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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 331 (1)

  Μείωση δημόσιου χρέους .

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/1994 «Ρύθμι−

ση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16 Α΄/1994), όπως 
ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125, 127, 128 
και 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/2014) «Αρχές δη−
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του 
Ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων 
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου 
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α΄/1994), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α΄/1990), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1998), όπως τροποποιήθηκε 
με τον Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α΄/2011).

6. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
2/60752/0004/9.9.2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδό−
χου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β΄/2010).

7. Την αριθμ. 2162/29−12−2014 απόφαση του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − δαπάνες σύναψης, 
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων 
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690/2014).

8. Την αρ. 1090/8−07−2014 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών Λογαρια−
σμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τρά−
πεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (ΦΕΚ 1865 Β΄/2014).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4223/2013 «Ενι−
αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 287 Α΄/2013).

10. Την Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του 
Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία καταρ−
τίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της από 14.03.2012 
Π.Ν.Π (Α΄ 55), που κυρώθηκε με το Ν.4060/2012 (Α΄ 65) 
και τροποποιήθηκε (α) με την από 12.12.2012 Π.Ν.Π (Α΄ 
240) που κυρώθηκε με το Ν. 4110/2013 (Α΄ 18) και (β) με 
την από 17.12.2014 Π.Ν.Π (Α΄ 262) που κυρώθηκε με το 
Ν. 4316/2014 (Α΄ 270).

11. Τη με αρ. πρωτ. 2/694/0023Α/18−02−2013 απόφαση 
του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Απόφαση εμφάνισης 
εσόδου ύψους € 16 δισεκ., δανείου από το Ευρωπαϊ−
κό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για την 
κεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών μέσω του 
Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» 
(ΦΕΚ 335 Β΄/2013).

12. Τη με αρ. πρωτ. 2/54244/0023Α/03−06−2013 απόφα−
ση του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Εμφάνιση εσόδου 
ύψους € 7,2 δισεκ., δανείου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για την κεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών μέσω του Ελληνικού Τα−
μείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (ΦΕΚ 1622 Β΄/2013).

13. Την από 20.02.2015 Δήλωση του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup).
14. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/2009).
15. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009).
16. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−

πουργών» (ΦΕΚ 21 Α΄/2015).
17. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ59/16.02.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Οικο−

νομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256 Β΄/2015). 
18. Την αρ. ΥΠΟΙΚ 00248 ΕΞ 2015 ΕΜΠ/26−02−2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Επιστροφή προς το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ομολόγων» (ΦΕΚ 292 Β΄/2015).
19. Την με ημ/νία 27−02−2015 τρίτη τροποποίηση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζουμε:

 Τη μείωση του δημοσίου χρέους κατά το ποσό των € 10.932.903.000,00 (δέκα δισεκατομμυρίων εννιακοσίων 
τριάντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριών χιλιάδων ευρώ) με ημερομηνία 27−02−2015, των παρακάτω δανεί−
ων της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της 
Τράπεζας της Ελλάδος, ως εξής:

Έναρξη Λήξη Κεφάλαιο Δεδ. Τόκοι Προμήθεια
19/12/2012 19/12/2022 1.524.900.000,00 1.535.913,17 14.825,42
19/12/2012 19/12/2023 1.069.394.000,00 1.097.911,17 10.396,89
19/12/2012 19/12/2024 1.138.609.000,00 1.191.111,53 11.069,81
31/05/2013 31/05/2024 3.600.000.000,00 4.659.200,00 45.500,00
31/05/2013 31/05/2025 3.600.000.000,00 4.750.200,00 45.500,00

10.932.903.000,00 13.234.335,87 127.292,12
Η μείωση του δημοσίου χρέους προέκυψε ως αποτέλεσμα της επιστροφής προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρη−

ματοπιστωτικής Σταθερότητας ομολόγων εκδόσεώς του, συνολικής ονομαστικής αξίας € 10.932.903.000,00, τα 
οποία είχαν κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που τηρείται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο κατέβαλλε στις 27/02/2015 μόνο την προμήθεια των € 127.292,12.

 Για την αποτύπωση της ανωτέρω πράξης στα έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2015 θα γίνουν οι ακόλουθες λογιστικές εγγραφές: 

1. Ποσό € 10.932.903.000,00, το οποίο αποτελεί την ονομαστική αξία του χρέους που μειώνεται, θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του φορέα 23/200 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 με ΚΑΕ 6269 «Προεξόφληση 
δανείων εξωτερικού». 

Το σχετικό συμψηφιστικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος με δικαιολο−
γητικό την παρούσα απόφαση.

2. Ποσό € 127.292,12 πληρώθηκε και τακτοποιήθηκε με το 399/26−02−2015 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ ενώ η πληρωμή 
ποσού € 13.234.335,87, που αφορά τους δεδουλευμένους τόκους για το διάστημα από την τελευταία εξυπηρέτηση 
μέχρι 27−02−2015, έχει αναβληθεί για τις 12/12/2022, σύμφωνα με την Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυν−
σης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 

το οικονομικό έτος 2015, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ 

F
     Αριθμ. 14567 (2)
Καθιέρωση 24ωρης και επταήμερης απασχόλησης για 

την τεχνική υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Τα−
μείου Μυκόνου. 

 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύρω−

ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 280 του του Ν.3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α΄).

4. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 6−2−2015 
(ΦΕΚ 24/Α΄) «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμ−
ματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» 

5. Το αρ. 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14−4−2014).
6. Την αριθ. 3/2015 απόφαση, σε ορθή επανάληψη, 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού 
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Ταμείου Μυκόνου σχετικά με την καθιέρωση 24ωρης 
και επταήμερης απασχόλησης για την τεχνική υπηρεσία 
του, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 3/23−1−2015 απόφαση, σε 
ορθή επανάληψη, του Διοικητικού Συμβουλίου του Δη−
μοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σχετικά με:

Την καθιέρωση 24ωρης και επταήμερης απασχόλη−
σης και τις ημέρες αργιών και εορτών για την τεχνική 
υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου 
Αναλυτικότερα η 24ωρη και επταήμερη απασχόληση 
και τις ημέρες αργιών και εορτών θα αφορά:

• Έξι (6) μόνιμοι εργάτες καθαριότητας εξωτερικών 
κοινόχρηστων χώρων

• Μία (1) καθαρίστρια εσωτερικών κοινόχρηστων χώ−
ρων

• Δύο (2) Οδηγοί αυτοκινήτων
• Ένας (1) τεχνίτη υδραυλικό
• Ένας (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγος
• Ένας (1) Π Ε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
• Το εποχικό προσωπικό (εργάτες καθαριότητας) που 

ενδέχεται να προσληφθεί με συμβάσεις ΙΔΟΧ, μέσω 
της διαδικασίας του ετήσιου προγραμματισμού προ−
σλήψεων.

