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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 415/2/280734 Σ. 1477 (1)
  Τροποποίηση της Φ.424/19/155201/Σ. 1091/13 Ιουν 2008 

απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανακατά−
ταξη οπλιτών και επανακατάταξη εφέδρων για βρα−
χεία περίοδο» (Β΄ 1315).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν. 1911/1990 

(Α΄ 166), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

γ. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 116).

2. Την αριθμ. 15/21−01−2016 εισήγηση του Προϊσταμένου των 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

3. Την από 24 Ιουν 2015 σχετική πρόταση του Αρχηγού 
του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

4. Την από 14 Ιουλ 2015 σχετική πρόταση του Αρχηγού 
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

5. Την από 04 Αυγ 2015 σχετική πρόταση του Αρχηγού 
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

6. Την από 29−12−2015 εισήγηση του Αρχηγού του Γε−
νικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορισμός ειδικοτήτων οπλιτών βραχείας περιόδου 
− τροποποίηση διατάξεων της Φ.424/19/155201/Σ. 1091/13 
Ιουν 2008 απόφασης ΥΦΕΘΑ.

1. Η περίπτωση ια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
της Φ.424/19/155201/Σ. 1091/13 Ιουν 2008 απόφασης Υφυ−
πουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 1315) τροποποιείται 
και επαναδιατυπώνεται ως εξής:

«ια. Να έχουν:
(1) Για το Στρατό Ξηράς μία από τις παρακάτω πενή−

ντα τρεις (53) ειδικότητες: Αποθηκάριος Πυρομαχικών −
Εκρηκτικών, Διαβιβαστής, Διαβιβαστής ΕΔ, Ηλεκτροτε−
χνίτης Ερπυστριοφόρων Οχημάτων, Ηλεκτροτεχνίτης 
Τροχοφόρων Οχημάτων, Μάγειρας, Νοσοκόμος Τραυ−
ματιοφορέας, Οδηγός Αρμάτων LEO 2A4−HELL, Οδηγός 
Αρματοφορέα, Οδηγός Αυτοκινήτου, Οδηγός Τροχο−
φόρων Οχημάτων, Οδηγός−Χειριστής Πυροσβεστικού 
Οχήματος, Οπλουργός, Πολιτικός Μηχανικός, Πολυβο−
λητής, Πυροβολητής Α/Α Κατευθυνόμενων Βλημάτων 
(Κ/Β), Πυροβολητής Ασυρματιστής LEO 2A4−HELL, Πυρο−
βολητής Ασυρματιστής Μέσου Άρματος Μ48Α5 MOLF, 
Πυροβολητής Ασυρματιστής Μέσου Άρματος LEO 1 Α5, 
Πυροτεχνουργός, Ρίπτης − Συσκευαστής Αλεξιπτώτων −
Υλικών − Αλεξιπτωτιστής, Σκοπευτής − Πυροβολητής 
Πυροβολικού Μάχης, Τεχνικός Αποθηκάριος − Γραφέας, 
Τεχνικός Αποθηκάριος − Οδηγός Αυτοκινήτου, Τεχνι−
κός Βοηθός − Παρατηρητής, Τεχνικός Γραφέας − Χει−
ριστής Η/Υ, Τεχνίτης Εργαλειομηχανικός Πυροβόλων 
(ΤΕΠ−ΤΠΕΟ), Τεχνίτης Ερπυστριοφόρων Οχημάτων, Τε−
χνίτης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ελέγχου Πυρός, Τε−
χνίτης Πυρομαχικών, Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών, Τεχνί−
της Τροχοφόρων Οχημάτων, Τοπογράφος Μηχανικός, 
Υπηρέτης Α/Α Πυροβολικού, Υπηρέτης Α−Τ Όπλων ΕΔ, 
Υπηρέτης Κ/Β STINGER, Υπηρέτης Όλμων ΕΔ, Υπηρέτης 
Πολυβόλων ΕΔ, Υπξκος Κινήσεως − Οδηγός Αυτοκινήτου, 
Χειριστής Α−Τ Όπλων Μεγάλου Βεληνεκούς, Χειριστής 
Α−Τ Όπλων Μεσαίου Βεληνεκούς, Χειριστής Γερανού−
Φορτωτή−Εκσκαφέα Τάφρων, Χειριστής Ελαστικών 
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Λέμβων, Χειριστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τερ−
ματικών), Χειριστής Ισοπεδωτή Γαιών, Χειριστής Μέσων 
Επιτήρησης, Χειριστής Μέσων Ηλεκτρονικού Πολέμου −
Ακροατής, Χειριστής Μετεωρολογικών Μηχανημάτων − 
Ήχου Λάμψεων, Χειριστής Όλμων, Χειριστής Οργάνων 
Ελέγχου Πυρός (ΧΟΕΠ) − Α/Α Κατευθυνόμενων Βλημά−
των (Κ/Β), Χειριστής Προωθητή Γαιών, Χειριστής ΣΕΖΜ, 
Χειριστής Ψηφιακών Τερματικών Συσκευών − Κρυπτο−
μηχανών, Βοηθός Νοσηλευτή.

