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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 56888/ΓΓΔΕ−ΕΣΠΑ 27622 (1)
  Έγκριση συμπλήρωσης − τροποποίησης του Εσωτερι−

κού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3614/2007 και 

ειδικότερα το άρθρο 9 του άρθρου 33 (καταστατικό 
ΜΟΔ Α.Ε.).

2. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης της ΜΟΔ 
Α.Ε. (υπουργική απόφαση 31521, ΦΕΚ Β΄ 896/20.9.1996, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπουργική από−
φαση 36071, ΦΕΚ Β΄/1443/22.10.2001).

3. Το Πρακτικό υπ’ αριθμ. 390 της συνεδρίασης της 
5ης Δεκεμβρίου 2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΜΟΔ Α.Ε και ειδικότερα το θέμα 6ο αυτού.

4. Ότι η ΜΟΔ Α.Ε. επιτελεί λειτουργία σημαντικού 
δημοσίου συμφέροντος και στηρίζει το σκοπό του Προ−
γράμματος Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας εξυπη−
ρετώντας την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και την απορρό−
φηση των πόρων του, μέσω του προσωπικού της το 
οποίο αποσπάται στις Ειδικές Υπηρεσίες διαχείρισης 
και υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ.

5. Ότι για την εύρυθμη λειτουργία της ΜΟΔ Α.Ε. και 
των ως άνω Υπηρεσιών, στις οποίες αποσπώνται οι 

υπάλληλοι της, κρίνεται σκόπιμη η υιοθέτηση τρόπου 
χορήγησης της κανονονικής άδειας παρεμφερούς με τα 
ισχύοντα στις ως άνω δημόσιες υπηρεσίες.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η ακόλουθη Συμπλήρωση − Τροποποίηση 
του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε., 
η οποία αποφασίστηκε κατά την από 5 Δεκεμβρίου 2013 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ Α.Ε.

«Στο άρθρο 6 του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης 
της ΜΟΔ Α.Ε. υπό τον τίτλο «Όροι πρόσληψης προσω−
πικού» (υπουργική απόφαση 31521, ΦΕΚ Β΄ 896/20.9.1996, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπουργική από−
φαση 36071, ΦΕΚ Β΄ 1443/22.10.2001), στο τέλος της 
παραγράφου 3 προστίθεται παράγραφος 3α ως εξής:

«3.α. i) Η κανονική ετήσια άδεια που δικαιούται το 
προσωπικό της ΜΟΔ ΑΕ που υπηρετεί στην κεντρική 
υπηρεσία της ή είναι αποσπασμένο στο Δημόσιο ή άλλο 
φορέα είναι ίση με την άδεια που προβλέπεται στο 
άρθρο 2 του ν. 539/1945 και χορηγείται εντός του αντί−
στοιχου έτους ως εξής: Κάθε εργαζόμενος υποβάλλει 
στον προϊστάμενο του, το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐ−
ου εκάστου έτους, ενδεικτικό προγραμματισμό για τα ¾ 
τουλάχιστον της ετήσιας άδειας που δικαιούται. Οι υπό−
λοιπες ημέρες ετήσιας άδειας δεν είναι υποχρεωτικό να 
περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό. Χορηγούνται 
πάντως υποχρεωτικά εντός του έτους. Επιπρόσθετα, 
στον ανωτέρω προγραμματισμό ο εργαζόμενος περι−
λαμβάνει και τυχόν υπόλοιπο αδείας προηγούμενου 
έτους που προέκυψε σύμφωνα τα προβλεπόμενα στην 
υποπαράγραφο Μ της παρούσας. Ο ανωτέρω προγραμ−
ματισμός υπόκειται στην έγκριση του προϊσταμένου, 
ο οποίος είναι αρμόδιος για τη χορήγηση της άδειας. 
Εάν ο εργαζόμενος δεν υποβάλει τον ανωτέρω προ−
γραμματισμό εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο 
προϊστάμενος υποχρεούται να γνωστοποιεί μέχρι την 
30η Ιουνίου στον εργαζόμενο τον προγραμματισμό 
βάσει του οποίου θα του χορηγηθεί το σύνολο της 
ετήσιας άδειας και του τυχόν υπολοίπου αδείας του 
προηγούμενου έτους. Για τη χορήγηση και τη λήψη της 
κανονικής άδειας ενημερώνεται ο εργοδότης.