Η αποκομιδή των απορριμμάτων, ιδίως κατά την του−
ριστική περίοδο, γίνεται και κατά τις απογευματινές και 
νυχτερινές ώρες ενώ η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία 
συλλογής είναι δυνατή μόνο κατά τις νυχτερινές ώρες. 
Λόγω της φύσης τους, για την εξυπηρέτηση κατοίκων, 
επιχειρήσεων και επισκεπτών, οι υπηρεσίες αυτές πα−
ρέχονται καθ’ όλη την διάρκεια της εβδομάδος για όλο 
το έτος, ανεξαρτήτως αργιών και εορτών. Η Τεχνική 
Υπηρεσία είναι ακόμα υπεύθυνη για τον διαρκή έλεγχο 
της καλής λειτουργίας και την αποκατάσταση τυχόν 
βλαβών στις εγκαταστάσεις της χερσαίας ζώνης, την 
αποκατάσταση βλαβών στον δημοτικό φωτισμό κ.λπ.

Β. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Μυκόνου έτους 2015, ύψους 19.000,00 ευρώ, η 
οποία έχει προβλεφθεί στους σχετικούς κωδικούς 20−
6012 και 30.6012.

Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
22.800,00 € η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς.

(Η με Α.Π.113/28−1−2015 Βεβαίωση Πιστώσεων της Προ−
έδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 3 Μαρτίου 2015

Ο ασκών καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 
F

     Αριθμ. 1557 (3)
Παράταση λειτουργίας της Αμιγούς Δημοτικής Επιχεί−

ρησης Δήμου Ξάνθης, με την Επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ –ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ−
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και δ.τ. «ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» .

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 225, 238 και 280 του 

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρο 24 του Π.Δ.142/2010 «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας – Θράκης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−
ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 323/1989 (ΦΕΚ 146/89 τεύχος 
Α΄) όπως Κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 
Α΄/14−11−1995): Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου, με 
τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» των ισχυου−
σών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 252 παρ. 4 και 254 παρ. 4 
του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08−06−2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» σε συνδυασμό με την 
υπ’ αριθμ. 16/2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
περί Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 51 του 
Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/23.12.2010 τεύχος Α΄): «Ενίσχυση 
και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της 
παρ. 9 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 
τεύχος Α΄) « Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοι−
πές διατάξεις».

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/05) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», σχετικά με την υποχρέωση 
αναγραφής κάλυψης δαπάνης που συνεπάγεται η έκ−
δοση κάθε κανονιστικής πράξης.

8. Την αριθ. Ε 8880/21−7−1994 (ΦΕΚ 592/Β΄/01−08−1994) 
απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης περί «Σύστασης Αμιγούς 
Δημοτικής Επιχείρησης στο Ν. Ξάνθης με την επωνυμία 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ –ΘΕΑΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΜΟΡΦΗ 
ΠΟΛΗ».

9. Την αριθ. Πρωτ. 9616/25−7−2014 (ΦΕΚ 2179/τ.Β΄/
8−8−2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.2 του Ν.4147/2013 
(ΦΕΚ 98/Α΄/26−4−2013) «Δημοσίευση αποφάσεων που 
αφορούν Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ α΄ βαθμού». 

11. Το αρ. πρωτ. 20074+19531/25−7−2014 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο μας γνωρίζουν ότι 
είναι επιτρεπτή η παράταση λειτουργίας εφόσον εξα−
κολουθεί να λειτουργεί ως αμιγής Δημοτική επιχείρηση.

12. Την αριθμ. 6/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Ξάνθης περί παράτασης λειτουργίας της Αμιγούς 
Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης – Θεάματος και 
Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης έως στις 31−3−2035. 

13. Το αριθμ. 11237/9−2−2015 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ. περί 
«Άσκησης καθηκόντων Γ. Γραμματέων Α.Δ.Μ.Θ.» κατόπιν 
της αριθμ. 4/06−02−2015(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/06−02−2015) Πράξη 
Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 Τροποποιούμε το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. Ε 8880/
21−7−1994 (ΦΕΚ 592/Β΄/01−08−1994) απόφασης του Νομάρ−
χη Ξάνθης με την οποία συστάθηκε η Αμιγής Δημοτική 
Επιχείρηση Πληροφόρησης – Θεάματος και Επικοινωνί−
ας Δήμου Ξάνθης όπως είχε τροποποιηθεί με την αριθ. 
πρωτ. 9616/25−7−2014 (ΦΕΚ 2179/τ.Β΄/8−8−2014) απόφαση 
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του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης ως εξής: 

Άρθρο 4: «Η διάρκεια λειτουργίας της Επιχείρησης 
παρατείνεται έως στις 31−3−2035».

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
160.000,00 €  (ΚΑΕ 02.00.6715.04) σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Δήμου Ξάνθης για το τρέχον έτος. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Ε 8880/21−7−1994 
(ΦΕΚ 592/Β΄/01−08−1994) απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ξάνθη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Ο ασκών καθήκοντα
 Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ 
F

     Αριθμ. Γ31/82 (4)
Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβο−

λή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών 
ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του 
Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2698/53 (ΦΕΚ 315/τ.Β΄/10−11−1953) 

«περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού νομοθεσίας, ως και 
άλλων τινών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. του άρθρου 18 περ. δ του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ 111/τ. Α΄/
3−8−1984),

3. του άρθρου 66 του Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ 163 Α΄/12.7.2013) με 
το οποίο προστέθηκε άρθρο 30 Β στο Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) 
περί της κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή 
κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων 
καθώς και της δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα,

4. των άρθρων 30Α έως 34 και της παραγράφου 3 του 
άρθρου 84 του ΚΕΔΕ,

5. του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) περί 
συστάσεως του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).