(2) Για το Πολεμικό Ναυτικό μία από τις παρακάτω 
δεκαεπτά (17) ειδικότητες: Διοικητικής Υποστήριξης (ΔΙ−
ΟΙΚ), Οδηγός Τροχοφόρων Οχημάτων (ΟΔΗΓ), Εσχαρέας 
(ΕΣΧ), Μουσικός (ΜΟΥΣ), Διαχειριστής (ΔΙΑΧ), Αρμενι−
στής (ΑΡΜ), Επιχειρήσεων/Επικοινωνιών (ΕΕ), Τεχνικός 
όπλων (Τ/ΟΠΛ), Ηλεκτρολόγος (ΗΛ), Τεχνικός Μηχανο−
λογικών Συστημάτων (Τ/ΜΗΧ), Τεχνικός Ηλεκτρονικών 
Συστημάτων(Τ/ΗΝ), Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δι−
κτύων (ΗΝ/ΗΥ), Τεχνικός Συνεργείων (Τ/ΣΥΝ), Τεχνίτης 
Δομικών έργων (Τ/ΔΟΜ), Ιατρός (ΥΙ), Οδοντίατρος (ΥΟΔ), 
Βοηθός Νοσηλευτικής (Β/ΝΟΣ).

(3) Για την Πολεμική Αεροπορία μία από τις παρακάτω 
τριάντα πέντε (35) ειδικότητες: Αμύνης Αεροδρομίων, 
Αστυνομικός, Βοηθός Ελεγκτή Πτήσεων, Πυροβολητής, 
Συντηρητής Εγκαταστάσεων, Ηλεκτρολόγος Εγκατα−
στάσεων, Ξυλουργός, Υδραυλικός Εγκαταστάσεων, 
Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων, Μηχανι−
κός Οδηγός Οχημάτων και Μηχανημάτων, Μηχανικός 
Οδηγός Οχημάτων, Οδηγός Οχημάτων, Ηλεκτρολόγος 
Οχημάτων, Μηχανικός Ενσύρματων Τηλεπικοινωνιών, 
Μηχανικός Ασυρμάτων Τηλεπικοινωνιών, Μηχανικός 
Χειριστής Κέντρου Τηλεπικοινωνιών, Μετεωρολόγος, 
Πυροσβέστης, Χειριστής Μηχανογραφικών Συσκευών, 
Υγειονομικός Ιατρός, Υγειονομικός Οδοντίατρος, Υγειο−
νομικός Φαρμακοποιός, Υγειονομικός Κτηνίατρος, Φυσι−
οθεραπευτής, Βοηθός Ιατρικών Επαγγελμάτων, Νοσοκό−
μος, Υλικονόμος, Χειριστής Εγκαταστάσεων Καυσίμων, 
Μάγειρας, Τραπεζοκόμος, Κουρέας, Αρμενιστής, Χημι−
κός, Διοικητικής Μέριμνας, Μουσικός».

2. Η περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 
Φ.424/19/155201 /Σ. 1091/13 Ιουν 2008 απόφασης Υφυπουρ−
γού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 1315) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Την ημερομηνία γέννησής τους».
3. Ακολούθως, η παράγραφος 4 του άρθρου 3 της 

Φ.424/19/155201 /Σ. 1091/13 Ιουν 2008 απόφασης Υφυπουρ−
γού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 1315) τροποποιείται ως εξής:

«4. Κατά την επιλογή προτιμώνται κατά σειρά προτε−
ραιότητας, όσοι ανήκουν σε νεότερη ΕΣΣΟ, μεταξύ δε 
οπλιτών της ίδιας ΕΣΣΟ προτιμώνται οι μικρότεροι σε 
ηλικία. Αν συμπίπτουν και οι ΕΣΣΟ και η ημερομηνία 
γέννησης, προτιμώνται αυτοί, που η ειδικότητα τους, 
κατά την κρίση του οικείου Γενικού Επιτελείου, θεω−
ρείται περισσότερο κρίσιμη και αναγκαία».

