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 ΚΥΑ Δ6Β 1036140 ΕΞ 2012/05.03.2012 (ΦΕΚ 606/05.03.2012 τεύχος Β') 

Κατάργηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) Α.Ε.

 

Σχετική και η Απόφαση Υπ. Οικ. Δ19Ε5039732 ΕΞ 2012/12.10.2012 (ΦΕΚ 2870/25.10.2012 τεύχος Β')

Ανάθεση αντικειμένου Δ/νσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού στην περιφέρεια. 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 14Β του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α' 314),

όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της

συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση

- Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής

Ασφάλισης» (Α' 180) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 της από 31-12-2011

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν. 4024/2011

"Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις

εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015" και των Υπουργείων

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την

εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α' 268), η οποία

κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α' 31).  

 

β) Της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν.4047/2012 (Α' 31).  

 

γ) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 « Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις»

(Α' 2), όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν.

2443/1996 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» (Α' 265) και

της παρ. 12 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του

Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας

Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α' 180).

δ) Της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και

άλλες διατάξεις» (Α' 285).

ε) Της υπ' αριθμ. οικ. 2/84797/0025/24-11-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση

του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) Α.Ε.» (Β' 2742).

στ) Του Ν. 251/1976 «Περί Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημοσίου Υλικού» (Α' 19) και του Π.Δ. 413/1998

«Μετατροπή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση

του Καταστατικού της» (Α' 291), όπως ισχύουν.
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ζ) Του άρθρου 21 του Π.Δ. 284/1988 « Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 128), όπως έχει

αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 13/2004 «Σύσταση, κατάργηση, ενοποίηση και

αναδιάρθρωση Τελωνειακών Υπηρεσιών και τροποποίηση των Π.Δ/των 284/1988 (Α' 128) και 551/1988

(Α' 259)» (Α' 8).

η) Του άρθρου 75 του Π.Δ. 284/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.

248/1998 «Ενοποίηση και κατάργηση Τελωνειακών Αρχών» (Α' 186) και τροποποιηθεί με τις διατάξεις

της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. Δ6Β 1168860 ΕΞ 2011/6-12-2011 απόφασης του Υπουργού

Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας, επαναλειτουργία και ανακαθορισμός τίτλου και αρμοδιοτήτων

οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.» (Β' 3034).

θ) Του άρθρου 61 του Π.Δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)»

(Α' 259), όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 117/2006 «Αναδιοργάνωση

των περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, τροποποίηση του π.δ/ τος 551/1988 (Α' 259) και άλλες

οργανωτικές διατάξεις» (Α' 117) και τροποποιηθεί με τις διατάξεις της περ. με α/α 6 της παρ. 3α της υπ'

αριθμ. Δ6 1109221 ΕΞ 2011/1-8-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1828).

ι) Του άρθρου 165 του Π.Δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 24 του

Π.Δ. 117/2006 και τροποποιηθεί με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 της υπ' αριθμ. Δ6Β 1118906 ΕΞ

2011/13-92010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας, ανακαθορισμός τίτλου

και ανακατανομή οργανικών θέσεων Τελωνείων του Νομού Θεσσαλονίκης» (Β' 1582) και της περ. με α/α

18 της παρ. 3α της υπ' αριθμ. Δ6 1109221 ΕΞ 2011/1-8-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

ια) Του άρθρου 269 του Π.Δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 37 του

Π.Δ. 117/2006 και τροποποιηθεί με τις διατάξεις της περ. με α/α 33 της παρ. 3α της υπ' αριθμ. Δ6

1109221 ΕΞ 2011/ 1-8-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και

ιβ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος

κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση

και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

2.Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 23564/25-11-2011 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους

Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και

Παντελή Τζωρτζάκη» (Β' 2741).

3.To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του

κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η υπ' αριθμ. οικ. 2/84797/0025/24-11-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση του

Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) Α.Ε.» (Β' 2742) αντικαθίσταται, από της

δημοσιεύσεως της παρούσας αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως ακολούθως:

«Αρθρο 1

Κατάργηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) και μεταφορά αρμοδιοτήτων

1.Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία, που συστάθηκε με το Π.Δ. 413/1998,

κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 2 του Ν. 2414/1996 (Α' 135), μετά από μετατροπή σε ανώνυμη εταιρεία

του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού»,

καταργείται.

2.Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε., όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 του Ν. 251/1976 και

στο άρθρο 3 του Π.Δ. 413/1998, επιδιώκονται και ασκούνται εφεξής από το Υπουργείο Οικονομικών και

ειδικότερα από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της Γενικής

Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
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Ειδικότερα οι ανωτέρω αρμοδιότητες του καταργούμενου Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. περιέρχονται σε συνιστώμενες ή

μετονομαζόμενες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 2.

