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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 10070/41375/1401
(1)
Καθορισμός εισφορών για παροχές περίθαλψης των εγ−
γεγραμμένων στο μητρώο ασφαλισμένων του Τομέα
Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτο−
ρείων Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης
του Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της του άρθρου 39 του κεφ. Δ΄ του
N. 3655/2008 (Α΄58) «Διοικητική και Οργανωτική μεταρ−
ρύθμιση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 του
N. 4331/2015 (Α΄69) «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατό−
μων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουρ−
γίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.),
καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφα−
λιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΒ.1α του άρθρου πρώτου του
N. 4093/2012 (Α΄222) και του άρθρου 46 του N. 4144/2013
(Α΄88).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του N. 3918/2011
(Α΄31) όπως ισχύει και της παρ. 31 του άρθρου 1 του
N. 4334/2015 (Α΄80), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005
(Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ.: 44549/Δ9.12193/8.10.2015
(Β΄2169) κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο».
8. Την αριθμ. 34374/1459/19.10.2015 Εισηγητική Έκθεση
Οικονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ.
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αλλά επιβάρυνση στον προϋπολογι−
σμό του Ε.Ο.ΠΥ.Υ. και του Λογαριασμού Παροχών σε
Χρήμα του Ε.Τ.Α.Π−Μ.Μ.Ε, το ύψος της οποίας δεν μπορεί
να προσδιορισθεί, αποφασίζουμε:
1. Από 1.9.2015, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια
για παροχές περίθαλψης σε είδος στον ΕΟΠΥΥ και για
παροχές σε χρήμα στο Λογαριασμό Παροχών σε Χρήμα
του Ε.Τ.Α.Π−Μ.Μ.Ε.:
α. Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ασφαλισμένων του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Τομέα Σύνταξης Εφημε−
ριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης
του Κεφαλαίου Β΄ της αριθμ. 31720/Σ.503/1962 (Β΄ 503)
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει μετά την αντικατά−
σταση της από την αριθμ. 10056/31621/1914/2014 (Β΄ 378)
υπουργική απόφαση, καθώς και τα μέλη οικογένειας τους.
β. Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι του Τομέα Σύνταξης
Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσα−
λονίκης από την ανωτέρω ημερομηνία, καθώς και τα
μέλη της οικογένειάς τους.
γ. Οι ήδη συνταξιούχοι του Τομέα Σύνταξης Εφημερι−
δοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης
καθώς και τα μέλη οικογένειας τους, εξαιρούμενοι από
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την ασφάλιση του Κλάδου Παροχών Ασθένειας του
Ι.Κ.Α−Ε.Τ.Α.Μ.
Ως μέλη οικογένειας, των παραπάνω ασφαλισμένων
και συνταξιούχων νοούνται τα πρόσωπα που καθορίζο−
νται από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 48 του
N. 3996/2011 (Α΄170).
2. Το Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης−Παροχών Θεσ−
σαλονίκης, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της αριθμ. Φ
40055/11439/1169/2009 (Β΄1184) υπουργικής απόφασης «Ανα−
σύνταξη, τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού
του κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προ−
σωπικού Μ.Μ.Ε. (ΕΤΑΠ−Μ.Μ.Ε.)», ασκεί τις αρμοδιότητες που
έχουν καθορισθεί με την υπ’ αριθμ. Φ.80000/16644/985/2013
(Β΄ 1714) υπουργική απόφαση «Σύσταση Αυτοτελούς Τμή−
ματος Λογαριασμού Παροχών σε χρήμα του Ενιαίου Τα−
μείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρω−
σης (Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.) και τις κείμενες διατάξεις:
α) Για την υπαγωγή των προσώπων για παροχές πε−
ρίθαλψης, την χορήγηση βιβλιαρίου υγείας και ασφα−
λιστικής ικανότητας, τη χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας
Ασφάλισης και την χορήγηση των προβλεπόμενων πα−
ροχών του Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα.
β. Για την είσπραξη των εισφορών ασφαλισμένων και
εργοδοτών, την παρακράτηση της εισφοράς των συντα−
ξιούχων καθώς και τα κάθε είδους έσοδα για παροχές
περίθαλψης και την απόδοση αυτών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
στο Λογαριασμό Παροχών σε Χρήμα του Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του
N. 3918/2011 (Α΄31) και των αναφερόμενων στο άρθρο
μόνο της αρ. Φ. 80000/οικ.22443/4522/2012 (Β΄2810) κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας.
3. Οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, συν
εισπράττονται με τις εισφορές του Τομέα Σύνταξης
Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσ−
σαλονίκης και εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις περί
του τρόπου είσπραξης, των προθεσμιών καταβολής και
κυρώσεων στις περιπτώσεις καθυστέρησης καταβολής
που ισχύουν για τις εισφορές του Τομέα.