6. της υπ’ αριθμ. 35/2015 γνωμοδότησης του Στ΄ Τμή−
ματος του ΝΣΚ.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, αποφασίζουμε:

Η διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την 
επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών 
ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών πραγματοποιείται με 
ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30Α και 
επόμενα του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσί−
ων Εσόδων) όπως περιγράφεται στα ακόλουθα άρθρα:

Άρθρο 1
Ορισμοί

Α. Υπόχρεα πρόσωπα ορίζονται τα πιστωτικά ιδρύμα−
τα που λειτουργούν στην Ελλάδα και δραστηριοποιού−
νται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων 
κεφαλαίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο (α) 
της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α΄ 178).

Β. Διαμετακομιστικοί κόμβοι ηλεκτρονικής διασύνδε−
σης και επικοινωνίας ορίζονται:

i. για τα περιφερειακά ΚΕΑΟ και τα υποκαταστήματα 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, για τη συγκέντρωση, αποστολή και διαχείρι−
ση των κατασχετηρίων καθώς και των υποβαλλόμενων 
δηλώσεων και τυχόν κατασχεθέντων ποσών, η Κεντρική 
Υπηρεσία του ΚΕΑΟ, με τη συνδρομή της Γενικής Δ/νσης 
Πληροφορικής του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, εφεξής «κόμβος ΚΕΑΟ». 

ii. μεταξύ του κόμβου ΚΕΑΟ και των πιστωτικών ιδρυ−
μάτων, για την ηλεκτρονική διαβίβαση κατασχετηρίων 
και υποβαλλόμενων δηλώσεων, η εταιρεία «Τραπεζι−
κά Συστήματα Πληροφοριών – ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», εφεξής 
«κόμβος Π.Ι.».

iii. μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και του κόμβου 
ΚΕΑΟ, για την απόδοση των τυχόν κατασχεθέντων πο−
σών, η εταιρία «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε./ΔΙΑΣ Α.Ε.», 
εφεξής «κόμβος αποδόσεων Π.Ι.».

Γ. Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (ΤΟΚ) ορίζεται 
ο μοναδικός κωδικός αριθμός ανά κατασχετήριο αίτημα 
που χρησιμοποιείται από τα υπόχρεα πρόσωπα για την 
απόδοση προς το ΚΕΑΟ και το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ των τυχόν 
κατασχεθέντων ποσών και συνδέεται μονοσήμαντα με 
τον πίνακα χρεών που αφορά στο συγκεκριμένο κα−
τασχετήριο.

Άρθρο 2
Περιγραφή της διαδικασίας γνωστοποίησης

1. Η διαδικασία αφορά στην ολοκληρωμένη υλοποίηση 
των διατάξεων των άρθρων 30Α και 30Β του ΚΕΔΕ, 
ήτοι στη κοινοποίηση κατασχετηρίων για την επιβολή 
κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμά−
των και δήλωσης των τελευταίων με ηλεκτρονικά μέσα 
καθώς και στην απόδοση από μέρους τους των τυχόν 
κατασχεθέντων ποσών.

2. Οι αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΚΕΑΟ και 
τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ μέσω του κόμβου 
ΚΕΑΟ αποστέλλουν κατασχετήριο αίτημα ηλεκτρονικά 
μέσω μηνυμάτων (το περιεχόμενο των οποίων αναφέ−
ρεται στο άρθρο 3) προς τον κόμβο Π.Ι., ο οποίος το 
παραλαμβάνει και το προωθεί αυτόματα και χωρίς κα−
μία επεξεργασία προς το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο 
απευθύνεται.

3. Η ανωτέρω αποστολή διενεργείται κατά τις εργά−
σιμες για το τραπεζικό σύστημα ημέρες, από τις 08:00 
έως και 14:00. Οι ημέρες γενικής αργίας του ελληνικού 
Τραπεζικού Συστήματος καθώς και οι ειδικές αργίες 
διατραπεζικών συναλλαγών, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ Α΄ 96), 
ανακοινώνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Η επίδοση του κατασχετηρίου συντελείται κατά 
την ημερομηνία και ώρα εισόδου του κατασχετηρίου 
αιτήματος από τον κόμβο Π.Ι. στο πιστωτικό ίδρυμα, 
όπως αυτά πιστοποιούνται από τα καταγραφικά του 
κόμβου Π.Ι. Το πιστωτικό ίδρυμα δημιουργεί άμεσα την 
ηλεκτρονική βεβαίωση παραλαβής του κατασχετηρίου, 
η οποία χρονοσημαίνεται, υπογράφεται ψηφιακά με πι−
στοποιητικό εξυπηρετητή (server) και κρυπτογραφείται.

5. Από την επομένη της κατά τα ανωτέρω επίδοσης 
του κατασχετηρίου ημέρα και εντός οκτώ (8) εργα−
σίμων ημερών σύμφωνα με το άρθρο 30 Α του ΚΕΔΕ 
και μέχρι την 18.30 της τελευταίας ημέρας λήξης της 
ως άνω προθεσμίας, το πιστωτικό ίδρυμα αποστέλλει 
ηλεκτρονικά στον κόμβο Π.Ι. την κατά το άρθρο 32 του 
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ΚΕΔΕ «δήλωση τρίτου» κρυπτογραφημένη, προκειμένου 
να προωθηθεί μέσω του κόμβου ΚΕΑΟ στην αρμόδια 
υπηρεσία Περιφερειακού ΚΕΑΟ ή Υποκαταστήματος 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

6. Στην περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα υπο−
βάλλει θετική δήλωση και εφόσον υφίσταται πιστωτικό 
υπόλοιπο, υποχρεούται σε απόδοση εντός της προ−
βλεπόμενης στο άρθρο 30 Α του ΚΕΔΕ προθεσμίας 
και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 
της παρούσας.

7. Η ισχύουσα χειρόγραφη διαδικασία κοινοποίησης 
κατασχετηρίων διατηρείται στην περίπτωση συνδρομής 
γεγονότων ανωτέρας βίας, βλάβης ή δυσλειτουργίας 
των εμπλεκομένων μηχανογραφικών υποδομών, δικτύ−
ων και εφαρμογών ή άλλων εξαιρετικών λόγων που 
δικαιολογούν την παράλειψη εφαρμογής της παρούσας.

