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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/112770/0022
(1)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυρια−
κές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της υπο−
χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για μόνιμο και με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρό−
νου φυλακτικό προσωπικό και προσωπικό καθαριό−
τητας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων του ΤΑΠ
για το έτος 2014».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. 7 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/
Α/27−10−2011), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δι−
ατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2014−2015».

β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/
11−04−2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
γ) Του άρθρου 42 παρ. 2 του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικο−
δομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 79/Α/09−04−2012)
δ) Την αρ. 26/05−12−2013 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΤΑΠ
με την οποία εγκρίνεται η κατά τις Κυριακές − Εξαιρέ−
σιμες ημέρες εργασία μόνιμων και αορίστου χρόνου
υπαλλήλων του ΤΑΠ για το έτος 2014.
ε) Του Ν. 736/77 «Περί οργανισμού του Ταμείου Αρ−
χαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ 316/Α/
15−10−1977).
στ) Του άρθρου 21 παρ. 4 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/
15−03−2000) «Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 2004
ΑΕ.» Προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και
άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την
εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί
Χώροι, οι Συλλογές, οι Πινακοθήκες που ανήκουν ή επο−
πτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν
και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο
προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες.
ζ) Του Π.Δ/τος 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25−06−2013) «Τρο−
ποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ−
γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
η) Του Π.Δ/τος 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25−06−2013) «Διο−
ρισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αρ. ΥΠΑΙΠΘΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ1/Φ31/67554/12380/
1689/1309/13−07−2012 (ΦΕΚ 2199/Β΄/26−07−2012) απόφαση
καθορισμού θερινού ωραρίου λειτουργίας Αρχαιολογι−
κών χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους.
3. Την αρ. Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ
2105/Β/09−07−2012).
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ύψους 262.800 ευρώ η οποία έχει προβλε−
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3. Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παρο−
χής της ανωτέρω απασχόλησης, καθίστανται οι κατά
Υπηρεσία προϊστάμενοι των υπαλλήλων.
4. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και όχι πριν την
1−1−2014 και μέχρι 31−12−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. ΠΟΛ. 1004
(3)
Προσδιορισμός της τιμής κτήσης, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013,
κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων από φυ−
σικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις που οι τίτλοι αυτοί
έχουν αποκτηθεί πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της πα−
ραγράφου 1 και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου
42 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄/23.07.2013), όπως αυτές
ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της
περιπτ. δ΄ της παραγρ. 18 του άρθρου 22 του ν. 4223/2013.
β) Την αριθ. 07927 ΕΞ2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.9.2012) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.
γ) Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου υπολογισμού
της τιμής κτήσης, με αναγωγή στην ημερομηνία της
29/9/1999, στις περιπτώσεις που οι μεταβιβαζόμενοι
τίτλοι, έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή.
δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προσδιορισμός τιμής κτήσης εισηγμένων τίτλων σε
χρηματιστηριακή αγορά
Ως τιμή κτήσης των μεταβιβαζόμενων τίτλων εισηγ−
μένων σε χρηματιστηριακή αγορά που αποκτήθηκαν
πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999, λαμβάνεται η μέση τιμή
κλεισίματος των τριάντα μίας (31) εργάσιμων ημερών
που έχουν στο μέσο τους την 29η Σεπτεμβρίου 1999.
Ως τιμή κτήσης των τίτλων που αποκτήθηκαν πριν την
29η Σεπτεμβρίου 1999, αλλά εισήχθησαν προς διαπραγ−
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μάτευση σε μεταγενέστερη ημερομηνία, λαμβάνεται η
τιμή εισαγωγής τους.
Άρθρο 2
Προσδιορισμός τιμής κτήσης μη εισηγμένων σε
χρηματιστηριακή αγορά τίτλων επιχειρήσεων που
τηρούν διπλογραφικά βιβλία
Ως τιμή κτήσης των μεταβιβαζόμενων τίτλων μη ει−
σηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά επιχειρήσεων που
τηρούν διπλογραφικά βιβλία οι οποίοι αποκτήθηκαν πριν
την 29η Σεπτεμβρίου 1999, λαμβάνεται ο μέσος όρος
της αξίας των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης της
οποίας μεταβιβάζονται οι τίτλοι των δύο (2) χρήσε−
ων, αυτής που προηγείται και αυτής που έπεται της
29ης Σεπτεμβρίου 1999.
Άρθρο 3
Προσδιορισμός τιμής κτήσης τίτλων επιχειρήσεων
που τηρούν απλογραφικά βιβλία
Για μεταβιβάσεις τίτλων επιχειρήσεων που τηρούν
απλογραφικά βιβλία οι οποίοι αποκτήθηκαν πριν την
29η Σεπτεμβρίου 1999, για τον προσδιορισμό της τιμής
κτήσης ισχύουν τα ακόλουθα:
α) αν οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί κατά
την ίδρυση της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης, ως τιμή
κτήσης λαμβάνεται το κεφάλαιο της επιχείρησης, όπως
αυτό αναφέρεται στο καταστατικό της. Εάν μέχρι το
χρόνο μεταβίβασης έχουν λάβει χώρα αυξομειώσεις
του κεφαλαίου, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται ο μέσος
όρος του κεφαλαίου της επιχείρησης των πέντε (5)
προηγούμενων φορολογικών ετών ή χρήσεων πριν από
τη μεταβίβαση, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν αυξο−
μείωσης του κεφαλαίου του έτους ή χρήσης εντός της
οποίας λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και, σε περίπτωση
κατά την οποία έχουν παρέλθει λιγότερα από πέντε (5)
έτη ή χρήσεις, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται ο μέσος όρος
του κεφαλαίου αυτών των ετών ή χρήσεων.
β) αν οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί
μετά την ίδρυση της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης, ως
τιμή κτήσης λαμβάνεται αυτή που οριστικοποιήθηκε με
οποιονδήποτε τρόπο κατά την εφαρμογή των διατάξε−
ων φορολογίας εισοδήματος ή κληρονομιών, δωρεών,
γονικών παροχών ή, σε περίπτωση μη οριστικοποίησης,
η δηλωθείσα αξία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013
O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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