθμ. Υ304 απόφασης του Πρωθυπουρ−
γού (ΦΕΚ Β΄ 1635/02.07.2013) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων 

στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή 
Γεννηματά».

β. Την υπ’ αριθμ. 00002/15 Δεκ 14, βεβαίωση του ΓΕΣ/
ΔΟΙ/2ο για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης, 
καθώς και το υπ’ αριθμ. Φ.814/828/870960/Σ.9120/15 Δεκ 
2014 έγγραφο της Δνσης Οικονομικού του ΓΕΣ.

γ. Τη σχετική εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Στρα−
τού, καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης προκαλείται επιβάρυνση στον 
προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ ύψους τεσσάρων εκα−
τομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (4.100.000 €), για το 
έτος 2015, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
ΕΦ 11−200 ΚΑΕ 0483 του Π/Υ του ΓΕΣ που εγκρίθηκε με 
την Φ.812/02/139164/Σ.3102/08 Δεκ 14/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/
Τμ. Π/Υ, αποφασίζουμε:

α. Τη χρησιμοποίηση, κατά το έτος 2015, επτακοσίων 
σαράντα έξι (746) Εθνοφυλάκων, για φρούρηση αποθη−
κών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς.

β. Τον καθορισμό της ημερησίας αποζημίωσης των 
Εθνοφυλάκων σε δέκα πέντε (15) €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ  
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