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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΠΟΛ. 1207
(1)
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014
(ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών
στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως
ισχύει.

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014
(ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογι−
κών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών»,
όπως ισχύει. ........................................................................................
Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οι−
κονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)...............................................
Συμπλήρωση − Τροποποίηση της ΚΥΑ οικ.
3137/191/Φ.15/ 2012 (Β΄ 1048) «Αντιστοίχηση των
κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων πα−
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς
όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά δι−
ατάγματα». ...........................................................................................
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Απο−
ζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος
Πάρου.......................................................................................................
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού και θεμάτων μεταφο−
ράς αρμοδιοτήτων μετά την κατάργηση της Ανώ−
νυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης
Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων Τ.Ε.Ο. Α.Ε. .................
Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Λειτουργίας
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.». ...........................................................
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 3467/108942 κοινή
υπουργική απόφαση. ................................................................... 7
Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 140580/Β7 απόφα−
ση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
8
Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 7709 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας − Θράκης. ............................................................... 9

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου
14 του Ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παρά−
γραφο 5 του άρθρου 42 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287
Α΄/31.12.2013).
2. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄/31.1.2014), όπως
τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμ−
ματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691
Β΄/19.3.2014), ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄/22.5.2014),
ΠΟΛ. 1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄/15.7.2014) και ΠΟΛ.
1201/4.9.2014.
3. Την ανάγκη παροχής του κατάλληλου χρόνου για
την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσε−
ων φορολογικών στοιχείων του πρώτου, δεύτερου και
τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014.
4. Ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.
ΠΟΛ. 1022/ 7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων
φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφο−
ριών», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από τις
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄), ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 (ΦΕΚ
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1299 Β΄), ΠΟΛ. 1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄/15.7.2014) και
ΠΟΛ. 1201/4.9.2014, ως ακολούθως:
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου, δεύτερου και
τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλ−
λονται μέχρι το χρόνο υποβολής του τέταρτου τριμήνου
του έτους αυτού, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιανουαρίου
2015.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
F
Αριθμ. ΔΠΕΙΣΑ 1126657 ΕΞ 2014
(2)
Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικο−
νομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

4) Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσης παύει να
ισχύει κάθε προγενέστερη όμοια απόφαση που αφορά
τον Ο.Κ.Χ.Ε. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡ−
ΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
F
Αριθμ. οικ. 10432/1115/Φ.15
(3)
Συμπλήρωση − Τροποποίηση της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/
2012 (Β΄ 1048) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και
των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ−
γειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται
στα πολεοδομικά διατάγματα».

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 106 Ν. 2362/
1995 (ΦΕΚ 247 Α΄/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
2) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων»
3) Την ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 τ.Β΄/24.09.2012) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μικών.
4) Την αρ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28−1−2013 (Β΄ 130 και
372) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την
αρ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄ 2003) «Μεταβίβα−
ση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι−
κονομικών».
5) Το αρ. 1012/16.5.2014 έγγραφο της Ε.Κ.Χ.ΑΑ.Ε.
6) Το αρ. 836/31.03.2014 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α Δήμου
Βόλβης.
7) Το αρ. 1426/29.05.2014 έγγραφο του Επιμελητηρίου
Λευκάδας.
8) Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη
στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1) Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
την είσπραξη των εσόδων:
α) της Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε. (ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡ−
ΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.)
β) της Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Βόλβης.
γ) του Επιμελητηρίου Λευκάδας.
2) Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω
παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης
ποσοστό 10%.
Κατ' εξαίρεση κρατήσεις υπέρ Ασφαλιστικών Ορ−
γανισμών από την εξόφληση μισθών και κάθε άλλης
αποζημίωσης,όπως και αποδιδόμενες τοκοχρεωλυτικές
δόσεις για απόσβεση δανείων μισθωτών δεν λαμβάνο−
νται υπόψη στο ποσοστό συμμετοχής.
3) Τα ποσά που παρακρατούνται θα αποδίδονται στον
Κ.Α.Ε. 3413 του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τε−
χνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριο−
τήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), όπως ισχύει και ειδικότερα της παραγράφου 9
του άρθρου 20 αυτού,
β) του νόμου 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιο−
μηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο
της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68),
όπως ισχύει,
γ) του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),
δ) του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141),
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση
του Π.Δ. 85/2012 (Α΄141)−Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντιστοίχως» (Α΄152),
ε) του Π.Δ. 229/1986 «Σύσταση και οργάνωση της Γε−
νικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α΄ 96) και του Π.Δ.
396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομη−
χανίας» (Α΄ 172), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε
με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135), το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99), το
άρθρο 21 του Ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και το Π.Δ. 182/2005
(Α΄ 230),
στ) του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 153),
ζ) του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
2. Την υπ’ αριθμ. 34658/4.7.2014 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄1825).
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3. Την κοινή υπουργική απόφαση οικ. 3137/191/Φ.15/2012
«Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς
όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγ−
ματα» (Β΄ 1048) όπως τροποποιήθηκε από τις κοινή
υπουργική απόφαση οικ. 13234/800/Φ.15/2012 (Β΄ 3251)
και Φ15/48/5/2014.
4. Την από 25/7/2014 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσί−
ας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καταργείται το άρθρο 4 της κοινής υποιυργικής από−
φασης οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 1048), όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει και αναριθμούνται τα άρθρα 5
και 6 αυτής σε 4 και 5 αντίστοιχα.
Άρθρο 2
Ο πίνακας του Παραρτήματος της ΚΥΑ οικ. 3137/191/2012
(Β΄ 1048) συμπληρώνεται με τις προσθήκες με α/α 58α
και 58β (κάτω από τη δραστηριότητα με α/α 58) και 84α
(κάτω από τη δραστηριότητα με α/α 84) και τροποποι−
είται ως προς τις δραστηριότητες με α/α 149, 150, 158,
175, 267, 270, 280 και 281, ως ακολούθως:
ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙ−
ΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

