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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση τιμολογίων προσάρτησης, πρυμνοδέτησης, 

παραβολής, ελλιμενισμού Οργανισμού Λιμένος 
Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ Α.Ε.) και νέων τιμολογίων παρε−
χόμενων υπηρεσιών. .................................................................... 1
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Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210/31−5−2013 
υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο τη σύσταση 
Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προ−
σώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από 
το Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ 1387/B/6−6−2013), όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. ................. 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. απόφ. 1692 (1)
Έγκριση τιμολογίων προσάρτησης, πρυμνοδέτησης, πα−

ραβολής, ελλιμενισμού Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε. 
(ΟΛΒ Α.Ε.) και νέων τιμολογίων παρεχόμενων υπηρεσιών.

  Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Συνεδρίαση της 26/5/2014) 

 Αφού έλαβε υπόψη:
Τις διατάξεις:
• Του άρθρου 21 του Ν. 2932/2001 περί μετατροπής 

λιμενικών ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες (ΦΕΚ 145/Α΄),
• των άρθρων 7, 8, 10, και 11 του Ν. 3429/2005 «Δη−

μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (314/Α΄),
• των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄),

• της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 
(ΦΕΚ 152/Α΄) περί αξιοποίησης μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ, 
όπως ισχύει,

• του άρθρου έκτου του Ν. 4079/2012 περί μεταφοράς 
αρμοδιοτήτων της ΕΓΔΕΚΟ στη Δ/νση Δ.Ε.Κ.Ο. της Γενι−
κής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών (ΦΕΚ 180/Α΄),

• του άρθρου 12 του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως 
έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 31 του 
N. 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α΄),

• των άρθρων 16, 41, 59 και 90 της Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κω−
δικοποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του 
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄),

• του άρθρου 1 του Π.Δ. 185/2009 περί ανασύστασης 
του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 213/Α΄) όπως έχει 
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 του 
Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτή−
των των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄), όπως συμπληρώθηκε 
με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 55 του 
Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α΄),

• του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α΄), 
του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄),

• του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 144/Α΄),

• του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/2013 (Α΄ 152) περί Μετονο−
μασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

• του Π.Δ. 119/2013 (Α΄ 153) περί Διορισμού Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, την υπ. αριθ. 
2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου 
Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β΄),

• την υπ’ αριθ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234 Β΄),
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• το με αριθ. 996/9.4.2013 έγγραφο του Οργανισμού 
Λιμένα Βόλου με το οποίο εστάλη στην υπηρεσία μας 
η υπ’ αριθ. 2392 (πρακτικό No 246/2.4.2013) απόφαση του 
ΔΣ της ΟΛΒ ΑΕ,

• το με αριθ. 2808/22/10/2013 έγγραφο του Οργανισμού 
Λιμένα Βόλου με το οποίο εστάλη στην υπηρεσία μας η 
υπ’ αριθ. 2511/2013 (πρακτικό No 258/18/10/2013) απόφαση 
του ΔΣ της ΟΛΒ ΑΕ,

• το με αριθ. 8125.2/02/06 20/03/2006 έγγραφο της 
Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου προς την τέως 
ΕΓΔΕΚΟ σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω υπηρεσία 
συμφωνεί με την προτεινόμενη τιμολόγηση από τον 
Οργανισμό Λιμένα Βόλου περί καθιέρωσης νέων τιμο−
λογίων παρεχόμενων υπηρεσιών,

• το εισηγητικό σημείωμα της Δ/νσης των Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών της ΓΔΟΠ προς την ιε−
ραρχία του Υπουργείου Οικονομικών,

• το υπ’ αριθ. 8125.2/1/2013  3/12/2013 έγγραφο του 
Υ.ΝΑ./Γ.Γ.Λ.& Λ.Π./Δ.Λ.Π./Β΄ με το οποίο αναφέρεται από 
το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου δεν έχει αντίρρηση 
με την έγκριση των τιμολογίων που παρουσιάζονται στο 
διατακτικό της παρούσης,

• το υπ’ αριθ. 8122.1/04/014, 10/01/2014 έγγραφο του Γ.Γ. 
Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής με το οποίο το Υπουρ−
γείο Ναυτιλίας και Αιγαίου παρέχει τη σύμφωνη γνώμη 
για την έγκριση των τιμολογίων που παρουσιάζονται 
στο διατακτικό της παρούσης.

