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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Ιανουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/52500/165
Ρυθμίσεις για την εκκαθάριση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου δέκατου ένατου παράγραφος 2 του
ν. 4639/2019 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου
της ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin
τη 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση
των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό, μετατροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε Ν.Π.Ι.Δ., κύρωση του
νέου καταστατικού αυτής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 185),
σύμφωνα με την οποία το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού τέθηκε
αυτοδικαίως σε διαδικασία εκκαθάρισης,
β) του άρθρου 19 παράγραφος 18 του ν. 2947/2001
«Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής
Υποδομής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228),
γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133), όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων κ.λπ.» (Α΄ 114),
ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει,
στ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7), όπως ισχύει,
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
η) του άρθρου 90 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
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2. Την αριθμ. 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/708890/
53538/52265/1800/20 -12-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού με
θέμα: «Ορισμός εκκαθαριστή του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου
δέκατου ένατου του ν. 4639/2019 "Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της ευρώπης που υπογράφηκε στο
Magglingen/Macolin τη 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά
με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό,
μετατροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε
Ν.Π.Ι.Δ., κύρωση του νέου καταστατικού αυτής και άλλες
διατάξεις" (Α ΄ 185)» (Β΄ 4742).
4. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/18689/53/15-1-2020 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
5. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/20666/1168/15-1-2020
Εισηγητική - Οικονομική Έκθεση της Προϊσταμένης
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
ΥΠ.ΠΟ.Α. σύμφωνα με την οποία από τις προτεινόμενες
διατάξεις προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας δεν
δύναται να προσδιοριστεί επακριβώς. Δεδομένου ότι,
από την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/297597/833 (ΦΕΚ 2158/
Β΄/07.6.2019) υπουργική απόφαση για την επιχορήγηση
του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν προβλέπεται η κάλυψη
της ως άνω προκληθείσας δαπάνης, αυτή θα καλυφθεί
με επιχορήγηση του ως άνω Ταμείου από το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε βάρος του προϋπολογισμού του, στο πλαίσιο του εγκριθέντος και ισχύοντος
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Όργανο της εκκαθάρισης Αρμοδιότητες εκκαθαριστή
1. Μονοπρόσωπο, αυτοτελές όργανο της εκκαθάρισης
και διαχειριστής του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, κατά την
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διάρκεια της εκκαθάρισης εν λειτουργία, είναι ο εκκαθαριστής, που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 4639/2019. Η εκκαθάριση εν λειτουργία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις
διατάξεις που διέπουν το Ταμείο, την νομική του φύση,
ως ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, το
άρθρο δέκατο ένατο του ν. 4639/2019 και την παρούσα απόφαση. Ο εκκαθαριστής, για όσο χρόνο διαρκεί
η εκκαθάριση, ασκεί την εποπτεία του προσωπικού του
Ταμείου και την διοίκηση αυτού, αποφασίζοντας για την
τρέχουσα λειτουργία και διαχείριση του, εκπροσωπεί
αυτό έναντι κάθε τρίτου φυσικού και νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ενώπιον κάθε
δημόσιας, δικαστικής ή εισαγγελικής αρχής και εν γένει
προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την ολοκλήρωση της
εκκαθάρισης του Ταμείου.
2. Ο εκκαθαριστής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του:
α) Μεριμνά για την συνέχιση της λειτουργίας του Ταμείου, κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, προβαίνοντας
σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και δαπάνες στο πλαίσιο
των καταστατικών σκοπών του,
β) εκπληρώνει τις εκκρεμείς συμβάσεις ή καταγγέλλει
αυτές, εφόσον δεν συνάδουν προς τον σκοπό της εκκαθάρισης του Ταμείου εν λειτουργία ή προς την λειτουργία
του Ταμείου κατά το διάστημα της εκκαθάρισης,
γ) προβαίνει σε οποιαδήποτε δαπάνη κρίνει απαραίτητη για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης,
δ) συντάσσει απογραφή του ενεργητικού και του παθητικού του Ταμείου,
ε) επαληθεύει, βάσει των υφιστάμενων στο Ταμείο
επίσημων βιβλίων και παραστατικών, τις αξιώσεις του
Ταμείου έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού
προσώπου, λαμβάνοντας όψιν τη νομική φύση αυτού και
τον καταστατικό σκοπό του,
στ) επαληθεύει τις υφιστάμενες υποχρεώσεις του Ταμείου έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και μεριμνά για την εξόφλησή τους από το ενεργητικό του Ταμείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα,
ζ) προβαίνει σε οποιαδήποτε, κατά την κρίση του,
ενδεδειγμένη ενέργεια για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.