58α

Ψυγεία συντήρησης δερμά−
των και γούνας

52.10

58β

Αποθήκες ακατεργάστων
δερμάτων

52.10

> 1t

19.20.29

Το σύνο−
λο

Α/Α

Παραγωγή λιπαντικών ελαί−
84α ων πετρελαίου. βαρέων πα−
ρασκευασμάτων π.δ.κ.α.

149

Παραγωγή βασικών πολύτι−
μων μετάλλων, συμπεριλαμ−
βανομένων των συμπυκνω−
μάτων τους.

150

Παραγωγή κραμάτων από
πολύτιμα μέταλλα
Παραγωγή ημικατεργασμέ−
νων προϊόντων από πολύτι−
μα μέταλλα
Παραγωγή αργύρου για την
επένδυση κοινών μετάλλων
Παραγωγή χρυσού για την
επένδυση κοινών μετάλλων
ή αργύρου
Παραγωγή λευκόχρυσου ή
συναφών μετάλλων για την
επένδυση χρυσού, αργύρου
ή κοινών μετάλλων.

158

Παραγωγή άλλων μη σιδη−
ρούχων μετάλλων (χρωμίου,
μαγγανίου, νικελίου κλπ.)
από μεταλλεύματα ή οξεί−
δια, συμπεριλαμβανομένων
των συμπυκνωμάτων αυτών

175

Κατασκευή περίστροφων,
πιστολιών, μη πολεμικών
πυροβόλων και παρόμοιων
συστημάτων.
Επισκευή και συντήρηση
όπλων και οπλικών συστη−
μάτων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ

24.41

24.41

24.45.11

25.40.12

ΜΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ
Το σύνολο

≤ 1t

Οι ποσότητες αναφέ−
ρονται σε αποθηκευ−
τική ικανότητα

Εκτός των περιπτώσε−
ων που αναφέρονται
στον αύξοντα αριθμό
150

Το σύνο−
λο

>1.000 kg/ 1.000−150
έτος
kg/έτος

Οι ποσότητες αναφέ−
<150 kg/
ρονται στην δυναμι−
κότητα της εγκατά−
έτος
Εργαστήρια στασης ως προς το
παραγόμενο προϊόν

Το σύνο−
λο

>250 kW

≤250 kW

Οι μονάδες αναφέρο−
νται σε εγκατεστημέ−
νη ισχύ

32464

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

267

Υπηρεσίες επεξεργασίας
υγρών βιομηχανικών απο−
βλήτων

Το σύνο−
λο

270

Εγκαταστάσεις απορρύπαν−
σης & διάλυσης οχημάτων
τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)
χωρίς τεμαχισμό

Q>1.000

280

Χερσαίες εγκαταστάσεις
αποθήκευσης πετρελαίου,
υγρών καυσίμων και χημι−
κών προϊόντων. Δεν περι−
λαμβάνεται η αποθήκευση
των προϊόντων που αναφέ−
ρονται στον α/α 286

> 100.000
MT ή κ.μ.

100.000 –
300 MT ή
κ.μ.

281

Χερσαίες εγκαταστάσεις
παντός είδους αποθήκευ−
σης επικίνδυνων προϊόντων
μ.α.κ., σύμφωνα με την από−
φαση ΑΧΣ 265/2002 και τον
Κανονισμό CLP 1278/2008/
EK, όπως εκάστοτε ισχύουν,
που χαρακτηρίζονται ως: α)
οξείας τοξικότητας κατηγο−
ρίας 1,2 για την κατάποση
και το δέρμα και κατηγορί−
ας 1,2,3 για την εισπνοή, β)
καρκινογόνα, μεταλλαξιο−
γόνα ή επικίνδυνα για την
αναπαραγωγή κατηγορίας
1,2, γ) επικίνδυνα για το
υδάτινο περιβάλλον κατη−
γορίας 1,2

> 500 MT

500 MT

Q≤1.000

Q: αριθμός ΟΤΚΖ ετη−
σίως

< 300 MT ή
κ.μ.