• την εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών,
• την εισήγηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου,
• το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού ή του προϋπολογισμού της εταιρίας ΟΛΒ ΑΕ, 
αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση των ισχυόντων τιμολογίων των τελών−
δικαιωμάτων προσόρμισης − πρυμνοδέτησης − παραβολή 
ελλιμενισμού πλοίων /πλωτών ναυπηγημάτων της ΟΛΒ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΤΕΛΩΝ−ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ−

ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ − ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ− ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ 
ΠΛΟΙΩΝ/ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ Ο.Λ.Β. Α.Ε.
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Διευκρινίσεις
> Όπου στον ανωτέρω πίνακα αναφέρεται η λέξη 

«ημέρα», ως τέτοια νοείται το από 00.01 του μεσονυ−
κτίου μέχρι και 24.00 ώρες εικοσιτετράωρο χρονικό 
διάστημα. Κλάσμα ημέρας θεωρείται ολόκληρο εικο−
σιτετράωρο.

> Για πραγματοποιούμενους εντός του αυτού εικο−
σιτετραώρου περισσότερους του ενός κατάπλους και 
περισσότερες παραβολές ή πρυμνοδετήσεις, οι αναλο−
γούσες χρεώσεις των τιμολογίων παραβολής ή πρυμνο−
δέτησης υπολογίζονται μόνον επί μιας ημέρας.

> Τα στοιχεία που αφορούν την ολική χωρητικότητα 
(GT) και το ολικό μήκος σε μέτρα, επί των οποίων υπο−
λογίζονται οι χρεώσεις των τιμολογίων προσόρμισης, 
παραβολής ή πρυμνοδέτησης, βεβαιούνται είτε εκ των 
επισήμων ναυτιλιακών εγγράφων, είτε εκ του Διεθνούς 
Κώδικα του Λλόϋδ (LLOYD΄S REGISTER OF SHIPPING). 
Προκειμένου δε περί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων 
εγγεγραμμένων στα Ελληνικά Νηολόγια και έκτων Νη−
ολογίων αυτών.

> Επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων που έχουν διπλή 
χωρητικότητα, σαν βάση υπολογισμού των αντίστοιχων 
χρεώσεων λαμβάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ολική χω−
ρητικότητα. Στην περίπτωση αυτή τα επιδεικνυόμενα 
πιστοποιητικά καταμέτρησης πρέπει να είναι τα πρω−
τότυπα.

> Εάν το ολικό μήκος δηλώνεται σε αγγλικούς πόδες, 
αυτά μετατρέπονται σε μέτρα με σχέση 1 αγγλικός 
πόδας=0,304 του μέτρου.

> Επί πετρελαιοφόρων πλοίων με δεξαμενές διαχωρι−
σμένου έρματος−εναλλακτικού σχεδιασμού, καθώς και 
επί των εξομοιούμενων με αυτά (SEGREGATED BALLAST 
TANKS, SIDE HUSSE/DOUBLE BOTTOMS) σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της MARPOL 73/78, οι χρεώσεις που υλο−
ποιούνται με βάση τη χωρητικότητα υπολογίζονται με 
τη μειωμένη χωρητικότητα που αναγράφεται στο διε−
θνές πιστοποιητικό χωρητικότητας και που προκύπτει 
μετά την αφαίρεση της χωρητικότητας των δεξαμενών 
διαχωρισμένου έρματος και σε κάθε περίπτωση μει−
ωμένα κατά ποσοστό 17% τουλάχιστον από τις αντί−
στοιχες χρεώσεις που υλοποιούνται σε δεξαμενόπλοια 
ίσης χωρητικότητας χωρίς δεξαμενές διαχωρισμένου 
έρματος. Επί των πλοίων αυτών και οι λοιπές χρεώσεις 
τιμολογίων που υπολογίζονται με βάση άλλα μεγέθη 
πλην της χωρητικότητας, τούτες διαμορφώνονται σε 
επίπεδα μειωμένα κατά 17% σε σχέση με τις αντίστοι−
χες που επιβάλλονται σε δεξαμενόπλοια ίσων μεγεθών 
χωρίς δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος.