Αρθρο 2

Καθορισμός αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

1. Στη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (άρθρο 21 του

Π.Δ. 284/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 13/2004), από τη

δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται Τμήμα με τίτλο «Τμήμα Ε'-

Εποπτείας Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού», το οποίο ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Ρύθμιση και παρακολούθηση εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά στη διαχείριση του δημοσίου υλικού

(τροχοφόρων, πλωτών μέσων και λοιπών ειδών) και παροχή οδηγιών προς τις αρμόδιες Τελωνειακές

Αρχές για την εφαρμογή της συναφούς νομοθεσίας.

Έγκριση διαταγών εκποίησης οχημάτων και υλικών.

Έγκριση των προτεινόμενων τιμών κοστολόγησης οχημάτων και υλικών και αποφάσεις για την

αναγκαιότητα ανακοστολόγησης αυτών. Έγκριση αποτελεσμάτων δημοπρασιών. Έκδοση αποφάσεων

αποκατάστασης έκπτωτων αγοραστών στα αγοραστικά τους δικαιώματα, καθώς και αποφάσεων

αποζημιώσεων, μετά από εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών, για την επίτευξη των σκοπών της

διαχείρισης υλικών.

Διάθεση με αντάλλαγμα ή μη σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.,

εποπτευόμενα από το Δημόσιο, διαφόρων κινητών πραγμάτων, μετά από απόφαση του Υπουργού

Οικονομικών.

Διάθεση σε Δημόσιες Υπηρεσίες παντός είδους τροχοφόρων που ανήκουν στο Δημόσιο, μετά από

απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Μεταβίβαση, κατά κυριότητα, σε Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. σε τιμή όχι κατώτερη των 5/10 της τιμής κο-

στολόγησής τους, κάθε είδους τροχοφόρων που ανήκουν στο Δημόσιο, μετά από απόφαση του Υπουργού

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Μεταβίβαση, άπαξ ανά διετία, κατά κυριότητα τροχοφόρων οχημάτων σε τιμή όχι κατώτερη των 5/10 της

τιμής κοστολόγησής τους σε Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από το Δημόσιο ή σε εταιρείες κύριος σκοπός των

οποίων είναι τα έργα κοινής ωφέλειας ή φιλανθρωπίας και που έχουν αποδεδειγμένα επιτελέσει

φιλανθρωπικές ή κοινωνικές δράσεις, μετά από απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2. Στη Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Ανασταλτικών Καθεστώτων (ΔΙ.Π.Ε.Α.Κ.) της Γενικής

Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (άρθρο 75 του Π.Δ. 284/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις

διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 248/1998 και τροποποιηθεί με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ6Β 1168860

ΕΞ 2011/6-12-2011 Α.Υ.Ο.), από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης,,

επέρχονται οι εξής μεταβολές:

α) Αίρουμε την αναστολή λειτουργίας της ανωτέρω Διεύθυνσης, καθώς και των Τμημάτων «Α'- Γενικών

Θεμάτων», «Β'- Δικαστικού και Αζητήτων Αυτοκινήτων», «Γ'- Δικαστικού Καθεστώτος Τελειοποίησης»,

«Δ'- Προσωρινής Εισαγωγής Οχημάτων Αόριστης Διάρκειας» και «Ε' - Προσωρινής Εισαγωγής

Οχημάτων» αυτής και μεταφέρουμε τις αρμοδιότητες των Τμημάτων στις κατά τόπον αρμόδιες

Τελωνειακές Αρχές

β) μετονομάζουμε: i) τη «Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Ανασταλτικών Καθεστώτων» σε

«Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού» και ii) τα Α', Β', Γ', Δ' και Ε' Τμήματα αυτής σε «Τμήμα Α' -

Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού», «Τμήμα Β' - Αναγγελιών», «Τμήμα Γ'- Αποθηκών», «Τμήμα Δ'-

Πωλήσεων» και «Τμήμα Ε' - Εμπειρογνωμόνων», αντίστοιχα.
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δ) Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού είναι Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία, υπαγόμενη στον

Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος τη διοικεί μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., έχει έδρα

στο Νομό Αττικής και η κατά τόπον αρμοδιότητά της εκτείνεται στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας,

Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων,

Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων.

Η ανωτέρω Διεύθυνση δύναται να ασκεί τις αρμοδιότητες της σε ολόκληρη την Επικράτεια και

συνεργάζεται με τα «Τμήματα Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού» των Τελωνείων Πατρών, Α' Εισαγωγών -

Εξαγωγών Θεσσαλονίκης και Λάρισας της παρ. 3, εφόσον πρόκειται για αρμοδιότητες που ασκούνται

στην κατά τόπον αρμοδιότητα των Τμημάτων αυτών.

Επίσης η ανωτέρω Διεύθυνση παρέχει συνδρομή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου

Οικονομικών (Τελωνεία, Δ.Ο.Υ., Υ.Δ.Ε.), στις οποίες έχουν ανατεθεί οι συναφείς προς το έργο της

εργασίες.