Το ύψος των εισφορών εργοδοτών και ασφαλισμένων,
καθώς και το ύψος και το είδος των λοιπών εσόδων
καθορίζεται ως ακολούθως:
Εργοδοτών:
• 1% επί της τιμής εκάστου στην περιοχή ασφαλι−
στικής αρμοδιότητας του Τομέα πωλούμενου φύλλου
ημερήσιας εφημερίδας, βαρύνουσα κατά 0,50% τα δι−
καιώματα των εκδοτών και κατά 0,50% την προμήθεια
των Πρακτορείων Διανομής Τύπου και των υποκατα−
στημάτων αυτών.
• 2% επί της τιμής κάθε περιοδικού ή άλλου έντυπου,
που πωλείται διά των εφημεριδοπωλών, διανομέων τύ−
που και υποπρακτόρων φυσικών ή νομικών προσώπων,
ασφαλισμένων του Τομέα, βαρύνουσα κατά 1% τα δι−
καιώματα των εκδοτών ή άλλων εντύπων και κατά 1%
την προμήθεια των Πρακτορείων Διανομής Τύπου και
των υποκαταστημάτων αυτών.
Ασφαλισμένων:
• 0,25% επί της τιμής πώλησης εφημερίδων, περι−
οδικών ή άλλων εντύπων, παρακρατούμενη από τα
δικαιώματα των Εφημεριδοπωλών, διανομέων τύπου,
υποπρακτόρων, εταίρων ή μετόχων, ασφαλισμένων του
Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρα−
κτορείων Θεσσαλονίκης.

Ως κατώτατα όρια μηνιαίων εισφορών ανά έτη ασφά−
λισης εκάστου ασφαλισμένου, καθορίζονται τα εξής:
α. Μέχρι ενός έτους ασφάλισης το ποσό των 25 €,
β. από 1 έως πέντε (5) έτη ασφάλισης το ποσό των 40 €,
γ. από 5 έως δέκα (10) έτη ασφάλισης το ποσό των 50 €,
δ. από 10 έως είκοσι (20) έτη ασφάλισης το ποσό των 60 €,
ε. από 20 έτη και πάνω το ποσό των 75 €.
Εάν από την εισφορά του του αναφερόμενου πο−
σοστού 0,25% επί της τιμής πώλησης κάθε εντύπου,
δεν καλύπτονται τα ανωτέρω ποσά, ο ασφαλισμένος
υποχρεούται να καταβάλλει στον Τομέα, το ποσό που
υπολείπεται από την ανωτέρω κλίμακα εκκαθάρισης.
• 2% στο σύνολο των αποδοχών των υπαλλήλων των
Πρακτορείων Διανομής Τύπου και των υποκαταστη−
μάτων αυτών, καθώς και των μισθωτών−βοηθών που
απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε
φυσικά και νομικά πρόσωπα, ασφαλισμένα του Τομέα
Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορεί−
ων Θεσσαλονίκης, με κατώτατη βάση υπολογισμού τις
αποδοχές που προβλέπονται από τη Συλλογική Σύμβα−
ση της Ε.Π.Η.Ε.Α., για υπάλληλο με 1−2 έτη υπηρεσίας
της 3ης κλίμακας για το έτος 2008.
Συνταξιούχων:
• 6% επί του ποσού των κατά μήνα καταβαλλόμενων
κύριων συντάξεων.
4. Οι ανωτέρω εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη
καθώς και τα κάθε είδους έσοδα για παροχές περί−
θαλψης, κατανέμονται για παροχές σε είδος από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήμα από τον Λογαρια−
σμό Παροχών σε Χρήμα του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης
Προσωπικού Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π. − Μ.Μ.Ε.), ως ακολούθως:
Α. Εισφορά εργοδοτών:
α. Το ποσό των συνολικών εσόδων που προκύπτει
από το 1% επί της τιμής εκάστου πωλούμενου φύλλου
ημερήσιας εφημερίδας, στην περιοχή ασφαλιστικής αρ−
μοδιότητας του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και
Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης, η οποία βαρύνει
κατά 0,50% τα δικαιώματα των εκδοτών και κατά 0,50%
την προμήθεια των Πρακτορείων Διανομής Τύπου και
των υποκαταστημάτων αυτών, κατανέμεται σε ποσοστό
80% για παροχές ασθένειας σε είδος και σε ποσοστό
20% για παροχές ασθένειας σε χρήμα,
β. Το σύνολο των εσόδων που προκύπτει από την
εισφορά των εργοδοτών υπέρ του Τομέα Σύνταξης Εφη−
μεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονί−
κης σε ποσοστό 2% επί της τιμής εκάστου περιοδικού ή
άλλου εντύπου που πωλείται διά τον εφημεριδοπωλών,
διανομέων τύπου, υποπρακτόρων φυσικών ή νομικών
προσώπων ασφαλισμένων του Τομέα, εντός της περιο−
χής ασφαλιστικής αρμοδιότητας του Τομέα, βαρύνουσα
κατά 1% τα δικαιώματα των εκδοτών και κατά 1% την
προμήθεια των Πρακτορείων Διανομής Τύπου και των
υποκαταστημάτων αυτών, κατανέμεται σε ποσοστό 80%
για παροχές ασθένειας σε είδος και σε ποσοστό 20%
για παροχές ασθένειας σε χρήμα.