Οι μονάδες αναφέρο−
νται σε αποθηκευτική
ικανότητα. Τα κ.μ.
ή MT αναφέρονται
αντίστοιχα στην περί−
πτωση αποθήκευσης
υγρών ή στερεών
προϊόντων (πλην στε−
ρεών καυσίμων)

Ως άνω

Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 28836/1878
(4)
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζη−
μιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Πάρου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 48 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές
Απλουστεύσεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα − Τρο−
ποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις»

β) Του 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/Α΄/95) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄)
δ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία υπουρ−
γείων...» (ΦΕΚ 141/Α/2012).
2. Το αριθ. 02/17−7−2014 αντίγραφο πρακτικού της Δι−
οικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Λιμένος Πάρου σχετικά
με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένος Πάρου, το οποίο μας
εστάλη με το υπ' αριθμ. 456/22−7−2014 διαβιβαστικό.
3. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
1. Εγκρίνουμε την υπ' αριθμ. 02/17−7−2014 απόφαση
της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Λιμένος Πάρου,
σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι πόροι υπέρ
Κ.Α.Φ. Λιμένος Πάρου που αφορά σχηματισμό Κεφαλαί−
ου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Πάρου και
τη διάλυση αυτού.
2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του Κ.Α.Φ.
Λιμένος Πάρου, μετά την ολοσχερή εξόφληση των πάσης
φύσεως προς τρίτους τυχόν υποχρεώσεων, διανέμονται
στα έχοντα δικαίωμα πρόσωπα προς απόληψη εφά−
παξ αποζημίωσης (φορτοεκφορτωτές και υπαλλήλους),
ανάλογα των ετών συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. μέχρι
31.12.2013, ανεξαρτήτως του ελάχιστου απαιτούμενου
χρόνου συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. και ανεξαρτήτως
των γενικών και ειδικών όρων και προϋποθέσεων που
προβλέπονται στο Κανονισμό Διοίκησης, Λειτουργίας
και Παροχών του Κ.Α.Φ. για τη δημιουργία δικαιώματος
για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης.
Κλάσμα του έτους πέραν των έξι (6) μηνών λογίζεται
ως πλήρες έτος και υπολογίζεται για τη χορήγηση της
εφάπαξ αποζημίωσης.
Από της εξαντλήσεως του οικείου λογαριασμού, όπως
προβλέπεται παραπάνω, εξαντλείται κάθε οικονομική
υποχρέωση του Κ.Α.Φ., λογιζομένου του δικαιώματος
προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης εκάστου δικαιού−
χου ως πλήρως ικανοποιημένου.
Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν και για τις τυχόν οφει−
λόμενες εφάπαξ αποζημιώσεις των δικαιούχων φορτο−
εκφορτωτών και υπαλλήλων του Κ.Α.Φ., οι οποίοι λόγω
οικονομικής αδυναμίας και λόγω έλλειψης των ανα−
γκαίων αποθεματικών του Κ.Α.Φ. δεν έχουν λάβει την,
μέχρι ισχύος του Ν. 4250/2014, εφάπαξ αποζημίωση και
δεν τους έχει καταβληθεί μερικά ή συνολικά η εφάπαξ
αποζημίωση.
Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις κάθε είδους των δικαι−
ούχων του Κ.Α.Φ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν
ικανοποιούνται.
Τυχόν αδιάθετα κεφάλαια μετά την ολοσχερή καταβο−
λή των υποχρεώσεων και τη διανομή των αποθεματικών,
καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία, ο εξοπλισμός
και τα περιουσιακά στοιχεία του Κ.Α.Φ. περιέρχονται
αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου,
πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα
στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών
(Ε.Κ.Α.Φ.), με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατά−
ξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, το
οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική κυριότητα, χρήση
και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του υπό
διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο εξοπλισμός και το
αρχείο του υπο διάλυση Κ.Α.Φ. φυλάσσεται προσωρινά
στο Λιμενικό Κατάστημα Πάρου. Υφιστάμενες μισθώσεις
ακινήτων του υπό διάλυση ΚΑΦ λύονται αζημίως το
αργότερο μέχρι τις 31.12.2014.
3. Η ολοκλήρωση διάλυσης του Κ.Α.Φ. Λιμένος Πάρου
επέρχεται μετά την εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών,
καθώς και με την κατάρτιση των σχετικών απολογισμών
και την υποβολή τους για έγκριση από την αρμόδια
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
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Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. . Δ17Α/01/101/Φ.2.3
(5)
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού και θεμάτων μεταφοράς
αρμοδιοτήτων μετά την κατάργηση της Ανώνυμης
Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνι−
κών Αυτοκινητοδρόμων Τ.Ε.Ο. Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 «Κατάργηση της Ανώνυμης Εταιρείας
Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκι−
νητοδρόμων Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και μεταφορά των αρμοδιο−
τήτων της» και το άρθρο 19 «Γενικές Διατάξεις περί
καταργήσεων − συγχωνεύσεων νομικών προσώπων και
υπηρεσιών του παρόντος νόμου» του Κεφαλαίου Β΄
του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές Απλουστεύ−
σεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα − Τροποποίηση
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 61) και λοιπές ρυθμί−
σεις» και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 7
του άρθρου 6.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π. δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και το γεγονός ότι δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ
Α΄152).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α΄ 134) «Διο−
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
5. To Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) Κύρωση της Κωδικο−
ποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων.
6. Την αριθμ. Δ16γ/02/141/Γ/17−4−2014 (ΦΕΚ Β΄979) κοινή
υπουργική απόφαση «Ορισμός εκκαθαριστών και διαδι−
κασίας για την εκκαθάριση της Εταιρείας με την επωνυ−
μία «Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης
Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων» και το διακριτικό τίτλο
Τ.Ε.Ο. Α.Ε.».
7. Την αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β2.Δ/213/οικ.11097/30−4−2014 Εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Σχετικά με
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα του Ν. 4250/14 (Α΄ 74)».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Το γεγονός ότι:
1. Στο πλαίσιο της εκκαθάρισης, πρέπει να περατω−
θούν χωρίς καθυστέρηση οι εκκρεμείς υποθέσεις της
Εταιρείας, να εξοφληθούν τα χρέη της και να εισπρα−
χθούν οι απαιτήσεις αυτής, προκειμένου, στη συνέχεια,
με το τέλος της εκκαθάρισης, τα ταμειακά υπόλοιπα και
τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών της Τ.Ε.Ο.
Α.Ε. να μεταφερθούν σε λογαριασμό του Δημοσίου και−
νά αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της κωδικοποίησης της
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (κ.ν. 3669/2008
ΦΕΚ Α΄ 116) το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους
των εργοληπτικών επιχειρήσεων ορίζεται σε ποσοστό
18% για έργα που χρηματοδοτούνται από τον προϋπο−
λογισμό δημοσίων επενδύσεων, αποφασίζουμε:
1. Οι πράξεις με τις οποίες διαπιστώνεται η λύση της
σύμβασης ή η θέση σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ αντίστοιχα, της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Β του Ν. 4250/2014
(ΦΕΚ Α΄ 74), εκδίδονται από τους εκκαθαριστές πλην
των περιπτώσεων των υπαλλήλων που εμπίπτουν στις
εξαιρέσεις της παραγράφου 2 της περίπτωσης Δ΄ του
άρθρου 90 του Ν. 4172/2013, για τις οποίες τη διαπιστω−
τική πράξη μεταφοράς τους στο Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, εκδίδει η Διεύθυνση Διοικητι−
κού Δ16 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του
Υπουργείου αυτού κατόπιν σχετικής αίτησης τους στη
Διεύθυνση αυτή. Οι ατομικοί φάκελοι και τα αρχεία, που
αφορούν σε όλους τους ανωτέρω υπαλλήλους, μεταφέ−
ρονται στη Διεύθυνση Διοικητικού Δ16 με πρωτόκολλο
παράδοσης παραλαβής, το οποίο συντάσσεται από τους
εκκαθαριστές και υπογράφεται από τους ίδιους και τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού (Δ16).
2. Οι ατομικοί φάκελοι και τα αρχεία που αφορούν
στους υπαλλήλους που εμπίπτουν στην περίπτωση α
της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Β
του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) μεταφέρονται στην εται−
ρεία «Εγνατία Οδός Α.Ε.», με πρωτόκολλο παράδοσης
παραλαβής που συντάσσεται από τους εκκαθαριστές
και υπογράφεται από τους ίδιους και το Διευθύνοντα
Σύμβουλο της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.».
3. Οι εκκαθαριστές καταβάλλουν στους υπαλλήλους,
που εμπίπτουν στην περίπτωση 1 α του άρθρου 19 του
Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74), την προβλεπόμενη αποζημίωση.
4. Η χρήση των εγκαταστάσεων των σταθμών διοδίων
Μαλγάρων και Ακτίου της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. παραχωρείται δω−
ρεάν στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.», προκειμένου η εταιρεία
να ασκήσει τις αρμοδιότητες είσπραξης των εν λόγω
διοδίων τελών.
5. Η είσπραξη των μισθώσεων από τις νόμιμες κυκλο−
φοριακές συνδέσεις διενεργείται έως 31−12−2014 από
τους εκκαθαριστές, οι οποίοι αποδίδουν τα μετά τις 26
Μαρτίου 2014 εισπραχθέντα στις κατά τόπους αρμόδυις
Περιφέρειες. Στη συνέχεια, το σχετικό αρχείο και οι
φάκελοι αυτών μεταφέρονται στις κατά τόπους Περιφέ−