Άρθρο 2

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ  

Αριθμ.      Φ30316/οικ.10271/Δ15.201 (2)
Καθορισμός τρόπου και χρόνου καταβολής μερισμάτων 

από το ΜΤΠΥ για τους λοιπούς μήνες έτους 2016.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Π.δ. 422/1981 «Περί 

Κωδικοποιήσεως των περί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων διατάξεων» (Α΄ 114) όπως ισχύουν μετά την 
αντικατάσταση τους με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 3 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμί−
σεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 
των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 90 του «Κώδι−
κα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητι−
κά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας», όπως ισχύει (Α΄ 180).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

6. Την αριθμ. Υ5/27.01.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Β΄ 204).

7. Την αριθμ. οικ.:44549/Δ9.12193/8−10−2015 «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο 
Πετρόπουλο» (Β΄ 2169).

8. Την από 25−2−2016 κατά πλειοψηφία απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΠΥ που ελήφθη κατά 
την 8η συνεδρίασή του.

9. Το γεγονός ότι, το ΜΤΠΥ έχει ήδη καταβάλει το 
μέρισμα για το Μάρτιο 2016.

10. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την καταβολή των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου 
Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

2. Για την έναρξη εφαρμογής του παρόντος, νοούνται 
για το ημερολογιακό έτος 2016:

α. ως πρώτο τρίμηνο οι μήνες Απρίλιος, Μάιος και 
Ιούνιος

β. ως δεύτερο τρίμηνο οι μήνες Ιούλιος, Αύγουστος 
και Σεπτέμβριος και

γ. ως τρίτο τρίμηνο οι μήνες Οκτώβριος, Νοέμβριος 
και Δεκέμβριος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. : Δ.Ο.Δ. Γ 4005019 ΕΞ 2016 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΟΔΓ4015335ΕΞ2015/20−7−2015 

(ΦΕΚ Β΄ 1662/7−8−2015) απόφασης ορισμού εκκαθαρι−
στή του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσί−
ου δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΪ−
ΔΑΣ», ως προς τον τρόπο εξόφλησης των δαπανών 
και εξόδων της εκκαθάρισης και παράταση του χρό−
νου περάτωσης της εκκαθάρισης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

β) του Π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(Α΄ 213) και του Π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατα−
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (Α΄ 221)»,

γ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

δ) του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (Α΄ 178),

ε) του Ν.δ. 2488/1953 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, με το οποίο συνεστήθη το Νομικό Πρόσω−
πο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός 
Κωπαΐδας»,

στ) του άρθρου 19 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74), που αφορά 
σε γενικές διατάξεις περί καταργήσεων − συγχωνεύ−
σεων νομικών προσώπων και υπηρεσιών του εν λόγω 
νόμου,

ζ) του άρθρου 61 του Ν. 4305/2014 (Α΄ 237), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, με το οποίο καταργείται την 30η 
Νοεμβρίου 2014 το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανι−
σμός Κωπαΐδας» και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης,

η) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Ν. 4325/2015 
(Α΄ 47), με την οποία καταργείται η συγκρότηση τριμε−
λούς επιτροπής από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την 
διενέργεια καταγραφής,

θ) του άρθρου 65 του Ν. 4342/9−11−2015 (Α΄ 143), με το 
οποίο αντικαταστάθηκε η περίπτωση α της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 61 του Ν. 4305/2014 και προστέθηκε 
περίπτωση γ σε αυτό,

ι) της αριθμ. ΔΟΔΓ4015335ΕΞ2015/ 20−7−2015, απόφα−
σης ορισμού εκκαθαριστή στο καταργούμενο Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Κωπαΐδας» (ΦΕΚ Β΄ 1662/7−8−2015).