Β. Εισφορά ασφαλισμένων:
α. Το σύνολο των εσόδων που προκύπτει από το 0,25%
επί της τιμής πώλησης εφημερίδων, περιοδικών ή άλ−
λων εντύπων, παρακρατούμενη από τα δικαιώματα των
εφημεριδοπωλών, διανομέων τύπου, υποπρακτόρων ή
νομικών προσώπων ασφαλισμένων του Τομέα, κατανέ−
μεται σε ποσοστό 80% για παροχές ασθένειας σε είδος
και σε ποσοστό 20% για παροχές ασθένειας σε χρήμα.
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β. Το σύνολο των εσόδων που προκύπτει σε ποσοστό
2% επί του συνόλου των αποδοχών των υπαλλήλων των
Πρακτορείων Διανομής Τύπου, καθώς και των μισθω−
τών−βοηθών που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης
εργασίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ασφαλισμένα
του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων
Πρακτορείων Θεσσαλονίκης, αποδίδεται εξολοκλήρου
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ για παροχές ασθένειας σε είδος.
γ. Η προβλεπόμενη εισφορά συνταξιούχων 6% επί του
ποσού των κατά μήνα καταβαλλόμενων κύριων συντάξε−
ων που παρακρατείται από το Ταμείο, αποδίδεται εξολο−
κλήρου στον Ε.Ο.Π.ΠΥ για παροχές ασθένειας σε είδος.
Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από την ημερο−
μηνία υπαγωγής των ανωτέρω προσώπων για παροχές
περίθαλψης σε είδος στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές
σε χρήμα στο Λογαριασμό Παροχών σε Χρήμα του
Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. ΠΟΛ. 1034
(2)
Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011
(ΦΕΚ 1657/Β΄), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό
που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτι−
κά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του
N.3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α΄).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 40 του άρθρου 66 του
N. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με
τις διατάξεις της παρ. 20 της υποπαρ. Δ.2. του άρθρου
1 του N.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄) και ισχύουν.
2. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.
1159/22.7.2011 (ΦΕΚ 1657/Β΄), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 8α του άρθρου 62 του
N. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α΄), καθώς και τις διατάξεις της
παρ. 22 του άρθρου 72 του N.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄),
όπως προστέθηκαν με την παρ. 11 του άρθρου 26 του
N. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α΄) και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του N. 3842/2010
(ΦΕΚ 58/Α΄), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του N. 4174/2013
(ΦΕΚ 170/Α΄), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του N. 4174/2013
(ΦΕΚ 170/Α΄), όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του N. 3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α΄) «Εναρμό−
νιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/
ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των
ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των
Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου
και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως
ισχύουν.
9. Τις διατάξεις του N. 3190/1955 (ΦΕΚ 91/Α΄), όπως
ισχύουν.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του N. 2690/1999
(ΦΕΚ 45 Α΄), όπως ισχύουν.
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11. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της πα−
ραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του N. 4093/2012
(ΦΕΚ 222/Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του N. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016»,
όπως ισχύουν.
12. Την αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ 478/Β/2014,
558/Β/2014 και 697/Β/2015) απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογρα−
φής "Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων"
σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης"».
13. Το Π.δ. υπ’ αριθ. 73/23.09.2015 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Την αριθ. Υ14/03.10.2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπλη−
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
15. Το υπ’ αριθμ. 723οικ/06.04.2015 έγγραφο της Ε.Λ.Τ.Ε.,
το από 2.12.2015 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης
Ελέγχων και την από 16/12/2015 Ειδική Έκθεση Αιτιο−
λόγησης όπου αιτιολογούνται ειδικώς και επαρκώς οι
τροποποιούμενες διατάξεις, αναφορικά με τα ζητήματα
που διατυπώνει επιφυλάξεις η Ε.Λ.Τ.Ε..
16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Ο τίτλος του άρθρου 1 μετονομάζεται σε «Ετήσιο
Πιστοποιητικό και Πρόγραμμα Ελέγχου» και η παράγρα−
φος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην
παρ.5 του άρθρου 82 του N. 2238/1994, αφορά τις ανώνυ−
μες εταιρίες, τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τα
υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων των οποίων
οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρε−
ωτικά, βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων της ισχύου−
σας νομοθεσίας, από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά
γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο
του N. 3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α΄) και εκδίδεται μετά από
έλεγχο εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων που
διενεργείται από τα ως άνω πρόσωπα και ελεγκτικά
γραφεία».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Στον αναλυτικό φάκελο τεκμηρίωσης, στον οποίο
περιλαμβάνονται σε διακριτά τμήματα όλες οι εργασί−
ες προγραμματισμού, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του
ελέγχου εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων, περι−
γράφεται αναλυτικά η ελεγκτική εργασία των Νόμιμων
Ελεγκτών με τεκμηρίωση, για κάθε φορολογικό αντικεί−
μενο που εξετάζεται, των ευρημάτων του ελέγχου, είτε
αυτά αφορούν πλήρη συμμόρφωση της ελεγχόμενης
επιχείρησης με τη φορολογική νομοθεσία, είτε αφορούν
παραβάσεις σε επιμέρους τομείς».