¡i) Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η χορήγηση μέρους 
της άδειας στο επόμενο ημερολογιακό έτος, μετά από 
έγκριση του οργάνου που προΐσταται εκείνου το οποίο 
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είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας. Αν τέτοιο όρ−
γανο δεν υπάρχει, αποφασίζει το αρμόδιο για τη χορή−
γηση της άδειας όργανο. Η άδεια που δεν χορηγήθηκε 
κατ’ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, χορηγείται 
υποχρεωτικά μέχρι την 31η Αυγούστου του επόμενου 
έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας η πε−
ρίοδος χορήγησης αδειών που δεν έχουν ληφθεί προ−
ηγουμένως παρατείνεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2013 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
F

Aριθμ.     194858/ΙΑ (2)
Ορισμός Εθνικού Οργανισμού / Εθνικής Μονάδας Συ−

ντονισμού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προ−
γράμματος Erasmus+, 2014 – 2020. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22−04−2005).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/1976 «Περί Οργανισμού της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων», όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 
Φ. 908/Η/7713/28−03−1981 (ΦΕΚ 168 τ. Β΄) κοινή απόφαση 
των Υπουργών Συντονισμού, Προεδρίας Κυβερνήσεως 
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί συστάσε−
ως, οργανώσεως και λειτουργίας στο Υπουργείο Παιδεί−
ας, Διευθύνσεως Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 17758/08−09−2005 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1339/τ. Β΄/23−09−2005).

3. Τις διατάξεις το άρθρου 1 του Ν. 2158/1993 «Εκσυγ−
χρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) 
και άλλες διατάξεις».

4. Το υπ’ αριθμ. 321/1999 Π.Δ. «Οργανισμός του Ιδρύ−
ματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)».

5. Τον Κανονισμό PE−CONS 63/1/13 REV 1/11 December 
2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί−
ου για τη θέσπιση του προγράμματος Erasmus+: του 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα 
της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του 
αθλητισμού.

6. Τον Οδηγό για τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού 
για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Erasmus+ (Guide for National Agencies implementing the 
Erasmus+ programme) όπως εκδίδεται από την Ευρω−
παϊκή Επιτροπή.

7. Την περίπτωση 1, της παραγράφου 3, του άρθρου 
έκτου του Ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετι−
κού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων” (A΄ 176) και άλλες 
διατάξεις».

8. Το υπ’ αριθμ. 101756/ΙΑ/24−07−2013 έγγραφο με θέμα 
«Ανάθεση προγράμματος Erasmus+ στο Ι.Κ.Υ. ως Εθνική 
Μονάδα Συντονισμού». 

9. Την ανάγκη ενιαίου συντονισμού και διαχείρισης 
όλων των δράσεων του προγράμματος Erasmus+ σε 
εθνικό επίπεδο, αποφασίζουμε:

1. Εθνικός Οργανισμός / Εθνική Μονάδα Συντονισμού, 
όπως αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό του ευρω−
παϊκού προγράμματος Erasmus+, ορίζεται το Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών – Ι.Κ.Υ., το οποίο θα υλοποιεί το 
πρόγραμμα σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νο−
μοθεσία, τις οδηγίες και τις προτεραιότητες που θέτει 
το Υπουργείο Παιδείας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τις αρχές της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης. 

2. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Εθνι−
κή Αρχή του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, έχει 
τη συνολική ευθύνη της πολιτικής και της εφαρμογής 
του προγράμματος, ενώ το ΙΚΥ, ως Εθνικός Οργανισμό 
/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού, οφείλει να διαχειρίζεται 
το πρόγραμμα σύμφωνα με τα κάτωθι:

− να διασφαλίζει την ορθή διαχείριση των κονδυλίων 
που χορηγούνται από το πρόγραμμα Erasmus+. Οποιο−
δήποτε πρόβλημα προκύπτει θα επιλύεται σε συνεργα−
σία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας 
και του Ι.Κ.Υ.,

− να εντάσσει τις δράσεις του Προγράμματος στις 
εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες για την εκπαί−
δευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, σύμφωνα με τους 
ειδικούς στόχους του Προγράμματος,

− να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές/απαιτήσεις 
που τίθενται από τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτρο−
πής αναφορικά με τη λειτουργία των εθνικών οργανι−
σμών / εθνικών μονάδων συντονισμού,