ρειες με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, το οποίο
συντάσσεται από τους εκκαθαριστές και υπογράφεται
από τους ίδιους και τον οικείο Περιφερειάρχη.
6. Οι φάκελοι και τα αρχεία, που τυχόν διατίθενται
και αφορούν σε αυθαίρετες κυκλοφοριακές συνδέσεις
μεταφέρονται στις κατά τόπους Περιφέρειες με πρω−
τόκολλο παράδοσης παραλαβής, το οποίο συντάσσε−
ται από τους εκκαθαριστές και υπογράφεται από τους
ίδιους και τον οικείο Περιφερειάρχη.
7. Όλα τα αρχεία, συμπεριλαμβανομένων και του ηλε−
κτρονικού αρχείου, όπου υπάρχει και οι φάκελοι που
αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση και εκμετάλ−
λευση του τμήματος ΠΑΘΕ από Κλειδί έως Ευζώνους,
καθώς και του κλάδου από ΑΚ Χαλάστρας έως Θεσ−
σαλονίκη (διασταύρωση οδού Δάφνης), μεταφέρονται
στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.», η οποία αναλαμβάνει και τις
σχετικές αρμοδιότητες λειτουργίας, συντήρησης και
εκμετάλλευσης, με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής,
το οποίο συντάσσεται από τους εκκαθαριστές και υπο−
γράφεται από τους ίδιους και το Διευθύνοντα Σύμβουλο
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
8. Αντιστοίχως, τα αρχεία και οι φάκελοι των υπολοί−
πων οδικών τμημάτων για τα οποία είχε αρμοδιότητα
η Τ.Ε.Ο. Α.Ε. μεταφέρονται στην Ε.Υ.Δ.Ε. Σ.Α. της Γε−
νικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, με πρωτόκολλο
παράδοσης παραλαβής, το οποίο συντάσσεται από τους
εκκαθαριστές και υπογράφεται από τους ίδιους και τον
Διευθυντή της Ε.Υ.Δ.Ε. Σ.Α.
9. Ο εξοπλισμός και το λογισμικό του Κέντρου Ελέγ−
χου Παρακολούθησης Διοδίων (SCADA) μεταφέρονται
στην Ε.Υ.Δ.Ε. Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Πα−
ραχώρησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με
πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, το οποίο συντάσ−
σεται από τους εκκαθαριστές και υπογράφεται από
τους ίδιους και το Διευθυντή της Ε.Υ.Δ.Ε. Λειτουργίας
και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης.
10. Οι φάκελοι συμβάσεων που αφορούν στις μισθώ−
σεις για τις οποίες υποκαθίσταται η Τ.Ε.Ο. Α.Ε. από
την Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. μεταφέρονται σε αυτή με πρωτόκολλο
παράδοσης παραλαβής, το οποίο συντάσσεται από τους
εκκαθαριστές και υπογράφεται από τους ίδιους και το
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.
11. Όλοι οι φάκελοι και τα αρχεία συμπεριλαμβανομέ−
νου και του ηλεκτρονικού αρχείου, όπου υπάρχει, σχετι−
κά με την Κοινοπραξία για τη λειτουργία και τη συντή−
ρηση της υποθαλάσσιας αρτηρίας Ακτίου − Πρέβεζας,
μεταφέρονται στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» με πρωτόκολλο
παράδοσης παραλαβής, το οποίο συντάσσεται από τους
εκκαθαριστές και υπογράφεται από τους ίδιους και το
Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.».
12. Όλοι οι φάκελοι και τα αρχεία, συμπεριλαμβανο−
μένου και του ηλεκτρονικού αρχείου, όπου υπάρχει,
σχετικά με τις εκτελούμενες συμβάσεις συντήρησης
και έργων του Εθνικού Οδικού Δικτύου, μεταφέρονται
στη Διεύθυνση Δ3 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
κτύων, με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, το οποίο
συντάσσεται από τους εκκαθαριστές και υπογράφεται
από τους ίδιους και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ3
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Οι πόροι για
την ολοκλήρωση των ανωτέρω συμβάσεων βαρύνουν
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Διεύθυνση
Δ3 προβαίνει στις ενέργειες που απαιτούνται για την
εξασφάλιση των πόρων αυτών και την τροποποίηση
των συμβάσεων.
13. Όλοι οι φάκελοι και τα αρχεία, συμπεριλαμβανο−
μένου και του ηλεκτρονικού αρχείου, όπου υπάρχει,
σχετικά με την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπα−
ϊκούς φορείς εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων με−
ταφέρονται στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» με πρωτόκολλο
παράδοσης παραλαβής, το οποίο συντάσσεται από τους
εκκαθαριστές και υπογράφεται από τους ίδιους και το
Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.».
14. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημε−
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
15. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Αριθμ. 3363
(6)
Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Λειτουργίας
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ
104 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2) Το άρθρο 7 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του
Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56Α΄) «Ανακαθορισμός των αρμοδι−
οτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ.
189/2009».
3) Τον Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314Α΄) «Δημόσιες Επιχειρή−
σεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, στον οποίο έχει υπαχθεί η "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑ−
ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.".
4) Το άρθρο 132 «Συγχώνευση των εταιριών Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ.
Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» του
Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216Α΄) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές
μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Με−
ταφορών και άλλες διατάξεις».
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5) Την υπ' αριθμ. 1212/1−4−2003 (ΦΕΚ 456Β΄) υπουργική
απόφαση «Έγκριση του Οργανισμού Λειτουργίας της
Α.Ε. "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε."», όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με τις 2535/3−8−2004 (ΦΕΚ 1261
Β΄), 1493/26−3−2008 (ΦΕΚ 597 Β΄), 4525/24−9−2008 (ΦΕΚ
2054 Β΄), 5064/23−10−2008 (ΦΕΚ 2258 Β΄), 3954/20−8−2010
(ΦΕΚ 1469 Β΄).
6) Το υπ' αριθμ. 415/6−8−2014, θέμα 3ον (ΑΔΑ:
ΨΚ3346ΨΧ06−6ΔΝ) πρακτικό του Διοικητικού Συμβου−
λίου της εταιρείας, βάσει του οποίου αποφασίσθηκε
η τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού Λει−
τουργίας της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
7) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά εις βάρος της Α.Ε.,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμού Λει−
τουργίας της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
ως εξής:
1. Τη δημιουργία θέσης Γενικού Διευθυντή για τον
καλύτερο συντονισμό και εποπτεία των Διευθύνσεων
και Τμημάτων της εταιρείας, για παροχή κατευθύνσεων
και επίλυση θεμάτων, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι
σκοποί και στόχοι της εταιρείας.
2. Τη δημιουργία τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, προ−
κειμένου ο Οργανισμός Λειτουργίας της εταιρείας να
συμμορφωθεί με το νόμο περί ΔΕΚΟ (3429/2005).
3. Την τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού
Λειτουργίας της εταιρείας και τη δημιουργία θέσης
Γενικού Διευθυντή και τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου,
θέση και τμήμα που δεν είχαν προβλεφθεί στην οργα−
νωτική διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, με
την τροποποίηση του άρθρου 1 και την προσθήκη των
άρθρων 10Α ΚΑΙ 10Β, μετά το άρθρο 10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, τα οποία έχουν πλέον ως εξής:
Άρθρο 1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ − ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι επτα−
μελές αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και έξι μέλη.
2. Η οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών της εται−
ρείας έχει ως ακολούθως:
− Γραμματεία Προέδρου − Διοικητικού Συμβουλίου και
Παρακολούθησης Εκτέλεσης Αποφάσεων Δ.Σ.
− Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου.
− Νομική Υπηρεσία.
− Γραφείο Μηχανογράφησης Προτυποποίησης.
− Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.
− Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
− Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
− Γενική Διεύθυνση.
− Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Προ−
έδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται
από τους νόμους και τα άρθρα 16, 18, και 19 του Κατα−
στατικού της εταιρείας. Ο Πρόεδρος στα πλαίσια των
ευθυνών του από τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