3. Ο εκκαθαριστής, προς υποβοήθηση των εργασιών
της εκκαθάρισης αλλά και της λειτουργίας του Ταμείου
κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, μπορεί να συνάπτει κάθε κατά την κρίση του αναγκαία σύμβαση, τα δε
οφειλόμενα στον αντισυμβαλλόμενο ποσά λογίζονται ως
έξοδα της εκκαθάρισης. Για την υποβοήθηση του έργου
του εκκαθαριστή και ιδιαίτερα για την διενέργεια της
απογραφής και την επαλήθευση των αξιώσεων και απαιτήσεων, ο εκκαθαριστής δύναται να συνάπτει σύμβαση
με ελεγκτική εταιρεία εγνωσμένου κύρους, που διαθέτει εμπειρία σε διαδικασίες εκκαθάρισης ή εξυγίανσης
νομικών προσώπων, για διάστημα όχι μεγαλύτερο των
12 μηνών και με αντάλλαγμα, που καθορίζεται, κατόπιν διαπραγμάτευσης, ανάλογα με την πολυπλοκότητα
των εργασιών της εκκαθάρισης και τις ανάγκες αυτής.
Ομοίως, δύναται να προσλαμβάνει ως τεχνικούς συμβούλους πρόσωπα, που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα
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και εμπειρία, λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για τον
περιορισμό των δαπανών, σε ύψος, που συνάδει με τον
σκοπό της εκκαθάρισης.
Άρθρο 2
Παράδοση διαχείρισης Ταμείου- Απογραφή
1. Ο εκκαθαριστής αμέσως μετά τον ορισμό του, παραλαμβάνει, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο, από
τον Διευθυντή του Ταμείου, όλα τα υφιστάμενα, κατά
τον χρόνο παράδοσης έγγραφα, παραστατικά, πάγια
στοιχεία και Βιβλία του Ταμείου καθώς και τα πρακτικά Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού,
πλήρως απομαγνητοφωνημένα και υπογεγραμμένα από
τα μέλη του. Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται
το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τον ορισμό του
εκκαθαριστή.
2. Ακολούθως, προβαίνει σε απογραφή του υφιστάμενου, κατά τον χρόνο έναρξης της εκκαθάρισης, ενεργητικού της περιουσίας του Ταμείου Αλληλοβοήθειας,
σύμφωνα με τα απορρέοντα από τα τηρούμενα Βιβλία
και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.
Προβαίνει, ομοίως, σε αυτοτελή απογραφή των παγίων
του Ταμείου, καταγράφοντας την αξία κτήσης τους, όπως
προκύπτει από τα σχετικά παραστατικά και την τρέχουσα κατά τον χρόνο της έναρξης της εκκαθάρισης υπολογιζόμενη αξία τους. Για τις ανάγκες της εκκαθάρισης
απογράφονται ομοίως και τα πάγια του λειτουργούντος
παιδικού σταθμού. Τέλος, καταγράφει τυχόν υφιστάμενες, κατά τον χρόνο έναρξης της εκκαθάρισης, αγωγές
ή άλλες δικαστικές διεκδικήσεις, που έχουν ασκηθεί από
το Ταμείο, καταχωρώντας το ύψος αυτών καθώς και την
κατ΄ εκτίμηση, έκβασή τους.
3. Ο εκκαθαριστής καταγράφει αυτοτελώς τα υφιστάμενα στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας ταμειακά διαθέσιμα,
απεικονίζοντας τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτού
καθώς και τυχόν ευρισκόμενα στο ταμείο του Ταμείου
μετρητά ή αξιόγραφα.