ε) Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω Διεύθυνσης ασκούνται από τα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία, ως εξής:

Τμήμα Α' - Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού  

 

-Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

Παροχή, γενικά, διοικητικής υποστήριξης στη Διεύθυνση.

Παραλαβή της αλληλογραφίας, τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της

Διεύθυνσης. Διανομή των εγγράφων στα καθ' ύλην αρμόδια Τμήματα και διεκπεραίωση της κοινής και

εμπιστευτικής αλληλογραφίας.

Επιμέλεια σύνταξης καθημερινού δελτίου παρουσιών των υπαλλήλων της Διεύθυνσης.

Χορήγηση και παρακολούθηση των κανονικών, αναρρωτικών και ειδικών αδειών του προσωπικού.

Παραπομπή του προσωπικού στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τήρηση βοηθητικού προσωπικού μητρώου με τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε υπάλληλο της Υπηρεσίας

και μέριμνα για την αποστολή αυτού στη νέα Υπηρεσία, σε περίπτωση μετάθεσης του υπαλλήλου.

Κατάρτιση, μετά από συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων από τα Τμήματα της Διεύθυνσης, του ετήσιου

τακτικού προϋπολογισμού εξόδων για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της Υπηρεσίας (όπως

εφοδιασμός με τα αναγκαία έντυπα, βιβλία) και παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης αυτού.

Έλεγχος της κίνησης, συντήρησης, επισκευής και εφοδιασμού των υπηρεσιακών οχημάτων και λοιπών

μέσων, σε συνεργασία με το Τμήμα Αποθηκών.

Μέριμνα για την καλή κατάσταση και ασφάλεια των χώρων και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας και λήψη

μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού.

Μέριμνα για τη σωστή λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Διεύθυνσης.

Χειρισμός κάθε άλλης εργασίας, σχετικής με τη λειτουργία της Διεύθυνσης, που δεν ανήκει στην

αρμοδιότητα άλλου Τμήματος αυτής.

-Γραφείο Οικονομικής Υποστήριξης

Τήρηση των λογαριασμών των πελατών και μέριμνα για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών.

Διενέργεια των χρηματικών συναλλαγών με τους αγοραστές.

Σύνταξη αναγγελιών οφειλής δημοσίων υπαλλήλων από πωλήσεις οχημάτων σε αυτούς και αποστολή

των αναγγελιών στις Υπηρεσίες των υπαλλήλων, για παρακράτηση του οφειλόμενου ποσού από τις

αποδοχές τους.

Προώθηση στην αρμόδια Υ.Δ.Ε. των πληρωμών των παρόχων Υπηρεσιών (όπως εταιρείες φύλαξης,

μεταφοράς αυτοκινήτων, συντήρησης πληροφοριακού συστήματος) της Διεύθυνσης.

-Γραφείο Δικαστικού
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Διεκπεραίωση των διαπιστουμένων παραβάσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, διενέργεια

προανακριτικών πράξεων, καταμήνυση των διαπιστούμενων παραβάσεων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές

και εκπροσώπηση της Υπηρεσίας στα δικαστήρια επί των μηνυομένων υποθέσεων.

Παρακολούθηση των ενεργειών είσπραξης των απαιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Ενέργειες για την ενημέρωση των αρμοδίων αρχών για την αντίκρουση διεκδικήσεων κατά του Δημοσίου

για πράξεις της Διεύθυνσης.

Τμήμα Β'- Αναγγελιών

-Γραφείο Αναγγελιών Ειδών

Λήψη, από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. και τις Δ.Ε.Κ.Ο. των αναγγελιών ειδών

(τροχοφόρων, πλωτών μέσων και λοιπών ειδών).

Μέριμνα για τη μεταφορά των ανωτέρω ειδών στις αποθήκες της Διεύθυνσης στην Αττική ή στις

Αποθήκες των Τμημάτων Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού των Τελωνείων Πατρών, Α' Εισαγωγών -

Εξαγωγών Θεσσαλονίκης και Λάρισας της παρ. 3, σε συνεργασία με τα Τμήματα αυτά ή ενέργειες για την

παραμονή αυτών στους χώρους των διακατεχουσών Υπηρεσιών.

Εισαγωγή στο μηχανογραφικό σύστημα των απαιτούμενων στοιχείων.

Έλεγχος των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη δημοπράτηση των ειδών και μέριμνα για την εκκίνηση των

διαδικασιών εκποίηση τους από το Τμήμα Δ'- Πωλήσεων.

Έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν παραληφθέντα και διαχειρισθέντα από τη Διεύθυνση είδη, ύστερα από

αιτήματα πολιτών.

Μέριμνα για την απόδοση ειδών στους δικαιούχους, ύστερα από παραγγελίες των δικαιοδοτικών

οργάνων, τα οποία είδη είχαν περιέλθει στη διαχείριση της Διεύθυνσης.