8. Για την ορθή και ομαλή λειτουργία των ανωτέ−
ρω ορίζονται υπεύθυνοι επικοινωνίας α) για τον κόμβο 
ΚΕΑΟ, η Δ/νση Πληροφορικής του ΚΕΑΟ και β) για τον 
κόμβο Π.Ι. και τα πιστωτικά ιδρύματα, μετά από σχετική 
δήλωσή τους στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ εντός τριών ημερών από 
τη δημοσίευση της παρούσας.

Άρθρο 3
Περιεχόμενο ηλεκτρονικά κοινοποιούμενου

Κατασχετηρίου

1. Το ηλεκτρονικό κατασχετήριο αποτελείται από το 
εξωτερικό και εσωτερικό μήνυμα:

α) το εξωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα είναι αναγνώσιμο 
από τον κόμβο ΚΕΑΟ και τον κόμβο Π.Ι. και περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα στοιχεία:

i. τα μοναδικά στοιχεία ειδικού πρωτοκόλλου κόμβου 
ΚΕΑΟ (αριθμός και ημερομηνία),

ii. το μοναδικό 3ψήφιο κωδικό αριθμό πιστωτικού 
ιδρύματος Κ.Α.Π.Ι. (από τον πίνακα τιμών Hellenic Bank 
Identification Code / HEBIC) που μοναδικά σχετίζεται με 
το υπόχρεο πρόσωπο, στα χέρια του οποίου επιβάλλε−
ται η κατάσχεση.

Β) το εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα είναι αναγνώσιμο 
αποκλειστικά από το πιστωτικό ίδρυμα και περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα στοιχεία:

i. τα μοναδικά στοιχεία ειδικού πρωτοκόλλου κόμβου 
ΚΕΑΟ (αριθμός και ημερομηνία),

ii. τη χρονοσήμανση του κόμβου ΚΕΑΟ,
iii. το μοναδικό 3ψήφιο κωδικό αριθμό πιστωτικού 

ιδρύματος Κ.Α.Π.Ι. (από τον πίνακα τιμών Hellenic Bank 
Identification Code/ HEBIC) που μοναδικά σχετίζεται με 
το υπόχρεο πρόσωπο, στα χέρια του οποίου επιβάλλε−
ται η κατάσχεση,

iv. την ημερομηνία κατασχετηρίου,
v. τα μοναδικά στοιχεία (Κλειδί) του κατασχετηρίου 

(Κωδ. Περιφερειακής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ ή Κωδ. Υποκα−
ταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Έτος, Αριθμός),

vi. τον ΑΦΜ οφειλέτη σε βάρος του οποίου επιβάλλε−
ται το κατασχετήριο,

vii. ειδικότερα στοιχεία του οφειλέτη σε βάρος του 
οποίου επιβάλλεται το κατασχετήριο (ενδεικτικά ανα−
φέρονται επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, επωνυμία),

viii. συνολικό ποσό κατασχετηρίου,
ix. Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (ΤΟΚ) που 

συνδέεται μονοσήμαντα με τον πίνακα χρεών του κα−
τασχετηρίου.

Το παραπάνω εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα υπογρά−
φεται ψηφιακά με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή κατά 
την έννοια της παραγράφου 1 του αρ. 3 του Ν. 3979/2011 
(ΦΕΚ Α΄ 138) από τον προϊστάμενο Δ/νσηςτης αρμόδιας 
περιφερειακής υπηρεσίας ΚΕΑΟ ή τον προϊστάμενο της 
Δ/νσης του αρμοδίου υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (ανά−
λογα με το κατασχετήριο),χρονοσημαίνεται με έμπιστη 
χρονοσήμανση από Εθνικό Πάροχο Χρονοσήμανσης και 
κρυπτογραφείται.

2. Το κοινοποιούμενο κατά τα ανωτέρω κατασχετήριο 
καταγράφεται από τον κόμβο ΚΕΑΟ σε σχετικό «Ημε−
ρολόγιο Ηλεκτρονικής Αποστολής Κατασχετηρίων σε 
Πιστωτικό Ίδρυμα».

Άρθρο 4
Παραλαβή κατασχετηρίου από τον κόμβο Π.Ι. και

προώθησή του σε υπόχρεο πρόσωπο

1. Κατασχετήρια αιτήματα που παραλαμβάνονται επι−
τυχώς μέχρι τις 14:00 από τον κόμβο Π.Ι. παραδίδονται 
υποχρεωτικά στα πιστωτικά ιδρύματα το αργότερο 
μέχρι τις 14.15 της ίδιας ημέρας, πλην των εξαιρετι−
κών συνθηκών της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου. Τυχόν κατασχετήρια αιτήματα 
αποσταλθέντα πέραν του οριζόμενου στο άρθρο 2 συμ−
φωνηθέντος χρόνου, ήτοι μετά τις 14:00, επιστρέφονται 
από τον κόμβο Π.Ι. στον κόμβο ΚΕΑΟ.

2. Ειδικότερα, ο κόμβος Π.Ι. παραλαμβάνει άμεσα το 
εξωτερικό μήνυμα του κατασχετηρίου αιτήματος, το 
χρονοσημαίνει ως προς το χρόνο παραλαβής του από 
τον κόμβο ΚΕΑΟ και προβαίνει στον έλεγχο της ορθό−
τητας των δεδομένων του εξωτερικού μηνύματος.

3. Μετά την επιβεβαίωση των δεδομένων, ο κόμβος 
Π.Ι. ελέγχει την επικοινωνιακή σύνδεσή του με το πι−
στωτικό ίδρυμα και τη δυνατότητα ορθής προώθησης 
του κατασχετηρίου αιτήματος. Εφόσον δεν διαπιστωθεί 
πρόβλημα, χρονοσημαίνει το εξωτερικό μήνυμα με το 
χρόνο εισόδου αυτού στο πιστωτικό ίδρυμα (χρόνος 
επίδοσης) και ενημερώνει τον κόμβο ΚΕΑΟ για την κατά 
τα ανωτέρω επίδοση του κατασχετηρίου σε αυτό, συ−
μπληρώνοντας κατάλληλα το εξωτερικό μήνυμα.