− να διασφαλίζει ότι το προσωπικό του είναι ικανό 
για τις εργασίες που θα κληθεί να υλοποιήσει και, αν 
κρίνεται αναγκαίο, να εφαρμόζει πολιτική εκπαίδευσης 
προσωπικού,

− να δημιουργήσει μια αποτελεσματική διαδικασία δι−
οίκησης και να διασφαλίσει ότι οι στόχοι του Προγράμ−
ματος επιτυγχάνονται με ποιοτικό και έγκαιρο τρόπο, οι 
κίνδυνοι αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και οι πόροι 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο αποδοτικό ως προς τη 
σχέση κόστους/οφέλους,

− να τεκμηριώνει τις εσωτερικές διεργασίες και δι−
αδικασίες του σε Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Το σχετικό 
έγγραφο θα καθορίζει τις μεθόδους λειτουργίας και 
διαχείρισης του Εθνικού Οργανισμού / Εθνικής Μονάδας 
Συντονισμού σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και 
τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

− να σέβεται την αρχή του διαχωρισμού των καθηκό−
ντων στις λειτουργίες του για την εξασφάλιση υψηλής 
ποιότητας εσωτερικού ελέγχου,

− να λαμβάνει κάθε μέριμνα για την ορθή διαχείριση 
των κονδυλίων του Προγράμματος από τους δικαιού−
χους, διασφαλίζοντας την έγκαιρη πρόβλεψη τυχόν κιν−
δύνων και την διαχείριση αυτών. Ο Εθνικός Οργανισμός/
Εθνική Μονάδα Συντονισμού οφείλει να ενημερώνει 
άμεσα, για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύπτει κατά την 
υλοποίηση του Προγράμματος, την Εθνική Αρχή, η οποία 
θα επιμελείται την επίλυσή του. Εφόσον δεν εξευρεθεί 
λύση σε εθνικό επίπεδο, τότε θα αναζητούνται από την 
Εθνική Αρχή οδηγίες από άλλους εθνικούς ή ευρωπα−
ϊκούς οργανισμούς,

− να θεσπίσει κατάλληλες διαδικασίες εποπτείας και 
ελέγχου ώστε να εξασφαλίσει ότι η υλοποίηση των δρα−
στηριοτήτων του είναι αποδοτική και αποτελεσματική 
και ότι συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες που 
καθορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
Κάθε δραστηριότητα και διαδικασία που αφορά στο 
πρόγραμμα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς,
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− να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα και να σέ−
βεται τις καταληκτικές ημερομηνίες αναφορικά με την 
υλοποίηση του Προγράμματος, όπως τίθενται από το 
ευρωπαϊκό ή το εθνικό πλαίσιο,

− να εκδίδει την ετήσια διαχειριστική δήλωση αξιοπι−
στίας (yearly management declaration of assurance), στην 
οποία θα αποτυπώνει τη γνώμη του σχετικά με το επίπεδο 
διασφάλισης που τα συστήματα και οι διαδικασίες του 
Οργανισμού / Εθνικής Μονάδας Συντονισμού παρέχουν, 
καθώς και τυχόν επιφυλάξεις σε σχέση με τυχόν ελλείψεις 
που διαπιστώθηκαν. Περαιτέρω οφείλει να καταρτίζει ένα 
σχέδιο δράσης με μέτρα αποκατάστασης και προληπτικά 
μέτρα, όπου απαιτείται. Στο πλαίσιο της εποπτείας που 
ασκεί το Υπουργείο Παιδείας, ο Εθνικός Οργανισμός / 
Εθνική Μονάδα Συντονισμού, ως εποπτευόμενος φορέας, 
οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως το Υπουργείο Παιδείας 
αναφορικά με τη δήλωση αξιοπιστίας και να ζητά τη συν−
δρομή του προκειμένου η δήλωση αξιοπιστίας να είναι 
πλήρης, σαφής, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη,

− να καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα εργασίας αναλύο−
ντας την μακροπρόθεσμη στρατηγική του σε επιχειρη−
σιακούς στόχους και δραστηριότητες, σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Παιδείας,