> Ο υπολογισμός των χρεώσεων των πάσης φύσεως 
λιμενικών δικαιωμάτων πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων 
που απορρέουν από τις ισχύουσες κατά περίπτωση 
διατάξεις για πλοία που σύμφωνα με τις διατάξεις 
για πλοία που σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. 1969 
(TONNAGE CONVENTION) είναι μέχρι 1300 GT, γίνεται με 
βάση την παλαιά χωρητικότητα τους σε κόρους η οποία 
προκύπτει από καταμέτρηση τους σύμφωνα με τους 
κανόνες της εθνικής νομοθεσίας και αναγράφεται στο 
Πιστοποιητικό Καταμέτρησης ή άλλο επίσημο έγγραφο.

> Ο υπολογισμός των χρεώσεων των πάσης φύσεως 
τιμολογίων που αφορούν λιμενικά τέλη πλοίων και πλω−
τών ναυπηγημάτων διεθνών πλόων που προσδιορίζονται 
με την ολική GT και καθαρή χωρητικότητα NT γίνεται 
με τους κανόνες της Δ.Σ. 1969 (ΙΜΟ). Εξαιρούνται τα 
πλοία μέχρι 1300 GT που αναφέρονται στην προηγού−
μενη παράγραφο.
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> Η καταβολή των ποσών που απορρέουν από χρε−
ώσεις που υλοποιούνται σε εκτέλεση των τιμολογίων 
προσόρμισης, πλεύρισης, πρυμνοδέτησης και ελλιμενι−
σμού θα πρέπει να γίνεται έως και την εικοστή (20η) 
ημέρα του επόμενου μηνός. Σε περίπτωση που η εί−
σπραξη τους δεν υλοποιηθεί εμπρόθεσμα με υπαιτιό−
τητα του οφειλέτη τότε αποστέλλονται προς είσπραξη 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1113562/6644/0016/19−12−2001 
(ΦΕΚ 1811/Β/31−12−01) Α.Υ.Ο.

> Υπόχρεοι καταβολής των οφειλών από τις χρεώ−
σεις των εν λόγω τιμολογίων τα οποία βαρύνουν και 
ακολουθούν το πλοίο/πλωτό ναυπήγημα είναι ο πλοιο−
κτήτης, ο εφοπλιστής και ο κατά το χρονικό διάστημα 
της δημιουργίας της απαίτησης ναυτικός πράκτορας 
ή νόμιμος αντιπρόσωπός του, ευθυνόμενοι ο καθένας 
αλληλέγγυα και εξ’ ολοκλήρου.

> Από την καταβολή των ανωτέρω τελών απαλλάσσο−
νται τα παρακάτω πλοία/πλωτά ναυπηγήματα :

1. Πολεμικά και κρατικά μη εμπορικά (εκπαιδευτικά 
κ.λπ.) πλοία ελληνικά ή ξένα που καταπλέουν σε λιμένα 
αρμοδιότητας Ο.Λ.Β. Α.Ε.

2. Πλοία που ανήκουν σε Διεθνείς Οργανισμούς, Αν−
θρωπιστικές − Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και Ιδρύ−
ματα.

3. Τα πάσης φύσεως Ε/Γ, Ε/Γ−Ο/Γ δρομολογημένα 
πλοία για έκτακτες προσεγγίσεις που πραγματοποι−
ούν σε λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Β. Α.Ε. σύμφωνα με το 
άρθρο 7, πργ. 2, του Ν. 2932/01 (ΦΕΚ 145/Α).