4. Σε περίπτωση εντοπισμού:
α) προβλήματος στα πληροφοριακά συστήματα και τις 

υποδομές του κόμβου Π.Ι. (που εμποδίζουν την ομαλή 
επεξεργασία του εξωτερικού μηνύματος) ή σφάλματος 
μετά το πέρας των ελέγχων της παραγράφου 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου, ο κόμβος Π.Ι. αποστέλλει απαντητικό 
μήνυμα λάθους εξειδικεύοντας το πρόβλημα. Μετά την 
αποκατάσταση του σφάλματος, το ίδιο κατασχετήριο 
αποστέλλεται εκ νέου με νέα στοιχεία πρωτοκόλλου 
κόμβου ΚΕΑΟ από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία 
ΚΕΑΟ ή το αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (ανάλο−
γα με το κατασχετήριο). Ο κόμβος ΚΕΑΟ ενημερώνει 
αντίστοιχα το «Ημερολόγιο Ηλεκτρονικής Αποστολής 
Κατασχετηρίων σε Πιστωτικό Ίδρυμα» με το πρόβλημα.

β) προβλήματος στην επικοινωνιακή σύνδεση του κόμ−
βου Π.Ι. με το πιστωτικό ίδρυμα, το κατασχετήριο αίτημα 
παραμένει προς επίδοση στο περιβάλλον του κόμβου Π.Ι. 
προκειμένου να αποσταλεί στο πιστωτικό ίδρυμα μετά 
την αποκατάσταση της βλάβης και σε κάθε περίπτωση 
μέχρι την 18.30 της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Σε 
περίπτωση μη αποκατάστασης της βλάβης εντός του 
ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ως χρόνος επίδοσης 
λογίζεται ο ανωτέρω χρόνος. 
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Άρθρο 5
Παραλαβή κατασχετηρίου από υπόχρεο πρόσωπο και 

δημιουργία ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής

1. Το πιστωτικό ίδρυμα προς το οποίο απευθύνεται 
το κατασχετήριο αίτημα δημιουργεί αυτόματα και χω−
ρίς καθυστέρηση ηλεκτρονική βεβαίωση παραλαβής, η 
κοινοποίηση της οποίας ενεργείται με εξωτερικό και 
εσωτερικό μήνυμα:

α) το εξωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα είναι αναγνώσιμο 
από τον κόμβο Π.Ι. και τον κόμβο ΚΕΑΟ και περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα στοιχεία:

i. τον μοναδικό 3ψήφιο κωδικό αριθμό πιστωτικού 
ιδρύματος Κ.Α.Π.Ι. (από τον πίνακα τιμών Hellenic Bank 
Identification Code / HEBIC) που μοναδικά σχετίζεται με 
το υπόχρεο πρόσωπο, που αποστέλλει την ηλεκτρονική 
βεβαίωση παραλαβής,

ii. τα μοναδικά στοιχεία ειδικού πρωτοκόλλου κόμβου 
ΚΕΑΟ (αριθμός και ημερομηνία),

iii. το χρόνο επίδοσης, όπως αυτός πιστοποιείται από 
τα καταγραφικά του κόμβου Π.Ι. και έχει κοινοποιηθεί 
από τον κόμβο Π.Ι. στον κόμβο ΚΕΑΟ

β) το εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα είναι αναγνώσιμο 
αποκλειστικά από τον κόμβο ΚΕΑΟ και περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:

i. τα μοναδικά στοιχεία ειδικού πρωτοκόλλου κόμβου 
ΚΕΑΟ (αριθμός και ημερομηνία),

ii. το μοναδικό 3ψήφιο κωδικό αριθμό πιστωτικού 
ιδρύματος Κ.Α.Π.Ι. (από τον πίνακα τιμών Hellenic Bank 
Identification Code / HEBIC) που μοναδικά σχετίζεται με 
το υπόχρεο πρόσωπο, που αποστέλλει την ηλεκτρονική 
βεβαίωση παραλαβής,

iii. την ημερομηνία κατασχετηρίου,
iv. τα μοναδικά στοιχεία του κατασχετηρίου (Κωδ. Πε−

ριφερειακής Υπηρεσίας ΚΕΑΟή Κωδ. Υποκαταστήματος 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Έτος, Αριθμός),

v. τον ΑΦΜ οφειλέτη σε βάρος του οποίου επιβάλλεται 
το κατασχετήριο,

vi. το χρόνο επίδοσης, όπως αυτός πιστοποιείται από 
τα καταγραφικά του κόμβου Π.Ι. και έχει κοινοποιηθεί 
από τον κόμβο Π.Ι. στον κόμβο ΚΕΑΟ.

Το παραπάνω εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα υπογρά−
φεται ψηφιακά με πιστοποιητικό εξυπηρετητή (server) 
του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος και κρυπτογρα−
φείται.

2. Ο κόμβος Π.Ι. παραλαμβάνει την ηλεκτρονική βεβαί−
ωση παραλαβής, χρονοσημαίνει το εξωτερικό μήνυμα 
αυτής και το προωθεί προς τον κόμβο ΚΕΑΟ άμεσα, 
προκειμένου να καταγραφεί στο σχετικό «Ημερολόγιο 
Ηλεκτρονικής Αποστολής Κατασχετηρίων σε πιστωτι−
κό ίδρυμα», με άμεση συσχέτιση με το κατασχετήριο 
αίτημα.

3. Κατόπιν ο κόμβος ΚΕΑΟ προβαίνει στην αποκρυ−
πτογράφηση του εσωτερικού μηνύματος της ηλεκτρο−
νικής βεβαίωσης παραλαβής, ελέγχει την εγκυρότητα 
της ψηφιακής υπογραφής εξυπηρετητή καθώς και στον 
έλεγχο ορθότητας των απαραίτητων δεδομένων για τη 
συσχέτισή του με το κατασχετήριο αίτημα.

4. Εξαιρετικά και μόνο για την περίπτωση αδυναμίας 
επιτυχούς ολοκλήρωσης αποκρυπτογράφησης από το 
πιστωτικό ίδρυμα του κατασχετηρίου αιτήματος, το πι−
στωτικό ίδρυμα αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικής βεβαί−
ωσης παραλαβής ως μήνυμα λάθους, το χρονοσημαίνει, 
το υπογράφει ψηφιακά με πιστοποιητικό εξυπηρετητή 
(server), το κρυπτογραφεί και το προωθεί προς τον 
κόμβο ΚΕΑΟ για τη γνωστοποίηση του προβλήματος. 