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία
υποχρεούνται να διατηρούν τον αναλυτικό φάκελο
τεκμηρίωσης για όσο χρόνο ισχύει το δικαίωμα της
Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξεων προσδιορι−
σμού φόρου και υποχρεούνται να παρέχουν το σχετικό
φάκελο τεκμηρίωσης οποτεδήποτε αυτός ζητηθεί από
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τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οι−
κονομικών. Σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος ή οι υπάλ−
ληλοι που διενεργούν το φορολογικό έλεγχο δύνανται
να ζητήσουν από το Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό
γραφείο οποιαδήποτε πληροφορία κρίνεται απαραίτητη
για τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου τους».
4. Ο τίτλος του άρθρου 5 μετονομάζεται σε «Έλεγχος
από τη Φορολογική Διοίκηση».
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Από τις επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί από Νόμι−
μους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία για την εφαρμογή
των φορολογικών διατάξεων, με εξαίρεση εκείνες για
τις οποίες έχει υποβληθεί Έκθεση Φορολογικής Συμ−
μόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα ή με αδυναμία
έκφρασης συμπεράσματος, για τις οποίες διενεργείται
υποχρεωτικά έλεγχος, επιλέγονται για έλεγχο υπο−
θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του
N. 4174/2013, όπως ισχύει».
6. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5 καταργούνται.
7. Ο πρώτος (1ος) στίχος της παραγράφου 4 του άρ−
θρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Εκτός των επιχειρήσεων που ελέγχονται σύμ−
φωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το
Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να διενεργεί ελέγχους
σε πρόσθετο αριθμό επιχειρήσεων, μετά από εισήγη−
ση του Προϊσταμένου της ελεγκτικής υπηρεσίας που
προβλέπεται από την περ. 12 του άρθρου 1 της αριθ.
Δ6Α 1036682ΕΞ2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως
ισχύει και έγκριση από το Γενικό Διευθυντή Φορολογι−
κής Διοίκησης, βάσει των κριτηρίων που ακολουθούν:».
8. Η περίπτωση Α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5
αντικαθίσταται ως εξής: «α) Λήψη ή έκδοση πλαστών−ει−
κονικών φορολογικών στοιχείων, συναλλαγές με ανύπαρ−
κτες φορολογικά επιχειρήσεις και περιπτώσεις για τις
οποίες προέκυψαν παραβάσεις των άρθρων 39 και 39Α
του N. 2238/1994 (transfer pricing), στοιχεία ή ενδείξεις για
παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από εσωτερι−
κή ή εξωτερική πληροφόρηση ή επεξεργασία δεδομένων,
μη έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από
τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία στις
ημερομηνίες που ορίζονται ως καταληκτικές για την
ηλεκτρονική υποβολή της και περιπτώσεις ελέγχων επι−
χειρήσεων κατά τους οποίους έχουν προκύψει στοιχεία
για παράβαση των διατάξεων του N. 3693/2008 από τους
Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία».
9. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από
εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κλάδου από το ίδιο
ελεγκτικό γραφείο».
10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Όλοι οι έλεγχοι του παρόντος άρθρου πραγματο−
ποιούνται εντός του χρόνου που ισχύει το δικαίωμα της
Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξεων προσδι−
ορισμού φόρου».
11. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 καταργείται.
12. Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 αντικαθίσταται
ως εξής:
«7. Σε περίπτωση που οι λογιστικές διαφορές που
προσδιορίζονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές και αφο−

ρούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των δαπανών
είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθάριστων εσόδων, η
υπόθεση παραπέμπεται για έλεγχο της παραγωγικότη−
τας των δαπανών από τη φορολογική αρχή, μετά από
εισήγηση του Προϊσταμένου της ελεγκτικής υπηρεσίας
που προβλέπεται από την περ. 12 του άρθρου 1 της αριθ.
Δ6Α 1036682ΕΞ2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως
ισχύει και έγκριση του Γενικού Διευθυντή Φορολογικής
Διοίκησης».
13. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της Έκ−
θεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης των Νόμιμων Ελε−
γκτών, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύ−
λαξη:
Στην περίπτωση που για μία ελεγχόμενη επιχείρηση
εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επι−
φύλαξη από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά
γραφεία τότε, καταρχήν, δε διενεργείται πλήρης φο−
ρολογικός έλεγχος για τη χρήση για την οποία έχει
εκδοθεί η συγκεκριμένη Έκθεση, επιφυλασσομένων των
διατάξεων του άρθρου 80 του N. 3842/2010. Φορολογι−
κός έλεγχος διενεργείται στην περίπτωση στοιχείων ή
ενδείξεων για παραβάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 5 της παρούσας και οι οποίες
δεν εντοπίστηκαν από το διενεργηθέντα έλεγχο εφαρ−
μογής των φορολογικών διατάξεων ή εάν περιέλθει σε
γνώση του Προϊσταμένου της ελεγκτικής υπηρεσίας που
προβλέπεται από την περ. 12 του άρθρου 1 της αριθ.
Δ6Α 1036682ΕΞ2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως
ισχύει, οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο το οποίο
δεν είχαν στη διάθεση τους οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα
ελεγκτικά γραφεία ή οι υπάλληλοι που διενήργησαν το
φορολογικό έλεγχο, κατά το χρόνο του ελέγχου τους.
β) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα
έμφασης:
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από τον έλεγχο των
Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, προκύ−
πτουν θέματα για τα οποία αμφισβητείται η φορολογική
τους μεταχείριση, αυτά επισημαίνονται ως θέματα έμ−
φασης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του παραρτήματος
Ι της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται εντολή
μερικού ελέγχου από τον Προϊστάμενο της ελεγκτι−
κής υπηρεσίας που προβλέπεται από την περ. 12 του
άρθρου 1 της αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών, όπως ισχύει, για την αξιολόγηση των ως
άνω θεμάτων που περιγράφονται στην Έκθεση Φορο−
λογικής Συμμόρφωσης και τον καταλογισμό τυχόν φο−
ρολογικών διαφορών. Αν, από το συγκεκριμένο έλεγχο,
διαπιστωθούν στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της
φορολογικής νομοθεσίας, ο Προϊστάμενος της ελεγκτι−
κής υπηρεσίας που προβλέπεται από την περ. 12 του
άρθρου 1 της αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών, όπως ισχύει, εισηγείται στο Γενικό Διευ−
θυντή Φορολογικής Διοίκησης τη διενέργεια περαιτέρω
φορολογικού ελέγχου.
γ. Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με επιφύλαξη:
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από την Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης των Νόμιμων Ελεγκτών
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και ελεγκτικών γραφείων προκύπτουν συμπεράσμα−
τα με επιφύλαξη, εκδίδεται εντολή μερικού ελέγχου
από τον Προϊστάμενο της ελεγκτικής υπηρεσίας που
προβλέπεται από την περ. 12 του άρθρου 1 της αριθ.
Δ6Α 1036682ΕΞ2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως
ισχύει, για την αξιολόγηση των ως άνω θεμάτων που
περιγράφονται στην Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφω−
σης και τον καταλογισμό τυχόν φορολογικών διαφορών.
Αν, από το συγκεκριμένο έλεγχο, διαπιστωθούν στοιχεία
ή ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθε−
σίας, ο Προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας που
προβλέπεται από την περ. 12 του άρθρου 1 της αριθ.
Δ6Α 1036682ΕΞ2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως
ισχύει, εισηγείται στο Γενικό Διευθυντή Φορολογικής Δι−
οίκησης τη διενέργεια περαιτέρω φορολογικού ελέγχου.
δ) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με αρνητικό
συμπέρασμα ή αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος:
Για τις περιπτώσεις που υποβάλλεται, από τους Νό−
μιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης με αδυναμία έκφρασης
συμπεράσματος ή με αρνητικό συμπέρασμα, εκδίδεται
εντολή ελέγχου από τον Προϊστάμενο της ελεγκτικής
υπηρεσίας που προβλέπεται από την περ. 12 του άρθρου
1 της αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονο−
μικών, όπως ισχύει.
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με αδυναμία έκ−
φρασης συμπεράσματος εκδίδουν οι Νόμιμοι Ελεγκτές
και τα ελεγκτικά γραφεία και στην περίπτωση που δεν
τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά
με τον διενεργηθέντα έλεγχο εφαρμογής των φορολο−
γικών διατάξεων.
2. Εφόσον οι παραβάσεις της νομοθεσίας έχουν εντο−
πιστεί από τον έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών και ελε−
γκτικών γραφείων, στο Προσάρτημα των αναλυτικών
πληροφοριακών στοιχείων, περιλαμβάνονται και οι από−
ψεις της διοίκησης της εταιρίας και του λογιστή − φο−
ροτέχνη που υπογράφει τις φορολογικές καταστάσεις,
ο οποίος πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δεν εντόπισε την
παράβαση, εφαρμοζομένων αναλόγως στη συνέχεια,
των διατάξεων του άρθρου 4 του N. 2523/1997 όπως
αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26
παρ. 3 του N. 3943/2011.