έχει τη γενική εποπτεία του παραγόμενου έργου της
εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων
των υπηρεσιών της εταιρείας και διευθύνει το έργο της.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της
άσκησης των καθηκόντων τους δικαιούνται να μεταβαί−
νουν επί τόπου των έργων για υπηρεσιακούς λόγους,
λαμβάνοντας αποζημίωση με βάση τον Κανονισμό για
τις εκτός έδρας μεταβάσεις του Προέδρου και του Δι−
ευθύνοντος Συμβούλου.
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των επί μέρους
τμημάτων ή γραφείων των τριών Διευθύνσεων της εται−
ρείας μπορούν να ανατίθενται από τον Διευθυντή σε
οποιονδήποτε απασχολούμενο της Διευθύνσεως του,
σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας και χωρίς πρό−
σθετη αμοιβή.
Ο Γενικός Διευθυντής συντονίζει και εποπτεύει τις
Διευθύνσεις τις εταιρείας.
Άρθρο 10Α
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου και η θέση καλύπτεται από πρό−
σωπο εντός ή και εκτός της εταιρείας, εφόσον κριθεί
απαραίτητο.
Στις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή συγκατα−
λέγονται:
• Ο συντονισμός και η εποπτεία των Διευθύνσεων
και Τμημάτων της εταιρείας, η παροχή κατευθύνσεων
και η επίλυση θεμάτων έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι
σκοποί και στόχοι της εταιρείας.
• Η έγκριση των προτεινομένων ενεργειών που επη−
ρεάζουν την επιτυχή λειτουργία της εταιρείας και η
εισήγηση τους στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Δι−
οικητικό Συμβούλιο.
• Η παρακολούθηση υλοποίησης του Προγράμματος
εκπόνησης Μελετών και υλοποίησης Έργων.
• Η παρακολούθηση υλοποίησης των συμβάσεων Σύ−
μπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).
• Η εποπτεία της διενέργειας διαγωνισμών.
• Η εποπτεία και ενοποίηση λειτουργικών διαδικασιών.
• Η διαχείριση θεμάτων ανάπτυξης και διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού.
• Η εξειδίκευση, ανάλυση και αξιολόγηση της ακο−
λουθούμενης πολιτικής της εταιρείας και διατύπωση
εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο.
• Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και συ−
ντονισμός της λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων
και αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των
αποτελεσμάτων τους.
• Η μέριμνα για την αποτελεσματική λειτουργία και
την αποδοτικότητα των υπηρεσιακών μονάδων.
• Η μέριμνα για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί
δημοσίων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και του οικείου
Κανονισμού της εταιρείας.
• Η εποπτεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