Η διόρθωση των σφαλμάτων γίνεται με επιμέλεια του 
υπεύθυνου επικοινωνίας του κόμβου ΚΕΑΟ και της αρ−
μόδιας περιφερειακής υπηρεσίας ΚΕΑΟ ή του αρμόδιου 
υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (ανάλογα με το κατασχε−
τήριο)προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας του πιστωτικού 
ιδρύματος. Μετά την αποκατάσταση του σφάλματος, το 
ίδιο κατασχετήριο αποστέλλεται από την αρμόδια περι−
φερειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ ή το αρμόδιο υποκατάστημα 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ εκ νέου με νέα στοιχεία πρωτοκόλλου κόμβου 
ΚΕΑΟ. Η επίδοση του κατασχετηρίου συντελείται κατά 
την ημερομηνία και ώρα εισόδου του νέου ηλεκτρονικού 
μηνύματος από τον κόμβο Π.Ι. στο πιστωτικό ίδρυμα, 
όπως αυτά πιστοποιούνται από τα καταγραφικά του 
κόμβου Π.Ι.

5. Σε εξαιρετική περίπτωση εντοπισμού σφάλματος ή 
παραλείψεων ως προς το περιεχόμενο του κατασχετη−
ρίου αιτήματος μετά την επιτυχή αποκρυπτογράφηση 
αυτού, το πιστωτικό ίδρυμα αποστέλλει μήνυμα ηλε−
κτρονικής βεβαίωσης παραλαβής ως μήνυμα λάθους, 
το χρονοσημαίνει, το υπογράφει ψηφιακά με πιστο−
ποιητικό εξυπηρετητή (server), το κρυπτογραφεί και το 
προωθεί προς τον κόμβο ΚΕΑΟ για τη γνωστοποίηση 
του προβλήματος. Η διόρθωση των σφαλμάτων γίνεται 
με επιμέλεια του υπεύθυνου επικοινωνίας του κόμβου 
ΚΕΑΟ και της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας ΚΕΑΟ 
ή του αρμόδιου υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (ανάλογα 
με το κατασχετήριο)προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας 
του πιστωτικού ιδρύματος. Μετά την αποκατάσταση 
του σφάλματος, γίνεται ορθή επανάληψη του κατα−
σχετηρίου αιτήματος με αποστολή νέου ηλεκτρονικού 
μηνύματος από τον κόμβο ΚΕΑΟ. Αν η ορθή επανάλη−
ψη γίνει την ίδια εργάσιμη ημέρα και μέχρι τις 14.00, 
τότε η επίδοση του κατασχετηρίου θεωρείται ότι συ−
ντελέστηκε κατά την ημερομηνία και ώρα εισόδου του 
αρχικού ηλεκτρονικού μηνύματος από τον κόμβο Π.Ι. 
στο πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτά πιστοποιούνται από 
τα καταγραφικά του κόμβου Π.Ι. Αν η ορθή επανάληψη 
γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα και μέχρι τις 14:00, 
τότε η επίδοση του κατασχετηρίου θεωρείται ότι συ−
ντελέστηκε κατά την ημερομηνία και ώρα εισόδου του 
νέου ηλεκτρονικού μηνύματος από τον κόμβο Π.Ι. στο 
πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτά πιστοποιούνται από τα 
καταγραφικά του κόμβου Π.Ι.

6. Σε περίπτωση εντοπισμού σφάλματος ή παραλεί−
ψεων ως προς το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής βε−
βαίωσης παραλαβής του πιστωτικού ιδρύματος μετά 
τη διενέργεια των ελέγχων ορθότητας δεδομένων των 
απαραίτητων δεδομένων για τη συσχέτιση του εσωτε−
ρικού μηνύματος με το κατασχετήριο αίτημα, τότε ο 
υπεύθυνος επικοινωνίας του κόμβου ΚΕΑΟ επικοινωνεί 
άμεσα με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του πιστωτικού 
ιδρύματος ενημερώνοντας τον για το συγκεκριμένο 
πρόβλημα. Το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται στη δι−
όρθωση του σφάλματος και στην άμεση ενημέρωση 
του κόμβου ΚΕΑΟ.

Σε κάθε περίπτωση, η αποκατάσταση τυχόν σφαλ−
μάτων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, 
δεν ακυρώνει το κατασχετήριο αίτημα και ο χρόνος 
επίδοσης δεν μετατίθεται.

Άρθρο 6
Αποστολή από πιστωτικό ίδρυμα της Απαντητικής 

Δήλωσης («Δήλωσης Τρίτου»)

1. Το πιστωτικό ίδρυμα, εντός της κατά νόμο προθεσμί−
ας από την επίδοση, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω μηνύ−
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ματος την κατά νόμο «Δήλωση Τρίτου» (εφεξής δήλωση) 
στον κόμβο Π.Ι., ο οποίος την προωθεί μέσω του κόμβου 
ΚΕΑΟ στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ ή 
στο αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (ανάλογα με το 
κατασχετήριο). Η δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ΚΕΔΕ 
πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από παραστατικό 
κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του κάθε οφει−
λέτη για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν 
την ημερομηνία επίδοσης του κατασχετηρίου εγγράφου 
και μιας ημέρας μετά από αυτήν, άλλως θεωρείται ότι 
δεν υποβλήθηκε ποτέ (άρθρο 30 Α ΚΕΔΕ).

2. Η κοινοποίηση της κατά τα ανωτέρω δήλωσης ενερ−
γείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που αποτελείται 
από:

α) το εξωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον κόμβο 
Π.Ι., με τα ακόλουθα στοιχεία:

i. τον μοναδικό 3ψήφιο κωδικό αριθμό πιστωτικού 
ιδρύματος Κ.Α.Π.Ι. (από τον πίνακα τιμών Hellenic Bank 
Identification Code / HEBIC) που μοναδικά σχετίζεται με 
το υπόχρεο πρόσωπο που κοινοποιεί τη Δήλωση,

ii. τα μοναδικά στοιχεία ειδικού πρωτοκόλλου κόμβου 
ΚΕΑΟ (αριθμός και ημερομηνία).