4. Εν συνεχεία, προβαίνει σε απογραφή των εκκρεμών υποχρεώσεων του Ταμείου έναντι τρίτων φυσικών
ή νομικών προσώπων, καταγράφοντας κάθε εκκρεμή
σύμβαση ή κάθε αξίωση, που προκύπτει από τα επίσημα
βιβλία του Ταμείου, καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, από τις οποίες απορρέουν
οι υποχρεώσεις αυτές. Για την διάγνωση των εκκρεμών
υποχρεώσεων του Ταμείου καταγράφει, ομοίως, και τις
τυχόν υφιστάμενες κατά τον χρόνο έναρξης της εκκαθάρισης αγωγές ή άλλες δικαστικές διεκδικήσεις, που
εκκρεμούν εις βάρος του Ταμείου.
5. Μετά το πέρας της απογραφής του ενεργητικού
και του παθητικού της περιουσίας του Ταμείου, ο εκκαθαριστής συντάσσει και αποστέλλει στο Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού αρχική αναλυτική έκθεση,
στην οποία αποτυπώνεται η περιουσία του Ταμείου, ως
ενεργητικό και παθητικό, κατά τον χρόνο έναρξης της
εκκαθάρισης.
Άρθρο 3
Επαλήθευση απαιτήσεων και αξιώσεων
1. Μετά την υποβολή της ως άνω αρχικής εκθέσεως,
ο εκκαθαριστής προβαίνει, βάσει των υφιστάμενων
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επισήμων βιβλίων και παραστατικών που παρέλαβε, σε
επαλήθευση του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του
Ταμείου. Το ενεργητικό του Ταμείου περιλαμβάνει το
σύνολο της περιουσίας αυτού κατά τον χρόνο έναρξης
της εκκαθάρισης, όπως αυτή προκύπτει από τα επίσημα Βιβλία, τους δημοσιευμένους προϋπολογισμούς και
απολογισμούς του Ταμείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.
2. Για την επαλήθευση του ενεργητικού της περιουσίας του Ταμείου, στα πλαίσια της εκκαθάρισης, κάθε
αξίωση του Ταμείου έναντι τρίτων φυσικών ή νομικών
προσώπων, επαληθεύεται, εφόσον απορρέει από τα
υφιστάμενα στα επίσημα βιβλία του Ταμείου στοιχεία,
τις επισήμως καταχωρημένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού και τα σχετικά με την δαπάνη
παραστατικά. Για την επαλήθευση των απαιτήσεων του
Ταμείου, καταστατικοί σκοποί αυτού είναι οι οριζόμενοι
στις Υπουργικές Αποφάσεις, που διέπουν την οργάνωση
και λειτουργία του, κατά τον χρόνο πραγματοποίησης
της δαπάνης.
3. Βάσει των επισήμων βιβλίων του Ταμείου και των
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, ο εκκαθαριστής επαληθεύει ομοίως, τις υφιστάμενες κατά
τον χρόνο έναρξης της εκκαθάρισης αξιώσεις εις βάρος
του Ταμείου.
4. Μετά την κατά τα ανωτέρω επαλήθευση του ενεργητικού και παθητικού του Ταμείου, ο εκκαθαριστής
υποβάλλει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
οριστική έκθεση, στην οποία αποτυπώνεται η εικόνα της
περιουσίας του Ταμείου, όπως αυτή έχει επαληθευθεί. Η
έκθεση συνοδεύεται από σχετική έκθεση των τεχνικών
συμβούλων, που τυχόν έχουν συμπράξει κατά την διαδικασία απογραφής και επαλήθευσης.
