
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύ-
σεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου 
«PROJECT BLUE», το οποίο πρόκειται να υλοποιη-
θεί στη κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Άνω 
Μεράς του Δήμου Μυκόνου, με φορέα υλοποίη-
σης την εταιρεία «FRONTISA Management Ltd».

2 Λειτουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. απόφ. 41 (1)
Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύ-

σεων του ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου 

«PROJECT BLUE», το οποίο πρόκειται να υλοποιη-

θεί στη κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Άνω 

Μεράς του Δήμου Μυκόνου, με φορέα υλοποίη-

σης την εταιρεία «FRONTISA Management Ltd». 

 Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).

2. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του ν. 3894/2010 
«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων» (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/02-12-2010).

3. Τις, βάσει των άρθρων 3 και 16 του ν. 3894/2010, 
3 και 4/11-01-2011 αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτρο-
πής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 294/τ.Β΄/22-02-2011).

4. Την αριθμ. 4502/22-03-2019 αίτηση της εταιρείας 
«FRONTISA Management Ltd» προς την εταιρεία «Ελληνι-
κή Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», 
για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου ««PROJECT 
BLUE», το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί στη θέση «ΚΟΥ-
ΣΟΥΜΑΣ - ΦΕΡΑ ΓΚΡΕΜΝΑ - ΒΑΤΟΥΔΙΑ/ΚΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ», 
της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Άνω Μεράς 
του Δήμου Μυκόνου, ως Στρατηγικής Επένδυσης στις 
διατάξεις στο ν. 3894/2010.

5. Την αριθμ. 336/16-5-2019 γνωμοδότηση της «Ελλη-
νική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» 
προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσε-
ων επί της ως άνω αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

6. Την εισήγηση του Προέδρου της Διυπουργικής 
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, Υπουργού Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, Ιωάννη Δραγασάκη, προς τη Δι-
υπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων επί της 
ως άνω αίτησης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο-
φασίζουμε:

Την υπαγωγή, δυνάμει των οικείων διατάξεων του 
ν.  3894/2010, του επενδυτικού σχεδίου «PROJECT 
BLUE», το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί στη κτηματι-
κή περιφέρεια της Κοινότητας Άνω Μεράς του Δήμου 
Μυκόνου, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «FRONTISA 
Management Ltd» στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επεν-
δύσεων του ν. 3894/2010 ως στρατηγικής επένδυσης, με 
βάση την εισήγηση του Προέδρου της ΔΕΣΕ, το οικείο 
πρακτικό απόφασης και την αριθμ. 336/2019 γνωμοδό-
τηση της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Μαΐου 2019

Τα μέλη της Επιτροπής ομοφώνως

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Τα Μέλη 

Αναπληρωτής Υπουργός Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ  ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υπουργός  Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Υπουργός  Υπουργός
Τουρισμού Επικρατείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ  

Ι

     Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΦΠΟΛ/360980/2482 (2)
Λειτουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) τον ν. 4598/2019 «Ίδρυση παιδικού σταθμού στο 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρύθμιση θεμά-
των του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατάργηση του Οργανι-
σμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 36 Α΄),

β) του άρθρου 19, παρ. 18 του ν. 2947/2001 «Θέματα 
Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α΄), όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 10 παρ. 1, περ. ια, υποπερίπτωση αα του 
ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ 316 Α΄), όπως ισχύει,

δ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7 Α΄),

ε) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α΄),

στ) την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/509797/11453/11-10-2018 
(ΦΕΚ 4527/τ.Β΄/17-10-2018) απόφαση «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Κωνσταντίνο Στρατή».

2. Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/2002 απόφαση «Επανα-
σύσταση και λειτουργία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας 
Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 340 Β΄), 
όπως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 
στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Νομική Μορφή

Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (εφεξής «Ταμείο») αποτε-
λεί Ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, 
με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων 
του Υπουργείου Πολιτισμού», έχει έδρα την Αθήνα και 
εφαρμόζονται επ’ αυτού αναλόγως οι διατάξεις που αφο-
ρούν τις ενώσεις προσώπων του άρθρου 107 Α.Κ., με τις 
εξαιρέσεις που εισάγονται στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του Ταμείου είναι η ανάπτυξη πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων (Εκδηλώσεων, Εκθέσεων, Συνεδρίων 
κ.λπ.), σε συνεργασία και με τη στήριξη του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, που στόχο θα έχουν την 
αναβάθμιση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέ-
δου των Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, η αρωγή προς αυτούς για λόγους υγείας ή 
κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς και η συμβολή του στο 
επιτελούμενο από το Υπουργείο έργο.