• Η εισήγηση περί της αναγκαιότητας και σκοπιμότη−
τας αναθέσεως υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες.
• Η εποπτεία της τήρησης των Συστημάτων Διαχείρι−
σης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας.
• Η διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών και εν
γένει χρηματικών διαθεσίμων της εταιρείας σύμφωνα
με τις οδηγίες των οργάνων διοίκησης.
• Η παροχή στοιχείων και η συνεργασία με την Επι−
τροπή Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας.
• Ο συντονισμός των εμπλεκομένων για την κατάρτιση
των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
• Η έγκριση των υπηρεσιακών μετακινήσεων του προ−
σωπικού και η έκδοση απόφασης για χρηματικά εντάλ−
ματα προπληρωμής για ανάγκες των εποπτευόμενων
οργανικών μονάδων.
• Η υποστήριξη στην προετοιμασία τεχνικών προδι−
αγραφών.
• Κάθε άλλη αναγκαία δραστηριότητα που συνάπτε−
ται ευθέως με τη φύση της Γενικής Διεύθυνσης ή των
εποπτευόμενων από αυτή Οργανικών Μονάδων.
Άρθρο 10Β
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο Προϊστάμενος και το προσωπικό του Τμήματος
Εσωτερικού Ελέγχου, κατά την άσκηση των καθηκό−
ντων τους, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε Διεύθυνση του
Οργανισμού. Αποτελούν αυτόνομο Τμήμα της εταιρείας
και ελέγχονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Στις αρμοδιότητες του Τμήματος συγκαταλέγονται:
Η διαρκής παρακολούθηση της εταιρείας ως προς
την τήρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των
χρηματοοικονομικών δεδομένων και η έγγραφη ενημέ−
ρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος
Συμβούλου, για τυχόν ευρήματα που παρατηρούνται.
Ειδικότερα στις αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
− Ο έλεγχος, η εφαρμογή και η τήρηση του Εσωτε−
ρικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας και του
καταστατικού της.
− Ο έλεγχος, η εφαρμογή και η τήρηση της κείμενης
νομοθεσίας ως προς τη λειτουργία της επιχείρησης
με βάση αυτή.
− Ο έλεγχος για την ακρίβεια αλλά και την έγκυρη
εφαρμογή των οικονομικών πληροφοριών.
− Ο έλεγχος των εργασιών της Οικονομικής Διεύ−
θυνσης σε επίπεδο σύνταξης ισολογισμών και ετησίων
καταστάσεων χρήσης.
− Ο έλεγχος των βιβλίων σε επίπεδο οικονομικό που
τηρεί η εταιρεία.
− Ο έλεγχος των εργασιών των ορκωτών λογιστών της
εταιρείας και ο έλεγχος των τριμηνιαίων και ετήσιων
καταστάσεων που συντάσσουν. Το Τμήμα Εσωτερικού
Ελέγχου συνεργάζεται άμεσα με τους ορκωτούς λογι−
στές της εταιρείας, δύναται δε να προτείνει στο Διοι−
κητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνεργασία με γραφεία
ορκωτών λογιστών.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
− Η επιλογή της ελεγκτικής διαδικασίας που θα γί−
νεται ανά Διεύθυνση ή Τμήμα του Οργανογράμματος
της εταιρείας σε ετήσια βάση και η ενημέρωση της
Διοίκησης της εταιρείας για τυχόν ευρήματα που προ−
κύπτουν από την ελεγκτική διαδικασία. Το Τμήμα Εσω−
τερικού Ελέγχου ενημερώνει τη Διοίκηση τακτικά για
την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου, τις ανάγκες βελτίωσης αυτού και τα τυχόν
ευρήματα ανά τρίμηνο. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
δύναται να κοινοποιεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τα
ευρήματα περιοδικά ή έκτακτα εφόσον αυτό είναι απαι−
τητό, με γνώμονα πάντα τη βελτίωση του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου.
− Ο έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων της εται−
ρείας.
− Η υποβοήθηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμι−
κού για την ορθή λειτουργία του και η ενημέρωση της
Διοίκησης για ανάγκες πόρων σε επίπεδο ανθρώπινου
δυναμικού.
− Η συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις και τα Τμήμα−
τα της εταιρείας, για την προάσπιση της καθημερινής
τους δραστηριότητας και λειτουργίας.
− Ο έλεγχος των πληροφοριών και του απορρήτου
αυτών, που χειρίζεται το προσωπικό της εταιρείας κατά
την άσκηση των καθηκόντων του.
− Ο έλεγχος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμ−
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− Η σύνταξη προγράμματος ελέγχου σε ετήσια βάση
(τακτικών ή και εκτάκτων), η οποία εμπεριέχει το αντι−
κείμενο ελέγχου, τους χώρους ελέγχου, τα μέσα ελέγ−
χου.
− Η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου με αντικειμενικότητα
και ανεξαρτησία.
− Η καταγραφή ευρημάτων ελέγχου και η σύνταξη
ενεργειών διόρθωσης αυτών.
− Η παρακολούθηση των ενεργειών διόρθωσης.
− Η διεξαγωγή εκθέσεων αξιολόγησης της εταιρεί−
ας από τα Διευθυντικά Στελέχη, καταγράφοντας τους
στόχους και την υλοποίηση τους, λαμβάνοντας υπόψη
και βέλτιστες πρακτικές άλλων εταιρειών.
− Η πραγματοποίηση οιασδήποτε ομοειδούς εργασίας
του ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρεί−
ας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και η ενημέρωση
του Διοικητικού Συμβουλίου για τα αποτελέσματα των
εργασιών του.
− Η παροχή στοιχείων που τυχόν ζητηθούν από τη
Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουρ−
γείου Οικονομικών (πρώην Ειδική Γραμματεία Δ.Ε.Κ.Ο.),
προς έλεγχο και επιβεβαίωση.
Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