− να υιοθετήσει μια αποτελεσματική διοικητική διαδι−
κασία που θα παρέχει έγκυρα και αξιοπιστία στοιχεία 
στo Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμέ−
νου να διευκολύνεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
η σωστή διαχείριση τυχόν κινδύνων, η παρακολούθηση 
της προόδου και η επίτευξη των στόχων του προγράμ−
ματος,

− να εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα παρα−
κολούθησης και υποβολής εκθέσεων στο Υπουργείο 
Παιδείας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να εξα−
σφαλιστεί η έγκαιρη και κατάλληλη εφαρμογή των συ−
στάσεων που τυχόν απορρέουν από αυτές, σε σχέση με 
τυχόν αδυναμίες που διαπιστώθηκαν από εσωτερικούς 
ή εξωτερικούς ελέγχους,

− να δημιουργήσει ανεξάρτητη λειτουργία εσωτερικού 
ελέγχου. Οι εκθέσεις του εσωτερικού ελεγκτή, όπου 
μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνεται λεπτομερής εκτίμηση 
της γενικής λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού / Εθνι−
κής Μονάδας Συντονισμού και των βασικών πτυχών των 
δραστηριοτήτων του θα αποστέλλονται στο Υπουργείο 
Παιδείας εντός του επόμενου μήνα από την λήξη της 
περιόδου αναφοράς,

− να αποστέλλει στο Υπουργείο Παιδείας εξαμηνιαίες 
εκθέσεις αναφορικά με την υλοποίηση του Προγράμ−
ματος εντός του επόμενου μήνα από την λήξη της πε−
ριόδου αναφοράς.

3. Τα κριτήρια επιλογής των χρηματοδοτούμενων προ−
γραμμάτων θα καθορίζονται με βάση τις εθνικές και τις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, θα υπακούουν στις αρχές 
της διαφάνειας και της διασφάλισης της ποιότητας και 
θα καθορίζονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παι−
δείας, το οποίο ασκεί την εθνική πολιτική στον τομέα 
της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

4. Έγγραφα που αφορούν την υλοποίηση του Προ−
γράμματος, είτε προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή, είτε από εθνικούς φορείς, είτε από δομές που 
έχουν οριστεί για το Πρόγραμμα, είτε από συνεργαζό−
μενους εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο του Προγράμ−
ματος, πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα στην Εθνική 
Αρχή, εφόσον ζητηθούν, είτε από το ΙΚΥ είτε από τους 

ως άνω αναφερόμενους φορείς και φυσικά πρόσωπα. 
5. Το Ι.Κ.Υ. οφείλει να λάβει κάθε μέριμνα για τη επαρ−

κή και αποτελεσματική στελέχωση της μονάδας που 
διαχειρίζεται το πρόγραμμα Erasmus+, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εφαρμογή του. 

6. Σαν μεταβατικό μέτρο, ο Εθνικός Οργανισμός / Εθνι−
κή Μονάδα Συντονισμού είναι επιφορτισμένος με τη 
διαχείριση και την εκκαθάριση των χρηματοοικονομικών 
συμφωνιών που αφορούν τα προηγούμενα προγράμμα−
τα «Δια βίου μάθηση» και «Νεολαία σε δράση» και δεν 
έχουν ολοκληρωθεί έως την αρχή του Προγράμματος. 

7. Το Ι.Κ.Υ. οφείλει να λαμβάνει, στο ανωτέρω πλαίσιο, 
κάθε πρόσφορο μέτρο για την απρόσκοπτη διαχείριση 
του Προγράμματος.

8. Οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω αποτελεί 
ουσιώδη λόγο διακοπής του ορισμού του Ι.Κ.Υ. ως Εθνι−
κού Οργανισμού / Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του 
ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

9. Η ανωτέρω ανάθεση θα έχει ισχύ από 01−01−2014 
έως 31−12−2020. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 18 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
    F

Αριθμ. Δ17α/309/6/ΦN 393 (3)
    Τροποποίηση του κανονισμού ανάθεσης και εκπόνη−

σης μελετών και ανάθεσης και εκτέλεσης έργων της 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

  O YΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 
98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 8 του άρθρου 5 
του Ν. 2229/1994 (Α΄ 138), όπως η τελευταία διάταξη ισχύει 
μετά την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2576/1998 (Α΄ 25).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 119/2013 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).

4. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 118/2013 «Τροποποίηση του 
Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.