Άρθρο 3
Μέλη του Ταμείου

1. Μέλη του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να 
εγγράφονται οι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου εργαζόμενοι στο Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού ή στους εποπτευόμενους 
φορείς του.

2. Μέλη του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι όλα τα 
εγγεγραμμένα μέλη, χωρίς καμία μεταξύ τους διάκριση, 
έχουν δε άπαντα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
στα όργανα του Ταμείου, εφ’ όσον εκπλήρωσαν τις προς 
το Ταμείο υποχρεώσεις τους. Άπαντα τα μέλη υποχρεού-
νται στην καταβολή ετησίας συνδρομής προς το Ταμείο, 
η οποία ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

3. Η παράλειψη καταβολής της συνδρομής του μέλους 
μετά από προηγούμενη πρόσκληση εξοφλήσεως και πά-
ροδο τριμήνου από αυτήν συνεπάγεται τη διαγραφή του 
μέλους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4
Γενική Συνέλευση του Ταμείου

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του 
Ταμείου και αποτελείται από όλα τα ταμειακώς τακτο-
ποιημένα μέλη του Ταμείου.

2. Συνέρχεται τακτικώς μεν άπαξ του έτους εντός του 
μηνός Απριλίου και εκτάκτως κατόπιν προσκλήσεως 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφόσον ζητηθεί τούτο 
από το 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του 
Ταμείου με έγγραφη αίτηση που θα αναγράφει τα προς 
συζήτηση θέματα. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συ-
γκαλούνται εντός 20 ημερών από της υποβολής της 
σχετικής αιτήσεως.
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3. Ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί 
των θεμάτων ημερησίας διατάξεως όταν παρίσταται το 
ήμισυ πλέον ενός των ταμειακώς τακτοποιημένων με-
λών. Εκλέγει τριμελές προεδρείο για τη διεύθυνση των 
εργασιών αυτής.

4. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται εκ νέου, εντός 
το πολύ οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία της μαται-
ωθείσης Συνελεύσεως. Κατ’ αυτήν ευρίσκεται σε απαρ-
τία και συνεδριάζει εγκύρως ανεξαρτήτως αριθμού των 
παρόντων μελών.

5. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευ-
σης πρέπει να αναγράφει με ακρίβεια:

α. τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
β. την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής 

της, όπως και την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο 
διεξαγωγής της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στην 
περίπτωση που στην αρχικά ορισθείσα δεν επιτευχθεί 
απαρτία.

Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα, τοιχοκολ-
λείται στα γραφεία του Ταμείου και αποστέλλεται τα-
χυδρομικά ή ηλεκτρονικά ή τηλεομοιοτυπικά στα μέλη 
του Ταμείου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνελεύσεως.

Στην περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνελεύ-
σεως η πρόσκληση προς τα μέλη του Ταμείου αναρτά-
ται στην ιστοσελίδα και τοιχοκολλείται στα γραφεία του 
Ταμείου πέντε (5) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, 
ενώ δεν απαιτείται η αποστολή ατομικών προσκλήσεων 
προς τα μέλη.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνο-
νται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σε αυτήν 
μελών. Οι αποφάσεις επί θέματος που δεν αναγράφεται 
στην πρόσκληση είναι άκυρες, εκτός εάν εισάγονται με 
σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των παρόντων μελών.

7. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για:
α) την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοί-

κησης έχοντας το δικαίωμα να τα παύει οποτεδήποτε,
β) να ανακηρύσσει τους «δωρητές και ευεργέτες του 

Ταμείου πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφο-
ρά τους στο Ταμείο»,

γ) να αποφασίσει κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού 
Συμβουλίου σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων που αφο-
ρούν στην οργάνωση και τη λειτουργία του Ταμείου, κα-
θώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα που δεν προβλέπεται 
στην απόφαση αυτή,

δ) για κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται στην πα-
ρούσα.