4. Πλοία/πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται 
για την εκτέλεση έργων στο λιμένα.

5. Πλοία/πλωτά ναυπηγήματα που ανήκουν στην κυ−
ριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και όσα κινούνται για 
λογαριασμό του.

6. Πλοία που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε 
αρχηγούς ξένων κρατών.

7. Πλοία που καταπλέουν για αποβίβαση ασθενούς ή 
νεκρού, αλλαγή ή συμπλήρωση πληρώματος μόνο για 
δύο (2) ημέρες παραμονής και για πραγματοποίηση επι−
σκευών μόνο για σαράντα πέντε (45) ημέρες.

8. Σκάφη χαρακτηρισμένα από την Ελληνική Ιστιοπλο−
ϊκή Ομοσπονδία ως ναυταθλητικά, μόνο για το χρονι−
κό διάστημα διεξαγωγής ιστιοπλοϊκών αγώνων, αφού 

προσκομίσουν βεβαίωση από την οποία να προκύπτει 
η εν λόγω ιδιότητά τους, θεωρημένη από την Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού.

> Μειώσεις στην καταβολή των ανωτέρω τελών δικαι−
ούνται τα κάτωθι πλοία/πλωτά ναυπηγήματα:

Τα Ε/Γ−Ο/Γ πλοία που εκτελούν δρομολόγια μεταξύ 
ελληνικών λιμένων του άρθρου 8, πργ. 5, του Ν. 2932/01 
καταβάλλουν το ήμισυ των αναλογούντων τελών προ−
σόρμισης−παραβολής−πρυμνοδέτησης κατά την εκτέλε−
ση των παραπάνω δρομολογίων. Απαραίτητη προϋπό−
θεση για την υλοποίηση της εν λόγω μείωσης αποτελεί 
η προσκόμιση από την πλευρά των ενδιαφερομένων 
της σχετικής σύμβασης ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας.

Για πλοία που βρίσκονται σε καθεστώς ακινησίας για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (02) ετών και 
έως πέντε (05) έτη καταβάλλεται το 1/3 των τιμολογίων 
ακινησίας (Αποφ. Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε. 943/2006−Πρακτικό No 
101/20−02−2006).

Τα αργούντα μη επανδρωμένα ρυμουλκά και ναυα−
γοσωστικά σκάφη για οποιοδήποτε λόγο, να καταβάλ−
λουν ποσό 16,02 €/μήνα, ανεξαρτήτως προωστηρίου 
δυνάμεως και χρονικού διαστήματος που βρίσκονται 
σε καθεστώς αργίας & δεν είναι επανδρωμένα (Αποφ. 
Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε. 943/2006− Πρακτικό No 101/20−02−2006).

> Εκπτώσεις στην προκαταβολή των ανωτέρω τελών 
δικαιούνται τα κάτωθι πλοία/πλωτά ναυπηγήματα:

Τα αλιευτικά σκάφη (επαγγελματικά και ερασιτεχνι−
κά) και τα σκάφη αναψυχής (Ε/Γ−Τ/Ρ του Ν. 2743/99 
και ιδιωτικής χρήσης) ανεξαρτήτως μεγέθους κατά τα 
κάτωθι ποσοστά :

20% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα 30% εάν προ−
καταβληθούν για ένα εξάμηνο 40% εάν προκαταβλη−
θούν για ένα έτος.

Πλοία που έχουν προκαταβάλει μηνιαία, εξαμηνιαία ή 
ετήσια τέλη προσόρμισης καταβάλουν σε περίπτωση 
πλεύρισης ή πρυμνοδέτησης μόνο τη διαφορά μεταξύ 
των τελών προσόρμισης και πλεύρισης ή πρυμνοδέ−
τησης.