2. Το από 3/11/2015 αίτημα − επιστολή της εκκαθαρί−
στριας με το οποίο μας υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων 
και ζητά παράταση του χρόνου εκκαθάρισης, πέραν 
της 31/12/2015.

3. Τα αριθμ. 2/76886/ΔΛΔ/4/12/15 και 2/3904/ΔΠΓΚ/ 
18/1/2016 απαντητικά έγγραφα της Διεύθυνσης Λογα−
ριασμών Δημοσίου και της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

Γενικής Κυβέρνησης αντίστοιχα, στο ΔΟΔΓ 4024790 ΕΞ 
2015/27/11/2015 έγγραφο μας, σχετικά με τη μεταφορά 
ταμειακών διαθεσίμων και εγγραφή πιστώσεων σε ΚΑΕ 
εσόδων και εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2β 
του άρθρου 61 του Ν. 4305/2014, όπως ισχύει, «Το απο−
τέλεσμα της εκκαθάρισης βαρύνει ως υποχρέωση ή 
περιέρχεται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό», 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνεται από το χρόνο που έληξε η περάτω−
ση της εκκαθάρισης του Νομικού Προσώπου Δημοσί−
ου Δικαίου με την Επωνυμία «Οργανισμός Κωπαΐδας», 
μέχρι την 31.12.2016 και η θητεία της εκκαθαρίστριας, 
Παναγιώτας Μασουρίδου, λήγει με την περάτωση της 
εκκαθάρισης. Η ως άνω παράταση εγκρίνεται κατόπιν 
του αιτιολογημένου και εμπρόθεσμου αιτήματος της 
εκκαθαρίστριας με την υποβληθείσα έκθεση πεπραγ−
μένων, καθόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
εκκαθάρισης.

2. Τροποποιούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 1 της παρούσης απόφασης, τα άρθρα 2 και 7 
της απόφασης αριθμ. ΔΟΔΓ4015335ΕΞ2015/20−7−2015
(ΦΕΚ Β΄ 1662/7−8−2015) με τα οποία καθορίζονται η θη−
τεία του εκκαθαριστή αλλά και η υποχρέωση του για 
την υποβολή Ισολογισμών−Απολογισμών και εκθέσεων 
καταγραφής − απογραφής. Η προθεσμία της υποχρέω−
σης αυτής παρατείνεται έως και τις 31.12.2016, ημερο−
μηνία λήξης της εκκαθάρισης.

3. Μεταφέρεται μέρος των ταμειακών διαθεσίμων του 
Οργανισμού Κωπαΐδας που βρίσκονται στο λογαριασμό 
«290/5405165» με ΙΒΑΝ «GR3301102900000029054051650» 
της Εθνικής Τράπεζας ύψους 100.000,00 ευρώ, στο λο−
γαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, με αριθμό 200543 
«Μεταφορά από Διάφορους Λογ/σμούς» με ΙΒΑΝ GR 
3101000230000000000200543 που τηρείται στην Τρά−
πεζα της Ελλάδος και εγγράφονται ως αντίστοιχες πι−
στώσεις στον ΚΑΕ εσόδου 3916 «Χρηματικά Υπόλοιπα 
Περιουσίας Ειδικών Ταμείων, Λογαριασμών και Νομικών 
Προσώπων που Καταργούνται». Τα εν λόγω ταμειακά 
διαθέσιμα που μεταφέρονται, αποτελούν πλέον έσοδο 
του κρατικού προϋπολογισμού.

Το ανωτέρω ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη 
όλων των δαπανών της εκκαθάρισης για το έτος 2016 
(όπως καταγράφονται αναλυτικά στην επόμενη παρά−
γραφο), που θα γίνουν εις βάρος του ΚΑΕ εξόδου 5293 
«Κάθε είδους δαπάνες της καταργηθείσας Ανώνυμης 
Εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (αρ. 16 και 17 Ν. 4038/2012) και 
του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας (αρ. 61 του 
Ν. 4305/2014 και αρ. 65 του Ν. 4342/2015)», του Ειδικού 
Φορέα 23−200.

Η μεταφορά του προαναφερόμενου ποσού θα πραγ−
ματοποιηθεί με εντολή του εκκαθαριστή κατόπιν της 
έκδοσης της παρούσας απόφασης.

