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2 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας.

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1/891/30.09.2020 από-
φασης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά 
με τις εξειδικεύσεις της περ.  ι της παρ. 3 και της 
παρ.  4 του άρθρου 14, Αξιολόγηση Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και της Εφαρμογής 
των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 
(ΕΔ) του ν. 4706/2020 (Β΄ 4556).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1135 (1)
   Επέκταση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του 

Λιμένα Πειραιά .

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέ-
σπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 269/2013) 
και ειδικότερα τα άρθρα 22-30,139, 158, 210, 214-225, 
237-239 και 243-249.

β) Τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 
(ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κα-
νονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες 
σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού 
τελωνειακού κώδικα (L 343/2015) και ειδικότερα τα άρ-
θρα 8-11, 13-18, 178, 180, 182.

γ) Τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2447/15 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κα-
νόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού 
κώδικα (L 343/2015) και ειδικότερα τα άρθρα 8, 12, 15, 
264 και 266.

δ) Τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 
(ΕΕ) 341/16 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κα-
νονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανό-
νες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού 
κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά 
συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την 
τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 
2446/15 της Επιτροπής (L 69/2016).

ε) Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας» (Α΄ 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
ειδικότερα το άρθρο 39 αυτού.

στ) Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 
ΕΞ2018/27.09.2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία 
των Ελευθέρων Ζωνών» (Β΄ 4513), όπως ισχύει.

ζ) Τον α.ν. 1559/29-10-1950 «Περί Οργανισμού Λιμένος 
Πειραιώς» (Α΄252) με τον οποίο καθορίσθηκε η Ελεύθερη 
Ζώνη Πειραιά, όπως ισχύει.

η) Την υπό στοιχεία Δ19Γ5024743ΕΞ2010/10-06-2010 
ΑΥΟ (Α.Α.Π. 241) «Ανακαθορισμός των ορίων της Ελεύ-
θερης Ζώνης Πειραιά και μετατροπή αυτής από Ελεύθε-
ρη Ζώνη Ελέγχου τύπου II σε Ελεύθερη Ζώνη Ελέγχου 
τύπου I» με την οποία καθορίσθηκε η λειτουργία της 
Ελεύθερης Ζώνης Πειραιά ως Ελεύθερη Ζώνη Ελέγχου 
τύπου I.

θ) Την υπ’ αρ. 1427/20-01-2021 αίτηση του Οργανι-
σμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ, ως Φορέα Διαχείρισης της 
Ελεύθερης Ζώνης Πειραιά, με την οποία αιτείται επέκτα-
ση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης.

ι) Το υπ’ αρ. 3916/28-04-2021 έγγραφο του Γ’ Τελωνείου 
Πειραιά ως τελωνείο ελέγχου, με το οποίο διαβιβάζεται 
η έκθεση αυτοψίας που έχει πραγματοποιηθεί στον προ-
τεινόμενο χώρο επέκτασης των ορίων της Ελεύθερης 
Ζώνης και με το οποίο διατυπώνεται η συναίνεσή του 
για την αποδοχή του αιτήματος.

ια) Το Κεφάλαιο Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 και ειδικότερα του 
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 
αυτού (Α΄ 94).

ιβ) Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/ 
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), 
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 από-
φαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπό στοιχεία 5294 
ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομι-
κών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη για τον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνεται η επέκταση της Ελεύθερης Ζώνης του Λι-

μένα Πειραιά με την προσθήκη χώρου συνολικού εμβα-
δού 156.491,09 τ.μ. ο οποίος οριοθετείται από τα σημεία 
Δ-Ε-Ω1-Ω2-Δ καθώς και από τα σημεία Α2-Λ6-Ω3-Ω4-Ω5-
Ω6-Ω7-Ω8-Ω9-Δ9-Δ8-Δ7-Δ6-Δ5-Δ4-Δ3-Δ2-Δ1-Α1-Λ6’-Α2 
του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος.

2. Με απόφασή του το Γ’ Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά 
ως τελωνείο ελέγχου της Ελεύθερης Ζώνης, καθορίζει 
την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων που 
διέπουν τη λειτουργία της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα 
Πειραιά και στο τμήμα της επέκτασης.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 14 Ιουνίου 2021

 Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 124072 (2)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις των άρθρων 214, 225, 238, 280 και της 

παρ. 4 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» (Α΄ 143).

3. 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. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4674/2020 «Στρα-
τηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 53).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  - Θράκης» 
(Α΄ 235).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(Α΄ 47).

8. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 14138/15.05.2017 απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4479/ 
2017 «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 94).

10. Την υπ’ αρ. 5109/23.06.2011 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης, περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας Δήμου Βέροιας (Β’ 1606), όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αρ. 1183/20.02.2015 (Β’ 463), 989/16.02.2018 (Β’ 
719), 852/18.02.2019 (Β’ 639), 4274/20.07.2020 (Β’ 3541), 
6593/07.10.2020 (Β’ 4539 - Διόρθ. σφάλμ. στο Β’ 4798, 
9152/31.12.2020 (Β’ 72/2021) και 1129/12.03.2021 
(Β’ 1134/2021) όμοιες.