2. Την έγκριση των κάτωθι νέων τιμολογίων για την 
παροχή από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. υπηρεσιών, κατά τα ανα−
γραφόμενα στον κάτωθι πίνακα:
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Τα ανωτέρω νέα τιμολόγια για την παροχή από τον 
ΟΛΒ ΑΕ υπηρεσιών ισχύουν ένα μήνα μετά τη δημοσί−
ευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαΐου 2014

Τα Μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής 
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

    F 
 Αριθμ. 755/0051 (2)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−

νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του 
Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΕΤΠΑ, 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του 
Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/ 
27−10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολό−
γιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά−
ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιο−
νομικής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 226/27−10−2011).

5. Την αριθ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουρ−
γίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 
15 Ν.3614/2007)».

6. Την αριθ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
οτηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κλπ (Δ51 και Δ56).

7. Την αριθ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183) από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν 
«Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμ−

ματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονο−
μικών» (άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).

8. Την αριθ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αποζημί−
ωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 16 
του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την αριθ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/33481/0022/27−4−2011 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετα−
κινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).

10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2014.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 1.165,92€ για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).

12. Την εγκεκριμένη στην αριθ. 587/19−02−2014 συνε−
δρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αρ. 586/12−02−2014 συνεδρίαση Πρόγραμμα 
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2013 έως 
30/06/2014, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή για 

το έργο παραχώρησης «Αποπεράτωση Οδικού Άξονα 
“Ελευσίνα − Κόρινθος − Πάτρα”» (κωδ. 1) της Πράξης 
«Πρόσθετη Χρηματοδοτική Συμβολή για το έργο παρα−
χώρησης «Αποπεράτωση Οδικού Άξονα “Ελευσίνα − Κό−
ρινθος − Πάτρα”» (κωδ. 464759) (Δικαιούχος: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ−
ΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ.

− στο υποέργο «Ισοδύναμη Συμβολή Δημοσίου» (κωδ. 
16) της Πράξης «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ “ΕΛΕΥ−
ΣΙΝΑ − ΚΟΡΙΝΘΟΣ − ΠΑΤΡΑ”» (κωδ. 277211) (Δικαιούχος: 
«ΕΥΔΕ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι :
− ΖΗΣΗ ΦΙΛΙΤΣΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Π 024971, 

υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού και 
Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρη−
ματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου 
ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντονιστής.

− ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ, με Α.Δ.Τ. 
Φ 041370, υπάλληλος της 51ης Δ/νοης «Προγραμματι−
σμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι−
φερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, 
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

− ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 
623705, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού 
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και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ−
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, 
κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής:
Στις 29 και 30 Μαΐου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι−

σης του ΕΠ ΕΠ, στην Αθήνα. 
Στις 2−4 Ιουνίου στην ΕΥΔΕ Μελετών Κατασκευών 

Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου.
Στις 5 και 6 Ιουνίου επίσκεψη του φυσικού αντικειμέ−

νου κατά μήκος της εθνικής οδού, στο τμήμα Ελευσίνα 
− Κόρινθος − Πάτρα και επιστροφή στην Αθήνα.

Στις 10 Ιουνίου στην ΕΥΔΕ Λειτουργίας και Συντήρη−
σης Έργων Παραχώρησης.

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.

5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό 
στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση.

6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 285 ΥΟΔΔ/23−5−2014.

  Αθήνα, 15 Mαΐου 2014 

Ο Πρόεδρος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

    F 
 Αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.45852 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210/31−5−2013 

υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο τη σύσταση 
Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προ−
σώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ 1387/B/6−6−2013), όπως τρο−
ποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1) Του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκρι−
ση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυν−
σης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτι−
κής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ) της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου Μνημονίου 
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος 
και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δη−
μοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» 
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 41/Α/2012) άρθρο 2 παρ. 1 και 
άρθρο 30 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5.