4. Καθορίζονται ο τρόπος εξόφλησης από το Δημόσιο 
των αμοιβών και των λοιπών εξόδων που σχετίζονται 
με την εκκαθάριση, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμε−
να δικαιολογητικά, καθώς και τα παραστατικά που θα 
πρέπει να εκδίδονται προς τον Οργανισμό και να υπο−
βάλλονται, σε μηνιαία βάση, από τον εκκαθαριστή, στη 
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, για την πληρωμή 
τους, ως εξής:
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α. Η αμοιβή του εκκαθαριστή, όπως αυτή καθορίστηκε 
στην αριθμ. Δ.Ο.Δ. Γ 4015335 ΕΞ 2015/20−07−2015 απόφα−
ση ορισμού του, και η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
2.400,00 € μικτά, εξοφλείται με βάση τα υποβληθέντα 
Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, στα οποία θα περιλαμ−
βάνονται οι νόμιμες κρατήσεις.

β. Η αποζημίωση του εκκαθαριστή για έξοδα μετα−
κίνησης, παράστασης σε δίκες αλλά και τυχόν λοιπά 
δικαστικά έξοδα πραγματοποιείται με βάση τα παρα−
στατικά δαπάνης που υποβάλλονται από τον εκκαθα−
ριστή συνοδευόμενα από σχετικό πίνακα, στον οποίο 
αναλύονται τα επιμέρους έξοδα.

γ. Το ύψος των αμοιβών των πληρεξούσιων δικηγό−
ρων (Χαρίκλεια − Ισμήνη Παπαγεωργίου, Ιωάννα Σιού−
πουλη, Παλαιολόγο Παλαιολόγο) που αναλαμβάνουν 
την εκπροσώπηση του οργανισμού με βάση την αριθμ. 
ΔΟΔΓ4000061ΕΞ2016/04.01.2016 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών, καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στην παράγραφο (στ) της αριθμ. ΔΟΔΓ4015335 
ΕΞ2015/20.07.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 
και αποτυπώνεται στην μεταξύ τους υπογραφείσα συμ−
φωνία με τον εκκαθαριστή του Οργανισμού, κατά περί−
πτωση. Οι προαναφερόμενοι πληρεξούσιοι δικηγόροι για 
το χρονικό διάστημα της θητείας τους θα πρέπει να εκ−
δίδουν και να υποβάλλουν στον εκκαθαριστή Τιμολόγια 
Παροχής Υπηρεσιών, κατά περίπτωση για τις εργασίες 
που τους ανατίθενται με την μεταξύ τους συμφωνία, 
στα οποία θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις. 
Επίσης, θα υποβάλλονται τα γραμμάτια παράστασης 
τους σε δίκες όταν αυτοί εκπροσωπούν τον οργανισμό. 

Τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών και τα γραμμάτια 
παράστασης σε δίκες των πληρεξούσιων δικηγόρων, 
προωθούνται από τον εκκαθαριστή στη Διεύθυνση Οι−
κονομικής Διαχείρισης, προκειμένου να διενεργηθεί ο 
έλεγχος και η εξόφληση τους στους δικαιούχους.

δ. Οι αμοιβές των λογιστών ή ορκωτών ελεγκτών καθώς 
και των λοιπών κατά περίπτωση ειδικών επιστημόνων, 
που τυχόν προσληφθούν από τον εκκαθαριστή, κατόπιν 
της έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με 
την παρ. 5 της αριθμ. ΔΟΔΓ4015335ΕΞ2015/20.07.2015 
απόφασης, θα εξοφλούνται μηνιαίως, σύμφωνα με τα 
υποβληθέντα από τον εκκαθαριστή, στη Διεύθυνση Οι−
κονομικής Διαχείρισης, παραστατικά − τιμολόγια πα−
ροχής υπηρεσιών που θα εκδίδουν οι ενδιαφερόμενοι 
προς τον οργανισμό, κατόπιν ελέγχου.

Η πληρωμή των δαπανών που περιγράφονται στην πα−
ράγραφο 3 της παρούσης απόφασης, πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό και την ισχύουσα 
νομοθεσία περί Δημοσίων Δαπανών.

5. Με βάση τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 2β 
του άρθρου 61 του Ν. 4305/2014, το αποτέλεσμα της 
εκκαθάρισης βαρύνει ως υποχρέωση ή περιέρχεται ως 
έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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