Μέριμνα για την κίνηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών για την παραχώρηση οχημάτων και υλικών στο

Δημόσιο, στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων καταστροφής υλικών, σε περίπτωση που κριθεί ότι στερούνται

εμπορικής αξίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Ε΄& Εμπειρογνωμόνων. [1]

Συνεργασία με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες (όπως Τελωνεία, Δ.Ο.Υ., Υ.Δ.Ε.) για την αποτελεσματική

διεξαγωγή των δημοπρασιών σε περιοχές που δεν δραστηριοποιείται η Διεύθυνση.

-Γραφείο Αποθηκών Τρίτων

Σύνταξη των φακέλων των ειδών που θα δημοπρατηθούν, παραμένοντας στις αποθήκες τρίτων και

εισαγωγή στο μηχανογραφικό σύστημα των απαιτούμενων στοιχείων.

Έλεγχος των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη δημοπράτηση των ειδών και μέριμνα για την εκκίνηση των

διαδικασιών εκποίησης τους από το Τμήμα Δ'- Πωλήσεων.

Αποστολή εκπροσώπων της Διεύθυνσης κατά τις παραδόσεις στους αγοραστές των αντικειμένων που

βρίσκονται σε αποθήκες τρίτων, σε περίπτωση που η εκποίηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση.

- Γραφείο Μάρκετινγκ

Συνεργασία με μεταφορικές εταιρείες για τη μεταφορά επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών από τα

διάφορα Τελωνεία στις αποθήκες της Διεύθυνσης.

Συνεργασία με τα διάφορα Τελωνεία για τα οχήματα που θα μεταφέρονται στις αποθήκες της Διεύθυνσης.

Συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες για τις κοστολογήσεις αυτοκινήτων και υλικών που βρίσκονται σε

διάφορες αποθήκες και δεν μεταφέρονται στις αποθήκες της Διεύθυνσης.

Συνεργασία με τα διάφορα Τελωνεία (κυρίως νησιωτικών περιοχών) που διενεργούν τις κατά τόπους

δημοπρασίες.

Παράδοση των διαφόρων υλικών στους αγοραστές που βρίσκονται στις διακατέχουσες Υπηρεσίες.

Τμήμα Γ'- Αποθηκών
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Παραλαβή, από το Τμήμα Β' - Αναγγελιών, των αναγγελθέντων ειδών (οχημάτων-δικύκλων, υλικών),

σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων, δημιουργία φακέλων για τα ανωτέρω είδη και ενημέρωση του

πληροφοριακού συστήματος.

Μέριμνα για τη σωστή φύλαξη, τη φωτογράφηση (όπου κρίνεται αναγκαίο) και την καλή κατάσταση των

παραληφθέντων ειδών.

Μέριμνα για τη σωστή κατανομή των υπό διαχείριση ειδών στους χώρους αποθήκευσης (στεγασμένους

και υπαίθριους), καθώς και για τη διατήρηση των χώρων αποθήκευσης σε καλή κατάσταση.

Ενημέρωση των ενδιαφερομένων - αγοραστών για τα δημοπρατούμενα είδη.

Παράδοση των πωληθέντων ειδών στους αγοραστές ή απόδοση αυτών στους δικαιούχους.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από τα εξής Γραφεία: α) Γραφείο Διαχείρισης Αυτοκινήτων -

Δικύκλων και β) Γραφείο Διαχείρισης Υλικών.

Τμήμα Δ'- Πωλήσεων

Παραλαβή, από το Τμήμα Γ'- Αποθηκών και το Γραφείο Αποθηκών Τρίτων του Τμήματος Β'- Αναγγελιών,

των φακέλων των ειδών, τα οποία είναι έτοιμα προς δημοπράτηση και σύνταξη των διακηρύξεων

δημοπράτησης.

Διενέργεια των πλειοδοτικών δημοπρασιών (ηλεκτρονικών ή προφορικών).

Σύνταξη, από την Επιτροπή Δημοπρασιών, η οποία απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, τον

Προϊστάμενο του Τμήματος Δ'- Πωλήσεων και έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης, των σχετικών πρακτικών

δημοπρασιών (μεμονωμένο για κάθε όχημα και συγκεντρωτικό για κάθε δημοπρασία).

Εισήγηση, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών, για την αποδοχή ή μη των επι-

τευχθεισών τιμών.

Διενέργεια των διακανονισμών των τιμημάτων των πωληθέντων ειδών, μετά την οριστικοποίηση, από τον

Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών, των αποτελεσμάτων των δημοπρασιών.

Εισαγωγή στο πληροφοριακό σύστημα όλων των απαιτούμενων στοιχείων.

Λήψη και εκτίμηση των αιτημάτων για παράταση του χρονικού διαστήματος του διακανονισμού και

προώθη- σή τους στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για λήψη αποφάσεων.

Λήψη και εκτίμηση των αιτημάτων αναστροφής αγοραπωλησιών, καθώς επίσης και των αιτημάτων

αποζημιώσεων λόγω επελθουσών ζημιών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ε΄- Εμπειρογνωμόνων [2] και

προώθησή τους στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για λήψη αποφάσεων.