2) Του Ν. 3839/2010 άρθρο Πέμπτο (Μεταβατικές δια−
τάξεις) παρ. 4 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανι−
κών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια 
− Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 
(ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις». (ΦΕΚ 51 Α΄)όπως τροπο−
ποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

3) Των άρθρων 159 − 162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι−

κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 
26), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του 
Ν.3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμέ−
νων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρα−
τικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής 
Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», για όσα 
θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις.

4) Του Ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορο−
λογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α΄) άρθρο 40 παρ. Β4.

5) Του Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» άρθρα 13, 14 και 15 
(ΦΕΚ 45/Α΄/9−3−1999).

6) Του Ν. 2839/2000 «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/Α/12−9−2000), άρθρο 6.

7) Του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Νομικών προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου» άρθρο ένατο (ΦΕΚ 54/Α/14−3−2012).

Β. Την αριθ. 304/1999 γνωμοδότηση του Νομικού Συμ−
βουλίου του Κράτους.

Γ. Τις αποφάσεις:
1) Αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210/31−5−2013 υπουργική από−

φαση με περιεχόμενο τη σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών 
Συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαί−
ου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ 
1387/Β/6−6−2013).

2) Αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ. 2180/9−1−2014 υπουργική από−
φαση με περιεχόμενο την τροποποίηση της αριθ. 
ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210/31−5−2013 υπουργικής απόφασης σύ−
στασης Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ 75/Β/20−1−2014).

3) Αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ. 22661/13−3−2014 υπουργική από−
φαση με περιεχόμενο την τροποποίηση της αριθ. 
ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210/31−5−2013 υπουργικής απόφασης σύ−
στασης Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ 641/Β/14−3−2014).

4) Αριθ. Υ4α/οικ.84627/2011 «Διασύνδεση Νοσοκομεί−
ων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και 
λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/28−7−2011).

Δ. Τις εγκυκλίους:
1) Αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 3523/128/οικ. 8652/16−4−2010 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Σύστημα επιλογής 
προϊσταμένων οργανικών μονάδων − Οδηγίες για την 
εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων (Άρθρο Πέμπτο) 
του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄/29−3−2010).

2) Αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.13/927/οικ. 11484/19−5−2010 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Λειτουργία Υπη−
ρεσιακών Συμβουλίων».

3) Το με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 37.13/937/9360/16−6−2010 έγ−
γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Συγκρότηση και 
λειτουργία Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, καθώς και 
συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΔΥΠΕ».

4) Το αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 37.14/949/οικ. 15640/8−7−2010 έγ−
γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Κοινά υπη−
ρεσιακά συμβούλια − Ειδικές ρυθμίσεις υπηρεσιακών 
συμβουλίων.
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Ε. Τα έγγραφα:
1) Αριθ. πρωτ. 26225/26−8−2013, 5082/11−2−2014 έγγρα−

φα του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» σχετικά με σύσταση Α΄ Κ.Υ.Σ. 
Νοσοκομείων 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

2) Αριθ. ΔΑΑΔ 24766/21395/23−10−2013 έγγραφο της 
Διοίκησης 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

ΣΤ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 
του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται 
από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται 
καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, 
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθ. ΔΥ1 δ/Γ.Π.οικ.54210/31−5−2013 
υπουργική απόφαση με περιεχόμενο τη σύσταση Κοι−
νών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Υγείας (ΦΕΚ 1387/Β/6−6−2013), όπως τροποποιήθηκε με−
ταγενέστερα και ισχύει, κατά το μέρος που αφορά τα 

Νοσοκομεία που περιλαμβάνονται στο Α΄ Κοινό Υπηρε−
σιακό Συμβούλιο της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, το 
οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου.
Α) Α΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων, αρ−

μοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς 
και Αιγαίου, με έδρα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσο−
κομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» και υπαγόμενες υπηρεσίες:

1. Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» Βούλας
2. Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»
3. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»
4. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΑΦΝΙ».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη 

απόφαση, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και 
ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαΐου 2014 
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