Εφόσον οι παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσί−
ας, εντοπιστούν για πρώτη φορά από τον έλεγχο της
φορολογικής αρχής, στην έκθεση ελέγχου της περι−
λαμβάνονται και οι απόψεις των Νόμιμων Ελεγκτών και
ελεγκτικών γραφείων που έλεγξαν την εταιρία, ανα−
φορικά με τις διαπιστώσεις του ανωτέρω ελέγχου, οι
οποίοι πρέπει να αιτιολογήσουν γιατί δεν εντόπισαν την
παράβαση, εφαρμοζομένων αναλόγως στη συνέχεια,
των διατάξεων του N. 3693/2008 και των διατάξεων του
άρθρου 4 του N. 2523/1997 όπως αυτό συμπληρώθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του N. 3943/2011.
Στην ίδια έκθεση περιλαμβάνονται και οι απόψεις του
φοροτέχνη −λογιστή.
3. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε τύπο Έκθεσης
Φορολογικής Συμμόρφωσης καταγράφονται ως «μη
σημαντικές φορολογικές διαφορές» θέματα και παρα−
τηρήσεις από τις οποίες προκύπτουν μη αποδοθέντες
φόροι, αυτές αξιολογούνται από τον Προϊστάμενο της
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ελεγκτικής υπηρεσίας που προβλέπεται από την περ. 12
του άρθρου 1 της αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014 απόφασης
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, όπως ισχύει, για την αξιολόγηση
των θεμάτων και των παρατηρήσεων αυτών και τον
καταλογισμό των μη αποδοθέντων φόρων.
4. Αναφορικά με το χρόνο διαφύλαξης των βιβλίων
και στοιχείων, επισημαίνεται ότι και για τις επιχειρή−
σεις για τις οποίες έχει εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί
υποχρέωσης διαφύλαξης αυτών».
14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 καταργείται.
15. Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 καταργείται.
16. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Αρμόδια για το πλαίσιο της άντλησης της πλη−
ροφόρησης, της επικοινωνίας των εμπλεκόμενων και
της επεξεργασίας των δεδομένων, που αφορούν τους
ελέγχους εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων που
διενεργούν οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γρα−
φεία, είναι η Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών».
17. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 καταργείται.
18. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Η Γ.Γ.Δ.Ε. αναπτύσσει, συντηρεί και βελτιώνει ειδική
εφαρμογή παρακολούθησης των ελέγχων αυτών».
19. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 καταργείται.
20. Η παράγραφος 8 του άρθρου 8 αντικαθίσταται
ως εξής:
«8. Για την υλοποίηση των παραπάνω η Γ.Γ.Δ.Ε. διαθέ−
τει υπηρεσίες ιστού (web services) με τις οποίες δίνεται
η δυνατότητα καταχώρησης και ανάκτησης των Εκθέσε−
ων Φορολογικών Συμμόρφωσης και των οικείων «Προ−
σαρτημάτων αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων». Η
δημιουργία των αρχείων XML που θα υποβάλλονται στη
Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και το λογισμικό πελάτες (client) που θα
χρησιμοποιηθεί για την υποβολή δεν αποτελεί αντικεί−
μενο του έργου της Γ.Γ.Δ.Ε. και μπορεί να αναπτυχθεί
από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Στο Παράρτημα IV
επισυνάπτεται το XML σχήμα της Έκθεσης Φορολογι−
κής Συμμόρφωσης, το οποίο περιγράφει τη δομή του
αρχείου XML που θα υποβάλλεται στη Γ.Γ.Δ.Ε.».
21. Ο τίτλος του άρθρου 9 μετονομάζεται σε «Περιε−
χόμενο Εκθέσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης».
22. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 καταργείται.
23. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Στην περίπτωση που μία ανώνυμη εταιρία ή εται−
ρία περιορισμένης ευθύνης ή υποκατάστημα αλλοδα−
πής επιχείρησης, παρότι πληροί τα κριτήρια για τον
υποχρεωτικό της έλεγχο από Νόμιμους Ελεγκτές και
ελεγκτικά γραφεία, δεν τους επιλέγει για τον έλεγχο
της οικονομικής διαχείρισης και κατά συνέπεια για τον
έλεγχο εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων, ελέγ−
χεται άμεσα από τη Φορολογική Διοίκηση».
24. Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Σε κάθε περίπτωση η άσκηση του ελέγχου εφαρ−
μογής των φορολογικών διατάξεων από Νόμιμο Ελεγκτή
και ελεγκτικό γραφείο είναι ασυμβίβαστη με το έργο
του Λογιστή−Φοροτέχνη που υπογράφει τις οικονομικές
καταστάσεις και τις φορολογικές δηλώσεις των επιχει−
ρήσεων που ελέγχονται».
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25. Η παράγραφος 8 του άρθρου 10 αντικαθίσταται
ως εξής:
«8. Εφόσον από μεταγενέστερο έλεγχο της Φορολογι−
κής Διοίκησης προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις, σε
σχέση με τα φορολογικά αντικείμενα που ορίζονται στο
πρόγραμμα ελέγχου του Παραρτήματος III, επιβάλλεται
στο Νόμιμο Ελεγκτή και στο ελεγκτικό γραφείο διοικητι−
κό πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα
της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του
N. 2523/1997, ανεξάρτητα αν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις
θα καταβληθούν από την ελεγχόμενη επιχείρηση».