Λήψη και εκτίμηση των αιτημάτων αποζημιώσεων ιδιοκτητών, λόγω εκποίησης των αντικειμένων τους και

προώθησή τους στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών για λήψη αποφάσεων.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από τα εξής Γραφεία: α) Γραφείο Πωλήσεων Αυτοκινήτων -

Δικύκλων και β) Γραφείο Πώλησης Υλικών.

Τμήμα Ε'- Εμπειρογνωμόνων

Εκτίμηση της αξίας των παραληφθέντων οχημάτων, πλωτών και λοιπών υλικών και σύνταξη εκθέσεων

κοστολόγησης με προτεινόμενη τιμή εκκίνησης δημοπράτησης των ανωτέρω ειδών.

Επιμέλεια για τη χάραξη αριθμών ασφαλείας επί των οχημάτων, για τη διασφάλιση της ταυτότητας αυτών

και σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων.

Εκτίμηση της αξίας των προς δημοπράτηση ειδών τα οποία φυλάσσονται και δημοπρατούνται σε

αποθήκες τρίτων.

Προτάσεις για ανακοστολογήσεις τιμών εκκίνησης, σε περιπτώσεις άγονων δημοπρασιών.

Παροχή συνδρομής στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, στις οποίες ανατίθενται,

με βάση την παρ. 4, οι συναφείς προς το έργο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού εργασίες,

καθώς και στα Τμήματα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού των Τελωνείων Πατρών, Α' Εισαγωγών - Εξαγωγών

Θεσσαλονίκης και Λάρισας.
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Παροχή απόψεων για γενικά τεχνικά θέματα, τα οποία προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών της

Διεύθυνσης.

3. Στα Τελωνεία Πατρών (άρθρο 61 του Π.Δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του

άρθρου 11 του Π.Δ. 117/2006 και τροποποιηθεί με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ6 1109221 ΕΞ 2011/1-

8-2011 Α.Υ.Ο.), Α' Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης (άρθρο 165 του Π.Δ. 551/1988, όπως έχει

αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 117/2006 και τροποποιηθεί με τις διατάξεις των

υπ' αριθμ. Δ6Β 1118906 ΕΞ 2011/13-9-2010 και Δ6 1109221 ΕΞ 2011/1-8-2011 Α.Υ.Ο.) και Λάρισας

(άρθρο 269 του Π.Δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Π.Δ.

117/2006 και τροποποιηθεί με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ6 1109221 ΕΞ 2011/1-8-2011 Α.Υ.Ο.), από

τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, επέρχονται οι εξής μεταβολές:

α) Αίρουμε την αναστολή λειτουργίας:

-του «Τμήματος Ι'- Εκ των Υστέρων Ελέγχων» του Τελωνείου Πατρών, μεταφέρουμε τις αρμοδιότητές

του στο «Τμήμα Ζ'- Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης» του ίδιου Τελωνείου και μετονομάζουμε

το Τμήμα Ι' σε «Τμήμα Ι'- Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού»

-του «Τμήματος Ζ'- 3ο Τμήμα Τελωνισμού» του Α' Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης,

μεταφέρουμε τις αρμοδιότητές του στο «Τμήμα Ε'- 1ο Τμήμα Τελωνισμού» και στο «Τμήμα Στ'- 2ο Τμήμα

Τελωνισμού» του ίδιου Τελωνείου και μετονομάζουμε το Τμήμα Ζ' σε «Τμήμα Ζ'- Διαχείρισης Δημοσίου

Υλικού». Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού περιλαμβάνονται και

αρμοδιότητες του γραφείου Μάρκετινγκ του Τμήματος Β' Αναγγελιών της Διεύθυνσης Διαχείρισης

Δημοσίου Υλικού.

-του «Τμήματος Ζ'- Εκ των Υστέρων Ελέγχων» του Τελωνείου Λάρισας, μεταφέρουμε τις αρμοδιότητές

του στο «Τμήμα Ε'- Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης» του ίδιου Τελωνείου και μετονομάζουμε

το Τμήμα Ζ' σε «Τμήμα Ζ'- Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού».

β) Καθορίζουμε την κατά τόπον αρμοδιότητα των ανωτέρω «Τμημάτων Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, ως

εξής:

-στην κατά τόπον αρμοδιότητα του «Τμήματος Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού» του Τελωνείου Πατρών

περιλαμβάνονται οι Νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας,

Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδος.

-στην κατά τόπον αρμοδιότητα του «Τμήματος Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού» του Α' Τελωνείου Εισαγω-

γών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται οι Νομοί Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης,

Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και

Φλώρινας.

-στην κατά τόπον αρμοδιότητα του «Τμήματος Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού» του Τελωνείου Λάρισας

περιλαμβάνονται οι Νομοί Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Αρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων,

Πρέβεζας και Κέρκυρας.