11. Την υπ’ αρ. 5/2021 απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής Δήμου Βέροιας, με την οποία εισηγήθηκε 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την τροποποίηση του 
οικείου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ανα-

φορικά με τροποποίηση στο Τμήμα Προμηθειών-
Υπηρεσιών-Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στο Γραφείο Αποθηκών-
Διαχείρισης Υλικών, στο οποίο δημιουργούνται 15 
αποθήκες, ώστε να αντιστοιχούν με το πληροφοριακό 
σύστημα του Δήμου, καταργώντας τα Γραφεία γ) Δια-
χείρισης Υλικών Καθαριότητας και Ηλεκτρολογικού 
Υλικού, δ) Διαχείρισης Καυσίμων - Λιπαντικών, ε) Δια-
χείρισης Υλικών Διοίκησης και στ) Υλικών Δημοτικών 
έργων.

12. Την υπ’ αρ. 145/2021 (Ορθή Επανάληψη) απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Εκτελε-
στικής Επιτροπής.

13. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβου-
λίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Ημαθίας, όπως διατυ-
πώνεται στην υπ’ αρ. 17/11.06.2021 απόφασή του, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 145/2021 (Ορθή Επανάληψη) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, 
με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας, ως εξής:

1) Στο άρθρο 2 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» στην 
παρ. ΙΙ «ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ», η περίπτωση β. «Γραφείο Αποθη-
κών - Διαχείρισης Υλικών» του Τμήματος Προμηθειών-
Υπηρεσιών - Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Γραφείο Αποθηκών - Διαχείρισης Υλικών
- Μέριμνα για την παραλαβή, ταξινόμηση - τοποθέτη-

ση όλων των ειδών και υλικών στις αποθήκες του Δήμου, 
την ασφαλή διατήρησή τους, και τη διάθεσή τους στις 
υπηρεσίες του Δήμου σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

- Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου ολόκληρης της κινη-
τής περιουσίας του Δήμου (σε είδη, υλικά, μηχανήματα, 
οχήματα κ.λπ.), με σκοπό την ορθολογική τους διαχεί-
ριση, τον έλεγχο και συντονισμό των υπηρεσιών του 
Δήμου και την περιστολή των δαπανών.

- Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου όλων των ειδών, υλι-
κών, μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου και αντί-
στοιχων κατά είδος φακέλων με τα δελτία εισαγωγής 
και εξαγωγής τους.

- Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου και ενημέρωση του 
βιβλίου όλων των ειδών και υλικών με τα εκδιδόμενα 
δελτία εισαγωγής και εξαγωγής των διαφόρων υλικών 
από την αποθήκη.

- Σύνταξη Ετήσιας Γενικής Απογραφής των κινητών 
περιουσιακών στοιχείων του Δήμου και υποβολή της 
στην αρχή του χρόνου στη Διοίκηση.

- Εισήγηση της εκποίησης αχρήστου υλικού του Δή-
μου.

- Τήρηση μητρώου χρέωσης των υλικών στους αρμό-
διους υπάλληλους.

- Έλεγχος και καταμέτρηση κατεστραμμένων υλικών 
που επιστρέφονται από τους υπαλλήλους στην αποθήκη.

- Μέριμνα για τη διαρκή εναρμόνιση του γραφείου 
διαχείρισης υλικών, τόσο με τις φυσικές αποθήκες που 
τηρούνται, όσο και με τις αποθήκες που εμφανίζονται 
στο πληροφοριακό σύστημα.
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- Μέριμνα για τη λειτουργία των πιο κάτω φυσικών 
αποθηκών και ευθύνη συντονισμού των υπευθύνων 
τους:

• Γραφικής Ύλης
• Αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
• Ηλεκτρολογικού Υλικού
• Ειδών Καθαριότητας
• Υλικών Αποχιονισμού
• Υλικών Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (φυτωρίου και 

λοιπών υλικών)
• Καυσίμων - Λιπαντικών
• Κτηνιατρικού Υλικού
• Οικοδομικών Υλικών
• Υλικών Οδοποιίας
• Ξυλουργικών Υλικών και Υλικών Ελαιοχρωματισμού
• Υδραυλικών Έργων
• Υδραυλικών Άρδευσης
• Σιδηρικών Υλικών
• Υλικών Δ.Ε. Μακεδονίδος
- Οι υπεύθυνοι των αποθηκών - διαχείρισης των ως 

άνω υλικών έχουν τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
• Μέριμνα σε συνεργασία με το Γραφείο Προμηθειών 

για τον προγραμματισμό, την έγκαιρη προμήθεια, την 
παραλαβή και διαχείριση όλων των πιο πάνω υλικών 
που απαιτούνται για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών 
του Δήμου.

- Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου και βιβλίου χρέωσης 
όλων των πιο πάνω υλικών και αντίστοιχων κατά είδος 
φακέλων με τα δελτία εισαγωγής και εξαγωγής τους από 
την αντίστοιχη αποθήκη.

- Μέριμνα για την τοποθέτηση των πιο πάνω υλικών 
στις αποθήκες του Δήμου, την ασφαλή διατήρησή τους 
και τον εφοδιασμό των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δή-
μου.

- Εισήγηση της εκποίησης άχρηστων υλικών.»
2) Στο άρθρο 2 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» στην 

παρ. ΙΙ «ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ», οι περιπτώσεις (γ), (δ), (ε) και 
(στ) του Τμήματος Προμηθειών - Υπηρεσιών - Αποθη-
κών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καταρ-
γούνται.

3) Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 5109/23.06.2011 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης (Β’ 1606), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί.

Ακροτελεύτιο άρθρο -
Κάλυψη δαπάνης

Από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας 
τρέχοντος έτους, καθώς και για καθένα από τα επόμενα 
έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βέροια 29 Ιουνίου 2021

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

 Αριθμ. απόφ. 2/917/17.6.2021 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1/891/30.09.2020 από-

φασης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά 

με τις εξειδικεύσεις της περ. ι της παρ. 3 και της 

παρ. 4 του άρθρου 14, Αξιολόγηση Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και της Εφαρμογής 

των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 

(ΕΔ) του ν. 4706/2020 (Β΄ 4556).   

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑIΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4706/2020 για 

την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγ-
χρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμο-
γή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις 
(Α΄ 136)» Β΄ 4556).

2. Την υπ’ αρ. 1/891/30.09.2020 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου «Εξειδικεύσεις της περ. ι της παρ. 3 και 
της παρ. 4 του άρθρου 14, Αξιολόγηση Συστήματος Εσω-
τερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και της Εφαρμογής των διατάξε-
ων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) του ν. 4706/2020 
(Α΄136)» (Β΄4556).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 «Κίνητρα 
ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση 
και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137), όπως 
ισχύει.

4. Το από 15.6.2021 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Εισηγμένων Εταιρειών, αποφασίζει ομόφωνα:

Να εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’  αρ. 1/891/ 
30.09.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
(Β΄ 4556) αναφορικά με τις εξειδικεύσεις της περ. ι της 
παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 14, Αξιολόγηση Συ-
στήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και της Εφαρμογής 
των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) του 
ν. 4706/2020.

Συγκεκριμένα:
Α. Το τελευταίο σημείο της Κανονιστικής Συμμόρ-

φωσης, του κεφαλαίου ΙI. Διαδικασία Αξιολόγησης/β. 
Αντικείμενα Αξιολόγησης/5. Παρακολούθηση του ΣΕΕ 
αντικαθίσταται ως εξής:

“η ύπαρξη γραμμής αναφοράς της Μονάδας Κανονι-
στικής Συμμόρφωσης, εφόσον υφίσταται και σε αντίθετη 
περίπτωση, της υπηρεσίας ή του προσωπικού στο οποίο 
έχουν ανατεθεί οι εν λόγω αρμοδιότητες”.

Β. Η τελευταία παράγραφος του κεφαλαίου ΙI. Διαδι-
κασία Αξιολόγησης αντικαθίσταται ως εξής:

“Η ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης περι-
λαμβάνει σχετική αναφορά για τα αποτελέσματα της 
Έκθεσης Αξιολόγησης, την απόκριση της διοίκησης των 
εταιρειών, καθώς και τα σχέδια δράσης των εταιρειών με 
τα σχετικά χρονοδιαγράμματα”. 

Γ. Στην παρ. 1 του κεφαλαίου III.Χαρακτηριστικά προ-
σώπων που διενεργούν την αξιολόγηση/1. Θέματα ανε-
ξαρτησίας και αντικειμενικότητας προστίθεται δεύτερο 
εδάφιο ως εξής:

“Όταν η αξιολόγηση διενεργείται από φυσικό πρό-
σωπο στο πλαίσιο σχέσης εργασίας ή συνεργασίας με 
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νομικό πρόσωπο, η σχέση εξάρτησης αφορά το ίδιο το 
φυσικό πρόσωπο και όχι κατ’ ανάγκη το νομικό πρόσωπο 
με το οποίο διατηρεί σχέση εργασίας ή συνεργασίας”

Δ. Η παράγραφος του κεφαλαίου VI. Χρόνος πρώτης 
εφαρμογής αντικαθίσταται ως εξής:

“Η πρώτη αξιολόγηση του ΣΕΕ πρέπει να έχει ολοκλη-
ρωθεί, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση, 
έως την 31η Μαρτίου 2023 με ημερομηνία αναφοράς την 
31η Δεκεμβρίου 2022 και περίοδο αναφοράς από την 
έναρξη ισχύος του άρθρου 14 του ν. 4706/2020”.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της, σύμφω-
να με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ   
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