5. Την κοινή απόφαση αρ. Δ17α/02/69/Φ.Ν 380/10.11.1994 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων (Β΄ 846 και 886).

6. Την Δ17α/10/59/Φ.Ν 393/10.07.1996 (Β΄ 611) απόφασή 
μας, με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός ανάθεσης και 
εκπόνησης μελετών και ανάθεσης και εκτέλεσης έργων 
της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», 
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καθώς και τις αριθμ. Δ17α/08/20/ΦΝ 393/23.02.1998 (Β΄ 
223), Δ17α/53/1/ ΦΝ 393/18.05.1998 (Β΄ 522), Δ17α/05/14/ΦΝ 
393/01.03.2000 (Β΄ 311), Δ17α/163/4/ΠΕ/ΦΝ 393/13.03.2001 
(Β΄ 305), Δ17α/02/19/ΦΝ 393/21.03.2002 (Β΄ 400), Δ17α/95/3/
ΦΝ 393/19.07.2002 (Β΄ 964), Δ17α/14/4/ΦΝ 393/17.02.2003 (Β΄ 
191), Δ 17α/09/53/ΦΝ 393/17.06.2003 (Β΄ 846), Δ17α/272/9/
ΦΝ 393/30.11.2004 (Β΄ 1765), Δ17α/08/56/ΦΝ 393/27.04.2005 
(Β΄ 573) και Δ17α/05/100/ΦΝ 393/03.07.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
999), Δ17γ/10/3/ΦΝ 393/10.01.2007 (Β΄ 45), Δ17α/83/7/ΦΝ 
393/30.06.2009 (Β΄ 1422), Δ17α/291/10/ΦΝ 393/27.06.2010 
(Β΄ 1146) αποφάσεις μας, με τις οποίες τροποποιήθηκε 
ο παραπάνω εγκριθείς Κανονισμός.

7. Το έγγραφο αριθμ. Α 361985/18.10.2013 της Εταιρίας 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», με το οποίο υποβλήθηκε σχέδιο 
τροποποίησης του «Κανονισμού Έργων και Μελετών» 
της εν λόγω Εταιρείας, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε τον Κανονισμό ανάθεσης και εκπόνη−
σης μελετών και ανάθεσης και εκτέλεσης έργων της Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», όπως αυτός 
εγκρίθηκε με την αριθμ. Δ17α/10/59/Φ.Ν. 393/10.07.1996 
(Β΄ 611) απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 
Δ17α/08/20/ΦΝ 393/23.02.1998 (Β΄ 223), Δ17α/53/1/ΦΝ 
393/18.05.1998 (Β΄ 522), Δ17α/05/14/ΦΝ 393/01.03.2000 (Β΄ 
311), Δ17α/163/4/ ΠΕ/ΦΝ 393/13.03.2001 (Β΄ 305), Δ17α/02/19/
ΦΝ 393/21.03.2002 (Β΄ 400), Δ17α/ 02/19/ΦΝ 393/21.03.2002 
(Β΄400), Δ17α/95/3/ΦΝ 393/ 19.07.2002 (Β΄ 964), Δ17α/14/4/ΦΝ 
393/17.02.2003 (Β΄ 191), Δ 17α/09/53/ΦΝ 393/17.06.2003 (Β΄ 
846), Δ17α/272/9/ΦΝ 393/30.11.2004 (Β΄ 1765), Δ17α/08/56/ΦΝ 
393/27.04.2005 (Β΄ 573), Δ17α/05/100/ΦΝ 393/03.07.2006 (Β΄ 
999) και Δ17γ/10/3/ΦΝ 393/10.01.2007 (Β΄ 45) και Δ17α/83/7/
ΦΝ 393/30.06.2009 (Β΄ 1422), Δ17α/291/10/ΦΝ 393/27.06.2010 
(Β΄ 1146) αποφάσεις μας, ως εξής:

α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του εν λόγω Κανο−
νισμού ( «Διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης έργων») 
αντικαθίσταται ως εξής: «1. Εφόσον δεν ορίζεται διαφο−
ρετικά στον Κανονισμό αυτόν, τα έργα της Εταιρείας 
ανατίθενται και εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1418/1984, του ν. 2576/1998, των άρθρων 1, 4 και 8 
του Ν. 2940/2001, των άρθρων 15 (πλην της παρ. 12) και 
23 (πλην των παρ. 1 – 6, 8 – 9 και 11 – 15) του ν. 3212/2003, 
του Ν. 3263/2004 (πλην του άρθρου 11) των άρθρων 42 και 
46 του Ν. 3316/2005, των άρθρων 4 (πλην των παρ. 5, 10 
και 11), 10 παρ. 4 και 5 του Ν. 3481/2006, του Ν. 3669/2008, 
στο μέτρο που οι κωδικοποιούμενες με αυτόν διατάξεις 
εφαρμόζονται κατά τα ανωτέρω στα έργα της εταιρί−
ας, των Ν. 4053/2012, 4070/2012, 4071/2012, 4146/2013 και 
4155/2013, των Π.Δ. 609/1985, 334/2000 και 60/2007, της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ και όλων των σχετικών εκτελεστικών 
υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων, 
όπως οι παραπεμπόμενες διατάξεις ισχύουν κατά το χρό−
νο δημοσίευσης της αντίστοιχης κάθε φορά Αποφάσεως 
του αρμοδίου Υπουργού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε−
ως, με εξαίρεση τις αποφάσεις που εκδίδονται με βάση 
την εξουσιοδότηση των άρθρων 4 παρ. 3 και 8 παρ. 1 του 
ν. 3263/2004 οι οποίες ισχύουν από τη δημοσίευσή τους 
στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως».

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
3 του εν λόγω Κανονισμού («Διαδικασίες ανάθεσης και 
εκτέλεσης έργων») αντικαθίσταται ως εξής: «2. Επιφυ−
λασσόμενης της ισχύος της διατάξεως του άρθρου 
28 του Ν. 3669/2008 η εταιρία μπορεί να αναθέτει σε 
εργοληπτικές επιχειρήσεις απ’ ευθείας ή με διαγωνι−
σμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων 

επιχειρήσεων, χωρίς δέσμευση από τις διατάξεις περί 
κατωτάτων ορίων, την εκτέλεση μικρών έργων, προϋ−
πολογισμού μικρότερου του εκάστοτε ισχύοντος κατω−
φλίου εφαρμογής της οικείας κοινοτικής οδηγίας και σε 
περιπτώσεις όπου το ανατιθέμενο έργο αποτελεί σύνολο 
επί μέρους εργασιών, που είτε συνδέονται τεχνικώς με 
έργα εκτελεσθέντα ή εκτελούμενα στα πλαίσια άλλων 
εργολαβικών συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
ολοκληρώνουν, τα βελτιώνουν, τα τελειοποιούν, τα προ−
στατεύουν από κινδύνους καταστροφών ή τα καθιστούν 
επιμετρήσιμα, είτε είναι πρόδρομες ή προπαρασκευαστι−
κές υπό δημοπράτηση ή υπό ανάθεση έργων, είτε είναι 
εργασίες συντήρησης ή λειτουργίας ή εκμετάλλευσης 
του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των κα−
θέτων προς αυτήν αξόνων, είτε αφορούν σε συντήρηση, 
βελτίωση ή αναβάθμιση υφισταμένων οδών, οι οποίες 
συνδέουν κατασκευασθέντα τμήματα της Εγνατίας Οδού 
και των καθέτων προς αυτήν οδικών αξόνων, μεταξύ τους 
ή με τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου, είτε, τέλος, 
η εταιρία ενεργεί ως συμβαλλομένη σε προγραμματική 
σύμβαση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 3316/2005. 
Η εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας αποφασίζεται 
από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από εισήγηση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ανάθεση αποφασίζεται από 
την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από σχετική εισήγηση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας που περιλαμβάνει αφενός αξι−
ολόγηση της υποδεικνυόμενης επιχείρησης με βάση τα 
κριτήρια ελέγχου εντιμότητας, τεχνικής ικανότητας και 
χρηματοδοτικής δυνατότητας που μνημονεύονται στα 
άρθρα 24, 26 και 27 του Π.Δ. 334/2000 και αφετέρου τα 
αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης ως προς τις τιμές».