26. Η παράγραφος 9 του άρθρου 10 καταργείται.
27. Η παράγραφος 10 του άρθρου 10 αντικαθίσταται
ως εξής:
«10. Τα πρόστιμα, με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, δη−
μοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου με
αναφορά στο ύψος του προστίμου, την ελεγχόμενη
επιχείρηση, το ελεγκτικό γραφείο που αφορούν και το
Νόμιμο Ελεγκτή, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί
προσωπικών δεδομένων».
Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011
(ΦΕΚ 165/Β΄) ισχύουν ως έχουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

F
Αριθμ. 3122.01−Τ54/21926/16
(3)
Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση
της μελέτης και του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΛΙΜΕΝΩΝ N. ΛΕΡΟΥ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το N. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), άρθρο δέκατο όγδοο,
«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε−
νικής Πολιτικής».
β. Το N. 3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197) (άρθρο 14 παρ. 1 περί−
πτωση δ) όπως αντικαταστάθηκε από το N. 3153/2003
(Άρθρο 44 παρ. 1) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».
γ. Το Π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149) (άρθρο 1), «Τροποποί−
ηση Π.δ. 85/2012 "Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών"».
δ. Το Π.δ. 103/2014 (Α΄ 170) «Οργανισμός Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».
ε. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
στ. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
ζ. Το αρ. πρ. 2156/11−12−2015 έγγραφο Δ.Λ.Τ. ΠΑΤΜΟΥ.
η. Την υπ’ αριθμ. 184/10−12−2015 Απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. ΠΑΤΜΟΥ.
θ. Το αρ. πρωτ. 5693/26−10−2015 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕ−
ΡΕΙΑΣ N. ΑΙΓΑΙΟΥ/ΓΔΑΠΠΥ/Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΔΩΔ/
ΝΗΣΟΥ.

ι. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε για την εκτέλεση του εν θέματι έργου,
προϋπολογισμού 104.000,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανο−
μένου Φ.Π.Α.),
α) ως Προϊστάμενη Αρχή το Διοικητικό Συμβούλιο
του Δ.Λ.Τ. ΠΑΤΜΟΥ και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το
Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδ/
νήσου της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ N. ΑΙΓΑΙΟΥ για την επίβλεψη
της μελέτης και
β) ως Προϊστάμενη Αρχή το Διοικητικό Συμβούλιο του
Δ.Λ.Τ. ΠΑΤΜΟΥ και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα
Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Δωδ/νήσου της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ N. ΑΙΓΑΙ−
ΟΥ για την επίβλεψη του έργου.
2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του
εν λόγω έργου.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
Αριθμ. 1487
(4)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής για έγκριση δαπα−
νών μέχρι ορισμένου ποσού στην Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Οικονομικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 9, παρ. 3 του N. 2690/1999 «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 45/τ.Α΄/1999).
2. Του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχείο θ και του άρθρου 7
παρ. 2 στοιχείο β του N. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα−
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 131/τ.Α΄/2006).
3. Του άρθρου 2 παρ. 4 περ. 4 του N. 3861/2010 «Ενί−
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/2010).
4. Του άρθρου 6 παρ. 1 περ.δ και παρ. 3 του Π.δ.
57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων
της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέ−
ντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ε.Κ.Δ.Δ.Α»
(ΦΕΚ 59/τ.Α΄/2007), όπως ισχύει, μετά την αντικατάστα−
ση του δυνάμει του άρθρου 33 παρ.5 του N. 4250/2014
«Διοικητικές Απλουστεύσεις−Καταργήσεις, Συγχωνεύ−
σεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα−Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/2014).
5. Του Π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)»
(ΦΕΚ 1/τ.Α΄/2008), όπως ισχύουν.
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6. Της με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.12/45/οικ. 8259 κοι−
νής υπουργικής απόφασης «Αποδοχή παραίτησης και
διορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνι−
κού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 176/τ. ΥΟΔΔ/27.03.2015), όπως διορ−
θώθηκε με το ΦΕΚ 203/τ. ΥΟΔΔ/01.04.2015.
Β) Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουρ−
γίας της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΕΚΔΔΑ.