9. Για την διεξαγωγή των ψηφοφοριών όταν η συνέ-
λευση αποφασίσει να κρίνει με μυστική ψηφοφορία 
εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 5
Αρχαιρεσίες

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της εκλογοαπολογι-
στικής τακτικής γενικής συνέλευσης περιλαμβάνονται 
υποχρεωτικά ο απολογισμός και η εκλογή του Διοικητι-
κού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον προϋπολογισμό και 
τον απολογισμό της Διοίκησης και εκλέγει τριμελή εφο-
ρευτική για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με καθολική, άμεση και μυ-
στική ψηφοφορία, με το σύστημα της απλής αναλογικής 
κατά συνδυασμό υποψηφίων ή χωριστό υποψήφιο, επτά 
μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και τρία μέλη Εξελεκτικής 
Επιτροπής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τις αρχαιρεσίες 
καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από ει-
σήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το αποτέλεσμα της εκλογής συντάσσεται πρακτικό 
και παραδίδεται υπογεγραμμένο μαζί με τα ψηφοδέλτια 
και το εκλογικό υλικό στον Πρόεδρο της Γενικής Συνε-
λεύσεως, ο οποίος επιμελείται για την καταχώρηση στο 
βιβλίο Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 6
Διοίκηση του Ταμείου

1. Το Ταμείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμ-
βούλιο με διετή θητεία.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση, μετά την εκλογή του, το 
Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας 
μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, 
τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζο-
νται τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στην 
οργάνωση και λειτουργία του, τα αξιώματα και τους 
τομείς ευθύνης των μελών του, καθώς και κάθε άλλο 
σχετικό ζήτημα που δεν προβλέπεται από την παρούσα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν 
είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του και 
αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων με-
λών του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Ασκεί τη Διοίκηση του Ταμείου και διαχειρίζεται 

τους πόρους αυτού.
β) Αποφασίζει τις ημέρες και ώρες των τακτικών συ-

νεδριάσεων του, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, 
κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Προέδρου. Έκτα-
κτα το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκληθεί με 
πρωτοβουλία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή με 
αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του κατόπιν σχε-
τικής προσκλήσεως του Προέδρου με κάθε πρόσφορο 
μέσο, με το οποίο να αποδεικνύεται η γνωστοποίηση 
της (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, FAX κ.ά).

γ) Καταρτίζει τον Προϋπολογισμό και Απολογισμό του 
Ταμείου, καθώς και το Πρόγραμμα Δράσης αυτού.

δ) Αποφασίζει για αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, 
επιχορηγήσεων ή οποιασδήποτε φύσης οικονομικής 
ενίσχυσης ή παροχής που δεν προσκρούει στο νόμο 
και τα χρηστά ήθη.

ε) Με απόφασή του εξουσιοδοτεί και αναθέτει στον 
Πρόεδρο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντή 
ή υπάλληλο του Ταμείου την εκτέλεση συγκεκριμένων 
ενεργειών ή την άσκηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

στ) Προσλαμβάνει το κατάλληλο και αναγκαίο προσω-
πικό για την κάλυψη αναγκών του.

ζ) Αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα του Ταμείου για 
το οποίο δεν προβλέπεται ρητά αρμοδιότητα άλλων 
οργάνων του Ταμείου.
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Τον Πρόεδρο όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται 
αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος.

3.α) Η εκπροσώπηση του Ταμείου ενώπιον Δικαστη-
ρίου ή Δημόσιας αρχής γίνεται από τον Πρόεδρο ή από 
οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο πρόσωπο.

β) Το Ταμείο δεσμεύουν από κοινού με την υπογραφή 
τους ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής για συνομολογούμε-
νες μετά τρίτων συμβάσεις, συμφωνητικά, συμβόλαια ή 
οποιεσδήποτε άλλες πράξεις, με τις οποίες αναλαμβάνο-
νται κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 
υποχρεώσεις υπέρ ή σε βάρος του Ταμείου.