2. H απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .  

 Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2013 
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔHΣ
F

Αριθμ. απόφ.     5688/13.12.2013 (4)
Αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις του Κανονισμού 

και Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ 
390 τ. Β΄/21−3−2007), όπως ισχύει.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
(428η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου εβδόμου του Ν. 2688/1999 

«Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του 
Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εται−
ρίες» (ΦΕΚ 40/Α΄/1.3.1999), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κωδικοποιημένου 
Καταστατικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ 9944/30.9.2002 τ. 
ΑΕ και ΕΠΕ).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3429/2005 «Δημό−
σιες υπηρεσίες και Οργανισμοί» (ΦΕΚ 314/Α΄/27.12.2005).

4. Το Νο 122−2/12−12−2013 πρακτικό του Συμβουλίου 
Διεύθυνσης.

5. Την εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου.
6. Τη συζήτηση που έγινε στο Δ.Σ.
7. Ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη, 

αποφασίζει:
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Α. Εγκρίνει τις παρακάτω αναπροσαρμογές και τρο−
ποποιήσεις του Κανονισμού και Τιμολογίων Παροχής 
Υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ: 

1. Στο 5ο Τιμολόγιο Προσαρτημάτων – Δικαιωμάτων 
Ρευματοδότησης, προστίθεται εδάφιο 5.1 και η παρά−
γραφος 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Για τη ρευματοδότηση εμπορευματοκιβωτίων− ψυγεί−
ων από τον ειδικό σταθμό στο Τέρμιναλ, εισπράττονται για 
κάθε αδιαίρετο 24ωρο ρευματοδότησης (από 00.01−24.00)

− Εμπορευματοκιβώτια έως 20΄ ανά ημέρα
και τεμάχιο  € 17,00

− Εμπορευματοκιβώτια έως 45΄ ανά ημέρα
και τεμάχιο € 23,00

5.1. Στις παραπάνω τιμές παρέχεται έκπτωση 50% στα 
εμπορευματοκιβώτια προς εξαγωγή (φόρτωση σε πλοίο).». 

2. Στο Τιμολόγιο Αριθμός 5 « Εργασιών φορτοεκφόρτω−
σης εμπορευματοκιβωτίων», τροποποιείται η τιμή «Πλοίο 
− Terminal και Terminal – Πλοίο» της παραγράφου «Δ. – 
Τranshipment», και η παράγραφος Δ διαμορφώνεται ως εξής:

«
Δ. – Τranshipment
Για εμπορευματοκιβώτια, έμφορτα ή κενά, ανεξαρτή−

τως διαστάσεων, που υπάγονται στο ειδικό τελωνειακό 
καθεστώς transhipment και διακινούνται μέσω του Σταθ−
μού Εμπορευματοκιβωτίων με πλοία κυψελοφόρα και τα 
εξομοιούμενα τιμολογιακώς με αυτά, εισπράττονται ανά 
τεμάχιο και για τα στάδια εργασίας, 

Πλοίο – Terminal και Terminal – Πλοίο, συνολικά: 102,00 €.
Παρατήρηση:
Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4 του πα−

ρόντος Κανονισμού εάν τα εκφορτωθέντα από πλοίο 
εμπορευματοκιβώτια δεν φορτωθούν σε άλλο πλοίο 
εντός 30 ημερών, καταχωρούνται στη λογιστική αποθή−
κης, τα δε δικαιώματα φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευ−
σης των, καταβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από το Τιμολόγιο αριθμός 5Α και το Τιμολόγιο 9 των 
Προσαρτημάτων, παράγραφοι 4 Α, και Γ.».

3. Στο άρθρο 14 Κατηγορία ΙΙ του Τιμολογίου (Κατάτα−
ξη των φορτίων σε τιμολογιακές κατηγορίες ως προς 
την φορτοεκφόρτωση − Στερεά χύδην φορτία με γερα−
νό−αρπάγη, πολύποδα η μαγνήτη) διαγράφεται στην κα−
τηγορία ΙΙΑ το «κωκ λεπτόκοκκο» και στην Κατηγορία ΙΙΒ 
διαγράφεται η λέξη «χονδρόκοκκο» μετά τη λέξη «κωκ».

Β. Ορίζει οι παραπάνω αναπροσαρμογές και τρο−
ποποιήσεις του Κανονισμού και Τιμολογίων Παροχής 
Υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ να ισχύσουν από την 1−1−2014. 

Γ. Εγκρίνει τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Ν. 3153/19−6−2003).

Δ. Επικυρώνει το πρακτικό αυτό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  
 Ο Πρόεδρος 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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