Γ) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζει:
Μεταβιβάζει στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικο−
νομικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Σοφία Ευαγγελία, υπάλληλο ΠΕ
Διοικητικού − Οικονομικού με Β΄ βαθμό, το δικαίωμα της
υπογραφής έγκρισης δαπανών των κατωτέρω Κωδικών
Αριθμών Εξόδου (Κ.Α.Ε.), συνολικού ύψους 60.000 € ανά
ΚΑ. Ε. κατ’ έτος και με την προϋπόθεση ότι το ύψος της
κάθε έγκρισης δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσό των
2.000 € ανά Κ.Α.Ε:
Κωδικός
Αριθμός
Εξόδου
0711
0721

0731

0732
0863
0881
0889
0892
9349
9425
9426
9428
9429
9492

Περιγραφή
Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση
υπαλλήλων στο εσωτερικό
Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης
για εκτέλεση υπηρεσίας
στο εσωτερικό υπαλλήλων
Οδοιπορικό έξοδα μετακίνησης
για εκτέλεση υπηρεσίας από το εσωτερικό
στο εξωτερικό
Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης
για εκτέλεση υπηρεσίας από το εσωτερικό
στο εξωτερικό.
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών
μέσων ξηράς
Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων
Προμήθεια μηχανικού και λοιπού
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού
που δεν κατονομάζονται ειδικά
Προμήθειες για τη λειτουργία
των διοικητικών υπηρεσιών
Ταχυδρομικά, τηλεφωνικά, τηλεγραφικά
τέλη διοικητικών υπηρεσιών
Έξοδα καθαριότητος, θέρμανσης, ύδρευσης,
φωτισμού διοικητικών υπηρεσιών
Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας
Δαπάνες εκπαίδευσης

Η ανωτέρω υπάλληλος θα υπογράφει την έγκριση
δαπανών, που αφορούν τους ανωτέρω Κ.Α.Ε. και στο
αντίστοιχο ανώτατο όριο ποσού, «Με Εντολή Προέδρου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ταύρος, 10 Μαρτίου 2016
Η Πρόεδρος
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ
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Aριθμ. απόφ. 25/2016
(5)
Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρε−
ωτικού ωραρίου για το έτος 2016 του εποχικού προ−
σωπικού του T.Ο. Ε. Β. Παλαιού Σκυλιτσίου».
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣ−
ΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ
(Συνεδρίαση 03/8−03−2016, θέμα 6ο)
Έχοντας υπόψη:
Α) Το άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015
(176 Α΄) σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής
του νόμου υπάγονται α υπάλληλοι των Γενικών και
Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (περίπτω−
ση ιδ.)
Β) Την 2/1015/ΔΕΠ 5−01−2016 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών με θέμα Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή
την διατάξεων του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015 (176 Α΄)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου,
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου
και δευτέρου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημο−
σίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), καθώς και
των ΔΕKO του κεφ Α του Ν. 3429/2015 (A΄314) και άλλες
μισθολογικές διατάξεις» και ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ − ΠΟ7.
Γ) Τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 (Εργα−
σία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του
Ν. 4354/2015 στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υπο−
χρεωτική η δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δ) Την εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού στο
θέμα 6ο «Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2016 του εποχικού
προσωπικού του Τ.Ο.Ε.Β. Παλαιού Σκυλιτσίου» και ιδίως
το γεγονός ότι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες στον
Οργανισμό την περίοδο λειτουργικής αιχμής των έργων
κατά την αρδευτική περίοδο κατά την οποία τα έργα
λειτουργούν σε 24ωρη βάση − καθιστούν αναγκαία την
εργασία του εποχικού προσωπικού πέραν του συμβα−
τικού ωραρίου τους.
Ε) Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δε συνεπάγεται
επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς οι
πόροι των ΟΕΒ προέρχονται από ανταποδοτικές ει−
σφορές των ωφελούμενων (άρθρο 15 του Ν.δ. 3881/1958
«Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων»).
ΣΤ) Το άρθρο 4 του Κανονισμού Αρδεύσεως έτους
2016 του αρδευτικού δικτύου περιοχής δικαιοδοσίας
του Τ.Ο.Ε.Β. Παλαιού Σκυλιτσίου σύμφωνα με το οποίο
η λειτουργία του αρδευτικού δικτύου προβλέπεται να
είναι γενικά 24ωρη, ομόφωνα αποφασίζει:
α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης εντός του
2016, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 όπως
ισχύει. Ειδικότερα, για το Α΄ εξάμηνο του 2016 μέχρι
96 ώρες υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες για το εποχικό προσωπικό,
άτομα πέντε (5). Δηλαδή συνολικά πέντε (5) εργαζό−
μενοι σύμβασης ορισμένου χρόνου και τετρακόσιες
ογδόντα(480) ώρες συνολικά κατ’ ανώτατο όριο. Για
το Β΄ εξάμηνο του 2016 μέχρι 96 ώρες υπερωριακής
εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
για το εποχικό προσωπικό άτομα πέντε (5). Δηλαδή
συνολικά πέντε (5) εργαζόμενα σύμβασης ορισμένου
χρόνου και τετρακόσιες ογδόντα (480) ώρες συνολικά
κατ’ ανώτατο όριο.
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β) Αρμόδιο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο Πρόεδρος
του Τ.Ο.Ε.Β. και για την παρακολούθηση της υλοποίησης εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
έτους 2016 το οικονομικό τμήμα του Οργανισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΠΗΣ
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