γ) Καθορίζουμε την καθ' ύλην αρμοδιότητα των ανωτέρω «Τμημάτων Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού», ως

εξής:

Λήψη, από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. και τις Δ.Ε.Κ.Ο. των αναγγελιών ειδών

(οχημάτων, πλωτών μέσων και λοιπών ειδών).

Μέριμνα για τη μεταφορά των ανωτέρω ειδών στις αποθήκες του Τελωνείου ή ενέργειες για την

παραμονή αυτών στους χώρους των διακατεχουσών Υπηρεσιών.

Μέριμνα για τη σωστή φύλαξη, τη φωτογράφηση (όπου κρίνεται αναγκαίο) και την καλή κατάσταση των

παραληφθέντων ειδών.

Μέριμνα για τη σωστή κατανομή των υπό διαχείριση ειδών στους χώρους αποθήκευσης (στεγασμένους

και υπαίθριους), καθώς και για τη διατήρηση των χώρων αποθήκευσης σε καλή κατάσταση.
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Ενημέρωση των ενδιαφερομένων - αγοραστών για τα δημοπρατούμενα είδη.

Παράδοση των πωληθέντων ειδών στους αγοραστές ή απόδοση αυτών στους δικαιούχους.

Εκτίμηση της αξίας των παραληφθέντων ειδών και σύνταξη εκθέσεων κοστολόγησης με προτεινόμενη

τιμή εκκίνησης δημοπράτησης των ανωτέρω ειδών.

Επιμέλεια για τη χάραξη αριθμών ασφαλείας επί των οχημάτων, για τη διασφάλιση της ταυτότητας αυτών

και σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων.

Εκτίμηση της αξίας των προς δημοπράτηση ειδών τα οποία φυλάσσονται και δημοπρατούνται σε

αποθήκες τρίτων και σύνταξη των σχετικών εκθέσεων κοστολόγησης.

Προτάσεις για ανακοστολογήσεις τιμών εκκίνησης, σε περιπτώσεις άγονων δημοπρασιών.

Έλεγχος των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη δημοπράτηση των ειδών και σύνταξη των διακηρύξεων

δημοπράτησης.

Διενέργεια των πλειοδοτικών δημοπρασιών (ηλεκτρονικών ή προφορικών).

Σύνταξη, από την Επιτροπή Δημοπρασιών, η οποία απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου, τον

Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού και έναν υπάλληλο, των σχετικών πρακτικών

δημοπρασιών (μεμονωμένο για κάθε όχημα και συγκεντρωτικό για κάθε δημοπρασία).

Εισήγηση, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών, για την αποδοχή ή μη των επι-

τευχθεισών τιμών.

Διενέργεια των διακανονισμών των τιμημάτων των πωληθέντων ειδών, μετά την οριστικοποίηση, από τον

Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών, των αποτελεσμάτων των δημοπρασιών.

Διαβίβαση των στοιχείων των φακέλων των παραληφθέντων υλικών στο «Τμήμα Δ' - Πωλήσεων» της

Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού για τη δημο- πράτησή τους. Μετά την διενέργεια της

δημοπρασίας των υλικών και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, προβαίνει στους διακανονισμούς

των πωληθέντων υλικών, εκδίδοντας τα σχετικά προς τούτο έγγραφα.

Λήψη και εκτίμηση των αιτημάτων για παράταση του χρονικού διαστήματος του διακανονισμού και προώ-

θησή τους στον Προϊστάμενο του Τελωνείου για λήψη αποφάσεων.

Λήψη και εκτίμηση των αιτημάτων αναστροφής αγοραπωλησιών, καθώς επίσης και των αιτημάτων

αποζημιώσεων λόγω επελθουσών ζημιών και αποστολή τους στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού

για λήψη αποφάσεων.

Λήψη και εκτίμηση των αιτημάτων αποζημιώσεων ιδιοκτητών, λόγω εκποίησης των αντικειμένων τους και

αποστολή τους στη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών για λήψη αποφάσεων.

Μέριμνα για την απόδοση ειδών στους δικαιούχους, ύστερα από παραγγελίες των δικαιοδοτικών

οργάνων, τα οποία είδη είχαν περιέλθει στη διαχείριση του Τμήματος.

Τήρηση των λογαριασμών των πελατών και μέριμνα για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών.

Σύνταξη αναγγελιών οφειλής δημοσίων υπαλλήλων από πωλήσεις οχημάτων σε αυτούς και αποστολή

αυτών στις Υπηρεσίες των υπαλλήλων, για παρακράτηση του οφειλόμενου ποσού από τις αποδοχές τους.

Μέριμνα για τη σωστή λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Τμήματος.

Μέριμνα για την προώθηση απαιτήσεων του δημοσίου που προκύπτουν από πωλήσεις που διενεργεί το

Τμήμα.

Μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων καταστροφής υλικών από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου

Υλικού, σε περίπτωση που κριθεί ότι στερούνται εμπορικής αξίας.

Έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν παραληφθέντα και διαχειρισθέντα από το Τμήμα είδη, ύστερα από

αιτήματα πολιτών.

Εκτίμηση της αξίας των προς δημοπράτηση ειδών τα οποία φυλάσσονται και δημοπρατούνται σε

αποθήκες τρίτων, που βρίσκονται γεωγραφικά πλησίον του Τμήματος και σύνταξη των σχετικών

εκθέσεων κοστολόγησης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού.
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Εισαγωγή στο μηχανογραφικό σύστημα των απαιτούμενων στοιχείων.

4. Οι συναφείς προς το έργο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού εργασίες, οι οποίες αφορούν

υλικά ή τροχοφόρα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν έχουν συσταθεί Τελωνειακές

Περιφερειακές Υπηρεσίες για την άσκηση των εργασιών αυτών, ανατίθενται σε άλλες Περιφερειακές

Υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

Με ιδιαίτερη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών αυτών,

καθώς και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν για την επίτευξη των σκοπών της Διεύθυνσης

Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού.

Αρθρο 3 Τύχη περιουσίας του Ο.Δ.Δ.Υ. και διαδοχή υποχρεώσεων

1.Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού του Ο.Δ.Δ.Υ., περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και

αξιώσεων, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση της παρούσας και χωρίς καμία άλλη

διατύπωση στο Δημόσιο.

2.Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Δ.Δ.Υ. στο Δημόσιο και κάθε άλλη πράξη που

συνδέεται με αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος.

3.Εκκρεμείς δίκες με διάδικο τον Ο.Δ.Δ.Υ. συνεχίζονται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, ως ειδικού

διαδόχου του Ο.Δ.Δ.Υ., χωρίς άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να

απαιτείται δήλωση περί επαναλήψεώς τους.

Αρθρο 4

Παραχώρηση δικαιωμάτων περιουσιακής φύσης

1.Τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα εν γένει που περιέρχονται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις

προβλέψεις του προηγούμενου άρθρου, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων διαχείρισης και της

με οποιαδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης αυτών, μπορεί είτε να παραχωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις

του αρ. 9 επ. του Ν. 3389/2005, είτε να αξιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.48 του Ν.

3871/2010 και τις διατάξεις του Ν. 3049/2002.

2.Ενδεικτικά μπορεί να παραχωρούνται:

α) Το δικαίωμα διαχείρισης, διακίνησης και εκποίησης των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και μη

αναγκαίων ή πεπαλαιωμένων κινητών πραγμάτων, κυρίως δε υλικών, πλωτών μέσων, εφοδίων,

μηχανημάτων, τροχοφόρων, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και σε δημόσιες

επιχειρήσεις, με εξαίρεση τα εφόδια του λογαριασμού καταναλωτικών αγαθών.

β) Το δικαίωμα διαχείρισης και εκποίησης τροχοφόρων οχημάτων που περιέρχονται στην κυριότητα του

Δημοσίου, είτε ως αζήτητα είτε ως αποτέλεσμα δήμευσης είτε για οποιαδήποτε άλλη αιτία, σύμφωνα με

την διαδικασία που ορίζεται στην υπ' αριθμ. 25/60 πράξη του Υπουργικού συμβουλίου και τις σχετικές

διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα.

γ) Το δικαίωμα εκποίησης των ανωτέρω κινητών πραγμάτων που ανήκουν σε ΝΠΙΔ του ευρύτερου

δημόσιου τομέα, εφόσον παραδίδονται προς το σκοπό αυτό στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών.

δ) Οι υπηρεσίες φύλαξης και το δικαίωμα διαχείρισης και εκποίησης των εγκαταλειπόμενων σε οδούς,

πλατείες, κήπους και δημόσιους ή δημοτικούς χώρους τροχοφόρων οχημάτων, τροχόσπιτων, σκαφών ή

άλλων ογκωδών αντικειμένων.

στ) Οι υπηρεσίες φύλαξης και το δικαίωμα διαχείρισης και εκποίησης των χερσαίων, πλωτών και

εναέριων μεταφορικών μέσων, που κατάσχονται σαν αντικείμενα λαθρεμπορίας ή μεταγωγικά μέσα

αντικειμένων λαθρεμπορίας.

θ) Οι υπηρεσίες φύλαξης και το δικαίωμα διαχείρισης και εκποίησης πειστηρίων.

ι) Ο υπηρεσίες συγκέντρωσης υλικών τα οποία αξιοποιούνται δια του συστήματος της ανακύκλωσης με

άμεσο όφελος για την εθνική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Αρθρο 5 Θέματα προσωπικού
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1) Το μόνιμο προσωπικό, καθώς και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.)», μεταφέρεται με

την ίδια σχέση εργασίας στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών, με

ταυτόχρονη μεταφορά των θέσεων που κατείχαν στην καταργηθείσα ανώνυμη εταιρεία, οι οποίες παύουν

να υφίστανται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφερόμενων υπαλλήλων.