γ) Ο Πρόεδρος έχει γενικά την ευθύνη για την υλο-
ποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 
πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 7
Διευθυντής του Ταμείου

Ο Διευθυντής του Ταμείου είναι μόνιμος ή με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλλη-
λος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κλά-
δου ΠΕ Οικονομικού - Διοικητικού και διορίζεται από 
τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Έχει την ευθύνη για τα θέματα τρέχουσας διαχείρισης 
και ορθής εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου και έχει την εποπτεία του προσωπικού του 
Ταμείου. Ασκεί τα καθήκοντά του παράλληλα με τα κα-
θήκοντα της οργανικής του θέσης στο Υπουργείο Πολι-
τισμού και Αθλητισμού.

Παρίσταται υποχρεωτικά σε όλες τις συνεδριάσεις 
(τακτικές, έκτακτες) του Διοικητικού Συμβουλίου, ενη-
μερώνει αυτό για την πορεία των υποθέσεων, εισηγείται 
θέματα της αρμοδιότητάς του ή AD HOC που του έχουν 
ανατεθεί, ελέγχει το ωράριο προσέλευσης αναχώρησης 
και είναι αρμόδιος για θέματα άδειας ή ωραρίου του προ-
σωπικού.

Άρθρο 8
Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με ισάριθμα 
αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται από την Γενική Συ-
νέλευση με διετή θητεία.

2. Τις εργασίες της διευθύνει ο Πρόεδρός της, που 
εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίασή της.

3. Συνεδριάζει τακτικά μια φορά το τρίμηνο και έκτα-
κτα όποτε είναι ανάγκη με πρόσκληση του Προέδρου 
της ή με αίτηση τουλάχιστον ενός μέλους της.

3. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των πράξεων 
της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλί-
ου. Προς επίτευξη του έργου της δικαιούται να εξετάζει 
τα ταμειακά υπόλοιπα, τα έγγραφα και τα βιβλία του Τα-
μείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να της 
παρέχει όλες τις ευκολίες για να επιτελέσει με επιτυχία 
το έργο της.

4. Συντάσσει κάθε χρόνο λεπτομερή έκθεση που ανα-
φέρεται στη διαχείριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
περιουσίας του Ταμείου στο χρόνο που πέρασε και την 
υποβάλλει για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο γράφονται τα 
πρακτικά και τα αποτελέσματα των ελέγχων που διε-
νεργεί, καθώς επίσης και οι εκθέσεις που συντάσσει για 
την Γενική συνέλευση.

Άρθρο 9
Οικονομική Διαχείριση

Αδιάθετα τυχόν υπόλοιπα μηνιαίων ή ετησίων χρήσε-
ων του Ταμείου μεταφέρονται στην επόμενη χρήση του. 
Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα που θα υπάρξουν και λοιπά 
περιουσιακά στοιχεία στην περίπτωση διάλυσής του, 
περιέρχονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η διαχείριση όλων των λογαριασμών του Ταμείου και η 
κίνηση αυτών γίνεται από κοινού από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθυντή.

Άρθρο 10
Τροποποίηση

Η τροποποίηση των όρων λειτουργίας του Ταμείου 
Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτι-
σμού, όπως στην παρούσα έχουν διαμορφωθεί, γίνεται 
μόνο με νεότερη απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις

Έως της έκδοση και θέση σε ισχύ της απόφασης που 
προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4598/2019 
(ΦΕΚ 36 Α΄) στους σκοπούς του Ταμείου ανήκει και η λει-
τουργία κατασκηνώσεων για τα παιδιά των υπαλλήλων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Έως της έκδοση και θέση σε ισχύ της απόφασης που 
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4598/2019 
(ΦΕΚ 36 Α΄) στους σκοπούς του Ταμείου ανήκει και η λει-
τουργία παιδικού σταθμού του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.

Η ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914 (ΦΕΚ 340/τ.Β΄/20-03-2002) κοινή 
υπουργική απόφαση παύει να ισχύει από την ημερομη-
νία δημοσίευσης της παρούσης.

Το υφιστάμενο κατά την δημοσίευση της παρούσας 
πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, το οποίο 
βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 
τρία (3) μέλη του, διατηρεί τη διοίκηση, την οποία παρα-
δίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την 
πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

Η υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση της παρούσας Δι-
ευθύντρια του Ταμείου διατηρεί τη θέση της μέχρι την 
ολοκλήρωση της θητείας της.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Ιουλίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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