β) το εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον κόμβο 
ΚΕΑΟ, με τα ακόλουθα στοιχεία:

i. το μοναδικό 3ψήφιο κωδικό αριθμό πιστωτικού 
ιδρύματος Κ.Α.Π.Ι. (από τον πίνακα τιμών Hellenic Bank 
Identification Code / HEBIC) που μοναδικά σχετίζεται με 
το υπόχρεο πρόσωπο που κοινοποιεί τη Δήλωση,

ii. τα μοναδικά στοιχεία ειδικού πρωτοκόλλου κόμβου 
ΚΕΑΟ (αριθμός και ημερομηνία),

iii. την ημερομηνία κατασχετηρίου,
iv. το μοναδικό αριθμό απάντησης/ Δήλωσης Τρίτου 

ή αριθμό πρωτοκόλλου / ημερομηνία υπόχρεου προ−
σώπου,

v. τον ΑΦΜ οφειλέτη σε βάρος του οποίου έχει επι−
βληθεί το κατασχετήριο,

vi. το είδος Δήλωσης Τρίτου (θετική ή αρνητική),
vii. την Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (ΤΟΚ),
viii. το ποσό προς άμεση απόδοση,
ix. το κείμενο Δήλωσης Τρίτου και το παραστατικό 

κίνησης καταθετικών λογαριασμών (υπογράφεται ψηφι−
ακά με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή κατά την έννοια 
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 
Α΄ 138).

Το ανωτέρω μήνυμα χρονοσημαίνεται, υπογράφεται 
ψηφιακά και κρυπτογραφείται από το πιστωτικό ίδρυμα.

3. Ο κόμβος Π.Ι. παραλαμβάνει τη δήλωση, χρονοση−
μαίνει το εξωτερικό μήνυμα ως προς την παραλαβή 
από το πιστωτικό ίδρυμα και την παράδοση στον κόμβο 
ΚΕΑΟ και την προωθεί άμεσα σε αυτόν. Η επίδοση της 
δήλωσης συντελείται κατά την ημερομηνία και ώρα 
εισόδου του μηνύματος δήλωσης τρίτου από τον κόμβο 
Π.Ι. στο κόμβο ΚΕΑΟ, όπως αυτά πιστοποιούνται από τα 
καταγραφικά του κόμβου Π.Ι.

4. Ο κόμβος ΚΕΑΟ καταγράφει την κοινοποιούμενη 
κατά τα ανωτέρω δήλωση στο «Ημερολόγιο Ηλεκτρο−
νικής Αποστολής Κατασχετηρίων σε πιστωτικό ίδρυμα» 
και προβαίνει σε έλεγχο της εγκυρότητας του εσω−
τερικού και εξωτερικού ηλεκτρονικού μηνύματος ως 
προς την πληρότητα του υποχρεωτικού περιεχομένου 
αυτών καθώς και της τυχόν λανθασμένης συμπλήρω−
σης των πεδίων εξωτερικού και εσωτερικού μηνύματος 
που καθιστούν αδύνατο το συσχετισμό με το επιβληθέν 
κατασχετήριο.

5. Σε περίπτωση εντοπισμού:
α) προβλήματος στα πληροφοριακά συστήματα και 

τις υποδομές του κόμβου ΚΕΑΟ ή στην επικοινωνιακή 
σύνδεση του κόμβου Π.Ι. με τον κόμβο ΚΕΑΟ, το μήνυμα 
δήλωσης τρίτου παραμένει προς επίδοση στο περιβάλ−
λον του κόμβου Π.Ι. και παραδίδεται στον κόμβο ΚΕΑΟ 
μετά την αποκατάσταση της βλάβης και τουλάχιστον 
μέχρι τις 18.30 της ίδιας ημέρας. Μετά τις 18.30 της 
ίδιας εργάσιμης ημέρας το μήνυμα δήλωσης τρίτου 
παραμένει στον κόμβο Π.Ι. και παραδίδεται στον κόμβο 
ΚΕΑΟ μετά την αποκατάσταση της βλάβης την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα. Στις περιπτώσεις αυτές ως χρόνος 
επίδοσης της δήλωσης θεωρείται ο χρόνος παράδοσης 
αυτής στο κόμβο Π.Ι. από το Πιστωτικό Ίδρυμα, όπως αυ−
τός πιστοποιείται από τα καταγραφικά του κόμβου Π.Ι.

β) σφάλματος, όπως μη ύπαρξης αντίστοιχου κατα−
σχετηρίου αιτήματος για συσχέτιση ή έλλειψης στοι−
χείων ή προβλήματος στην αποκρυπτογράφηση, τότε ο 
υπεύθυνος επικοινωνίας του ΚΕΑΟ και εντός δέκα (10) 
ημερών το αργότερο, ενημερώνει σχετικά τον υπεύθυνο 
επικοινωνίας του πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο υπο−
χρεούται στην επανυποβολή της δήλωσης είτε ηλεκτρο−
νικά είτε με την ισχύουσα χειρόγραφη διαδικασία έως 
το αργότερο, το τέλος της επόμενης από τη σχετική 
ενημέρωση εργάσιμης ημέρας, άλλως θεωρείται ότι 
ουδέποτε υποβλήθηκε δήλωση.

Άρθρο 7
Απόδοση κατασχεθέντων χρημάτων και πίστωση στα 

χρέη οφειλετών

1. Στην περίπτωση που οι οριζόμενοι στην παρούσα ως 
υπόχρεα πρόσωπα, υποβάλλουν θετική δήλωση και εφό−
σον υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, υποχρεούνται στην 
απόδοση των κατασχεθέντων ποσών εντός δέκα (10) 
ημερών από την υποβολή της Δήλωσης του Πιστωτικού 
Ιδρύματος / υπόχρεου προσώπου (άρθρο 30 Α ΚΕΔΕ). 
Η ανωτέρω απόδοση διενεργείται μέσω του κόμβου 
απόδοσης Π.Ι. ήτοι του Διατραπεζικού συστήματος DIAS 
CreditTransfer της ΔΙΑΣ Α.Ε., με αναφορά στην μοναδική 
Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (Τ.Ο.Κ.).

2. Ο κόμβος απόδοσης Π.Ι. αποστέλλει το σχετικό 
αρχείο με τα κατασχεθέντα ποσά στον κόμβο ΚΕΑΟ, 
περιεχόμενο του οποίου αποτελεί και η Ταυτότητα 
Οφειλής Κατασχετηρίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
που έχουν οριστεί.