Το εν λόγω προσωπικό διατηρεί και μετά τη μεταφορά του, τον κλάδο, την κατηγορία και την ειδικότητα

που κατείχε στον ΟΔΔΥ στις κατωτέρω θέσεις:

24 ΠΕ Διοικητικού

4 ΤΕ Τεχνικού-Εμπειρογνωμόνων

1 ΤΕ Τεχνικού Εφαρμογών (ΙΔΑΧ)

30 ΔΕ1 Διοικητικού- Διαχειριστικού

3 ΔΕ1 Διοικητικού- Διαχειριστικού (ΙΔΑΧ)

2 ΔΕ2 Τεχνικού Εμπειρογνωμόνων

4 ΔΕ3 Οδηγών

3 ΔΕ4 Τεχνικού Επισκευών Αυτοκινήτων

1 ΥΕ1 Επιμελητών

6 ΥΕ2 Φυλάκων

1 ΥΕ2 Φυλάκων (ΙΔΑΧ)

2 ΥΕ3 Εργατών

1 ΥΕ3 Εργατών (ΙΔΑΧ)

2)Το προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής- παγίας αντιμισθίας αορίστου χρόνου στον ΟΔΔΥ Α.Ε.

μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατείχαν στην

καταργηθείσα ανώνυμη εταιρεία στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

3)Από τη δημοσίευση του παρόντος παύουν αυτοδίκαια οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού

της καταργηθείσης ανώνυμης εταιρείας Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε., που υπηρετούσε σε άλλους φορείς.

4)Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στο φορέα

προέλευσης καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται χρόνος

πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη

συνέπεια.

5)Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα

με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας

υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν

διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.

6)Το μεταφερόμενο προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση

στους φορείς που υπάγονταν πριν τη μεταφορά ή τη μετάταξή του.
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7)Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη κατάργηση της ανώνυμης εταιρείας ΟΔΔΥ Α.Ε., με την

αριθμ. οικ. 2/84797/0025/24-11-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ως την κοινοποίηση των

πράξεων μεταφοράς και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος

πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στο φορέα υποδοχής, ο οποίος καταβάλλει και τις

αντίστοιχες αποδοχές του, όπως προβλέπονται στην παρ.5 του παρόντος άρθρου, για το διάστημα αυτό,

λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 33 και 34 του ν. 4024/11 καθώς και την αριθμ.

159840/0092/09.11.2011 Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: 456ΖΗ-3Ν6)

8)Σε περίπτωση που οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεν

παρουσιαστούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την

κοινοποίηση της πράξης μεταφοράς τους για ανάληψη υπηρεσίας, παύει να ισχύει για αυτούς η πράξη

μεταφοράς τους, για κάθε νόμιμη συνέπεια.

9)Το μεταφερόμενο προσωπικό τοποθετείται και υπηρετεί στις αναφερόμενες στο άρθρο 2 της παρούσης

οργανικές μονάδες.

10)Η κατά το παρόν άρθρο μεταφορά του προσωπικού της Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε., γίνεται με απόφαση του

Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αρθρο 6

Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Δ.Σ λήγει από την ημερομηνία δημοσίευσης της αριθμ

οικ. 2/84797/0025/24-11-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 2742).

Αρθρο 7

1.Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο Ο.Δ.Δ.Υ. νοείται εφεξής το Ελληνικό Δημόσιο και οι

συναφείς αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις ασκούνται και αναλαμβάνονται από τη Γενική

Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του

Υπουργείου Οικονομικών.

2.Οι πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της υπ' αριθμ. οικ. 2/84797/0025/24-11-2011

απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και έχουν παράγει έννομα αποτελέσματα, εξακολουθούν να

ισχύουν.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

[1] Η φράση «σε συνεργασία με το Γραφείο Εμπειρογνωμόνων του Τμήματος Γ΄-Αποθηκών» του

άρθρου 2 αντικαταστάθηκε στην ορθή φράση: «σε συνεργασία με το Τμήμα Ε΄-Εμπειρογνωμόνων» με

διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 929/26.03.2012 τεύχος Β'. 

 

[2]  Η φράση «Γραφείο Εμπειρογνωμόνων του Τμήματος Γ΄-Αποθηκών» του άρθρου 2 αντικαταστάθηκε

στην ορθή φράση: «Τμήμα Ε΄-Εμπειρογνωμόνων» με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 929/26.03.2012

τεύχος Β'. 
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[3] Απόφαση Υπ. Οικ. ΔΤΔΒ1142884ΕΞ2016/28.09.2016 (ΦΕΚ 3420/25.10.2016 τεύχος Β'): Καθορισμός όρων

πώλησης υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού. 

 

[4] Απόφαση Υπ. Οικ. ΔΤΔΒ1142883 ΕΞ2016/28.09.2016 (ΦΕΚ 3420/25.10.2016 τεύχος Β'): Καθορισμός όρων

πώλησης τροχοφόρων οχημάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού. 
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