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λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ’ εξαί−
ρεση, η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την 
ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
του π. δ/τος έγκρισης της σύστασης του ιδρύματος, η 
οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
του επόμενου ημερολογιακού έτους, με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται στην πρώτη 
συνεδρίασή του.

2. Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση προϋπολο−
γισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων, που καταρ−
τίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 
102 του α. ν. 2039/1939 και του από 20−12−1939 β. δ/τος.

Άρθρο 10
Βιβλία και στοιχεία

1. Το ίδρυμα τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία 
και στοιχεία:

α) Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου.
γ) Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο κα−

ταχωρίζονται με χρονολογική σειρά και με λογιστική 
τάξη, όλα τα έσοδα και έξοδα του ιδρύματος που πραγ−
ματοποιούνται στη διάρκεια της χρήσης.

δ) Βιβλίο−μητρώο στο οποίο καταχωρούνται τα ονό−
ματα των επιχορηγούμενων νομικών προσώπων κ.λπ., 
ο χρόνος και το ποσό επιχορήγησης.

ε) Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων εί−
σπραξης και ενταλμάτων πληρωμής, θεωρημένα από 
τον Πρόεδρο.

2. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, το 
Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την τήρηση και άλ−
λων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει ότι είναι 
απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης 
της περιουσίας του ιδρύματος και της εκτέλεσης των 
σκοπών του.

Άρθρο 11
Τροποποίηση Οργανισμού

Ο Οργανισμός του ιδρύματος μπορεί να τροποποιηθεί 
ή να συμπληρωθεί με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 98 του α. ν. 2039/1939 και 
110 και 119 του Αστικού Κώδικα, ύστερα από πρόταση 
του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

Άρθρο 12
Διάλυση του ιδρύματος – Τύχη περιουσίας αυτού

1. Το ίδρυμα διαλύεται όταν και όπως ο νόμος ορίζει
2. Σε περίπτωση διάλυσης του ιδρύματος για οποιον−

δήποτε λόγο, η περιουσία του θα περιέρχεται σε κοι−
νωφελές ημεδαπό ίδρυμα ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, 
το οποίο θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας− Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αναθέτουμε τη δημοσί−
ευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 
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   AΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ: 1020  (2) 
  Σήμανση των δεδομένων των ασφαλών πληροφοριών 

που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 23 
του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 

1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν.1809/1988 
(ΦΕΚ 222 Α΄) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ 
1135/26−10−2005 (ΦΕΚ 1592Β΄).  «Κωδικοποίηση – συμπλή−
ρωση τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονι−
κών μηχανισμών και συστημάτων – διαδικασίες χρήσης 
και λειτουργίας τους».

3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β, γ (υποπερίπτωση 
γδ΄, γιγ΄ και γιδ΄) και ζ΄ του άρθρου 38 του ΠΔ 186/192 
(ΦΕΚ84 Α΄) όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 
του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222 Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. Υπ. Οικ. 07927 ΕΞ κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώρ−
γιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574 Β΄/24−9−2012). 

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

Παρέχεται η δυνατότητα, από 1.1.2013, χρήσης των 
Ειδικών Ηλεκτρονικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης 
(Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), για τη δια−
σφάλιση των πληροφοριών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. 
(Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222 Α΄), στους υπόχρεους απεικόνι−
σης συναλλαγών, εκμετάλλευσης χώρου διαμονής ή 
φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, 
κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης 
καθώς και στους γιατρούς και οδοντιάτρους.

Στην περίπτωση αυτή, οι πιο πάνω υπόχρεοι, προ−
αιρετικά σημαίνουν ηλεκτρονικά την κάθε εγγραφή 
– καταχώριση των δεδομένων των πληροφοριών, που 
ορίζονται με την παραπάνω διάταξη του Κ.Φ.Α.Σ., στο 
μηχανογραφικό τους σύστημα (ανεξαρτήτως εάν αυτή 
εκτυπώνεται άμεσα ή όχι), αντί της απεικόνισης αυτών 
σε εκτυπούμενα θεωρημένα έντυπα. 

Τα ηλεκτρονικά αρχεία (αρχεία «.._a.txt» και «…_b.txt») 
της σήμανσης κάθε καταχωρούμενης και σημαινόμε−
νης εγγραφής φυλάσσονται, όπως και τα φορολογικά 
στοιχεία, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ με την υπο−
χρέωση να εκτυπώνονται άμεσα όταν αυτό ζητηθεί από 
οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.

Όσοι από τους υπόχρεους αυτούς, διαθέτουν ήδη μη−
χανισμό για τη σήμανση των φορολογικών τους στοι−
χείων, δεν απαιτείται η χρήση ιδιαίτερου−ξεχωριστού 
μηχανισμού σήμανσης των εγγραφών των πληροφοριών 
αυτών, ούτε η υποβολή σχετικής γνωστοποίησης στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2013
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