βουλίου της εταιρείας και της υλοποίησης αυτών ανά
εξάμηνο.
− Η ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εται−
ρείας, τουλάχιστον μια (1) φορά ανά τρίμηνο, για δυ−
σλειτουργίες που οφείλονται σε σύγκρουση συμφερό−

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ντων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας ή Διευθυντικών

F

Στελεχών της εταιρείας, σε σχέση με τα συμφέροντα

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

της εταιρείας.
− Η ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, εφόσον διαπι−
στωθεί παράνομη συμπεριφορά ή παράνομη συναλλαγή
από Διευθυντικά Στελέχη της εταιρείας.
− Η τήρηση φακέλων που περιλαμβάνουν τις εκθέ−
σεις εσωτερικού ελέγχου σε τυποποιημένο έντυπο της
εταιρείας.

(7)
Στην αριθ. 3467/108942 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2395/τ.Β΄/8.9.2014, στη σελίδα
29852, στον αριθμό αυτής, γίνεται η εξής διόρθωση:
Από τον εσφαλμένο: «1545/109527»
Στον ορθό: «3467/108942»

− Η ενημέρωση του προσωπικού της εταιρείας σε
σχέση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας
της εταιρείας.
− Η παροχή συμβουλών σε Διευθυντικά Στελέχη της
εταιρείας για τις δραστηριότητες που ελέγχει και για
την εναρμόνιση αυτών με τις δραστηριότητες των Δι−
ευθύνσεων της εταιρείας.

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F
(8)
Στην αριθ. 140580/Β7 απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2451/τ.Β΄/
15.9.2014, στη σελίδα 30767, γίνεται η εξής διόρθωση:
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Από το εσφαλμένο: «…ακαδημαϊκό έτος 20Π−Ι 4…»
Στο ορθό: «…ακαδημαϊκό έτος 2013−2014…»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F
(9)
Στην αριθ. 7709 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης, που

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1908/τ.Β΄/15.7.2014, στη σελίδα
24139, στην πρώτη σειρά του πίνακα στον α/α 4, στον
Κλάδο, προστίθεται η εκ παραδρομής παραληφθείσα
λέξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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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

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02026043009140012*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