3. Ο κόμβος ΚΕΑΟ επεξεργάζεται τις εγγραφές που 
παραλαμβάνει από τον κόμβο απόδοσης Π.Ι., κάνει ταυ−
τοποίηση των οφειλετών βάσει της Ταυτότητας Οφει−
λής Κατασχετηρίου, πιστώνει τις μερίδες των οφειλετών 
και πραγματοποιεί τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές.

Άρθρο 8
Χρόνος Ισχύος

Ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας της ηλεκτρονικής αποστολής των κατασχετηρίων 
ορίζεται η 6η Απριλίου 2015.

Άρθρο 9
Λοιπές Διατάξεις

1. Κάθε νέο πιστωτικό ίδρυμα που αδειοδοτείται προ−
κειμένου να λειτουργήσει στην Ελλάδα, και το οποίο 
προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με την παρούσα 
απόφαση, οφείλει να ενταχθεί στην παρούσα διαδικασία 
εντός 3 μηνών από την ημερομηνία πρώτης λειτουργίας 
του.
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2. Κάθε υφιστάμενο πιστωτικό ίδρυμα που έχει αδειο−
δοτηθεί προκειμένου να λειτουργήσει στην Ελλάδα, και 
το οποίο δεν προσφέρει κατά την ημερομηνία έκδοσης 
της παρούσας υπηρεσίες που σχετίζονται με την από−
φαση, οφείλει να ενταχθεί στην παρούσα διαδικασία 
εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έναρξης πα−
ροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτήν.

3. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ή συγχώ−
νευσης πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών,η 
υποχρέωση συμμετοχής στη διαδικασία μεταφέρεται 
στο πιστωτικό ίδρυμα που αναλαμβάνει το καταθετικό 
χαρτοφυλάκιο του καταργούμενου ή συγχωνευόμενου 
πιστωτικού ιδρύματος, χωρίς μεταβατικό χρονικό διά−
στημα μη λειτουργίας.

4. Ο κόμβος Π.Ι. στις 19:00 της ίδιας εργάσιμης ημέ−
ρας(D) υποχρεούται στην αποστολή προς τον κόμβο 
ΚΕΑΟ και πιστωτικά ιδρύματα συγκεντρωτικής κατά−
στασης (reconciliation report) για τα μηνύματα που δια−
κινήθηκαν την ίδια ημέρα.

5. Για τις ανάγκες της παρούσας, η χρονοσήμανση 
των εξυπηρετητών των Π.Ι. και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. είναι 
συγχρονισμένη με το National Institute of Standards & 
Technology (NIST).

6. Η άρση της κατάσχεσης, μερικής ή και ολικής καθώς 
και η συμπληρωματική δήλωση τρίτου δεν εντάσσονται 
στην ηλεκτρονική διαδικασία, αλλά γίνονται σύμφωνα με 
την ισχύουσα χειρόγραφη. Ομοίως για τις περιπτώσεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 5 και της περίπτωσης(β) της 
παραγράφου 5 του άρθρου 6 της παρούσας, οι οποίες θα 
ενταχθούν στην ηλεκτρονική διαδικασία σε επόμενη φάση.

7. Τα υπόχρεα πρόσωπα που δεν έχουν ενταχθεί στην 
διαδικασία κοινοποίησης κατασχέσεων απαιτήσεων με 
ηλεκτρονικά μέσα υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την 
ισχύουσα χειρόγραφη διαδικασία μέχρι την ένταξή τους.

8. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της εταιρείας 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. για την ορθή υλοποίηση της παρούσας 
καθώς και για τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών της, θα 
περιλαμβάνονται σε σύμφωνο αμοιβαίας συνεργασίας, 
το οποίο θα υπογραφεί μεταξύ αυτής και του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
μετά τη δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

  F
     Αριθμ. απόφ. 38/2015 (5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων 

στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επι−
χείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και 
Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών. 

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.

2) Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της 
παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.

3) Τη με αριθμό οικ2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

4) Το με αριθμό: οικ2/41768/0022/20−5−2014 έγγραφο 
του Υπουργ. Οικονομικών.

5) Τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 
(ΦΕΚ 107/2014 Α΄).

6) Ότι η δαπάνη ύψους 15.000,00€ που θα προκύψει 
θα βαρύνει τις πιστώσεις με ΚΑ 60.05.000, 60.00.007, 
60.06.000, 60.06.007.

7) Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται 
απαραίτητη για την κάλυψη εποχικών και επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών που δημιουργούνται κατά τη δι−
άρκεια του έτους 2015 και συγκεκριμένα:

α. για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και υποστήριξη 
αυτών κατά την προετοιμασία τους και την πραγματο−
ποίησή τους (οι ώρες αυτές είναι πέραν του ωραρίου)

β. για τη διεξαγωγή προαγωγικών και κατατακτηρίων 
εξετάσεων καθώς επίσης εκπαιδευτικών παρουσιάσεων 
στα τμήματα της επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους και οι οποίες υλοποιούνται πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας

γ. για την εύρυθμη λειτουργία των μουσικών συνόλων 
και ομάδων χορού της επιχείρησης η οποία επιβάλλει 
την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας, αποφασίζει ομόφωνα:

1) Την υπερωριακή εργασία δέκα (10) εργαζομένων του 
προσωπικού των εκπαιδευτικών τμημάτων της Κοινω−
φελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεο−
λαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών κατά το χρονικό 
διάστημα από τη δημοσίευση της απόφασης έως και 
τις 31−12−2015 για έως 120 ώρες το εξάμηνο (20 ώρες 
μηνιαίως) ανά υπάλληλο, με την προβλεπόμενη από τον 
νόμο αποζημίωση. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης 
του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της επιχείρησης. Την αρμοδιότητα της κατα−
νομής των ανωτέρω ωρών έχει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
ύστερα από εισήγηση των Δ/ντών των εκπαιδευτικών 
τμημάτων. Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των 
υπαλλήλων με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτω−
ση δεν θα γίνει υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού των 
ωρών ανά υπάλληλο.

2) Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημι−
ώσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. Η δαπάνη που θα προκύψει από την 
ανωτέρω απασχόληση θα βαρύνει τον προϋπολογισμού 
έτους 2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, 
Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννι−
τών με το ποσό των 15.000,00€ από τους ΚΑ 60.05.000, 
60.00.007, 60.06.000, 60.06.007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ιωάννινα, 28 Ιανουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ    
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