Άρθρο 4
Προϋπολογισμός κατά την διάρκεια
της εκκαθάρισης- Καταγγελία
και λύση συμβάσεων
1. Ο εκκαθαριστής, εντός δύο (2) μηνών από τον ορισμό του, συντάσσει και κοινοποιεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και στο Υπουργείο Οικονομικών,
βάσει κυρίως των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου,
όπως αποτυπώνονται στον απολογισμό του έτους 2019,
των υφιστάμενων κατά την έναρξη της εκκαθάρισης
προϋπολογιζόμενων υποχρεώσεων, που έχουν ήδη
αναληφθεί από το Ταμείο, αλλά και των εκτιμώμενων
κατά την κρίση του λειτουργικών αναγκών του Ταμείου
κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, προϋπολογισμό
του επόμενου οικονομικού έτους. Στον ως άνω προϋπολογισμό απεικονίζονται οι ήδη εγκεκριμένες μέσω
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δαπάνες, που
ο εκκαθαριστής κρίνει με πλήρη αιτιολογία αναγκαίες για
την λειτουργία του Ταμείου και την εκπλήρωση των σκοπών του κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, καθώς και
την εκπλήρωση ενεργών συμβάσεων, που αποσκοπούν
στην συνέχιση της λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού, τη
μισθοδοσία του προσωπικού που εξυπηρετεί τις ανάγκες
του Παιδικού Σταθμού και της εκκαθάρισης και την κάλυψη ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων του
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Ταμείου καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εκτιμάται
ότι θα χρειαστεί για την λειτουργία του Ταμείου, ακόμα
και εάν γι΄ αυτήν δεν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. Στον ως άνω προϋπολογισμό απεικονίζονται, ομοίως, τα προϋπολογιζόμενα
έξοδα για την κάλυψη των δαπανών της εκκαθάρισης.
2. Για την κάλυψη πάσης φύσεως δαπανών της εκκαθάρισης, καθώς και τακτικών, λειτουργικών αλλά και
εκτάκτων δαπανών του υπό εκκαθάριση Ταμείου, αυτό
επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα από πιστώσεις, που προέρχονται
από το αποδιδόμενο στο Υπουργείο ποσοστό της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 10 του ν. 736/1977 (Α΄ 316). Η επιχορήγηση
εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά
από αιτιολογημένο αίτημα του εκκαθαριστή, που συντάσσεται βάσει του ως άνω προϋπολογισμού.
3. Η θέση του Ταμείου σε εκκαθάριση συνιστά σπουδαίο λόγο για την καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένων και συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου εργαζομένων του Ταμείου, που
έχουν υποβάλλει αίτηση, σύμφωνα με την διάταξη του
άρθρου 7 του ν. 4598/2019 και για τους οποίους εκκρεμεί
η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναστέλλονται κατά
την διάρκεια της εκκαθάρισης, εφόσον το προσωπικό
αυτό δεν είναι αναγκαίο για την λειτουργία του Παιδικού
Σταθμού ή για την διαδικασία της εκκαθάρισης. Συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου εργαζομένων, που δεν
έχουν υποβάλει αίτηση για μεταφορά καταγγέλλονται
από τον εκκαθαριστή, εφόσον το εν λόγω προσωπικό,
κατά την κρίση του εκκαθαριστή, δεν είναι αναγκαίο για
την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού ή την διαδικασία
της εκκαθάρισης. Η αποζημίωση, που οφείλεται στο ως
άνω προσωπικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εγγράφεται στο παθητικό του Ταμείου και καταβάλλεται
κατά το στάδιο της διανομής, σύμφωνα με το άρθρο 5
της παρούσας. Πριν το πέρας της διαδικασίας εκκαθάρισης, άπασες οι συμβάσεις εργασίας του εναπομείναντος
κατά τον χρόνο εκείνο προσωπικού του Ταμείου, πλην
των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, που έχουν
υποβάλλει αίτηση, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου
7 του ν. 4598/2019, καταγγέλλονται.
Άρθρο 5
Διανομή - Ολοκλήρωση
διαδικασίας εκκαθάρισης
Αμέσως μετά την γνωστοποίηση της οριστικής εκθέσεως, ο εκκαθαριστής συντάσσει πίνακα διανομής, τον
οποίο υποβάλλει στα Υπουργεία Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών. Η διαδικασία της εκκαθάρισης ολοκληρώνεται με την εξόφληση όλων των τυχόν
υφιστάμενων υποχρεώσεων του Ταμείου, που έχουν
επαληθευθεί κατά τα ανωτέρω και την λύση όλων των
εισέτι υφιστάμενων κατά τον χρόνο εκείνο συμβάσεων.
Για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής
υποβάλλει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
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έκθεση ολοκλήρωσης, στην οποία αποτυπώνεται αφενός
η διαχείριση αυτού κατά το διάστημα της λειτουργίας
του Ταμείου, η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του Ταμείου και τέλος, τυχόν υφιστάμενα ταμειακά
υπόλοιπα αυτού. Στην ίδια ως άνω έκθεση καταγράφεται
ομοίως, η περιουσία του Ταμείου, σε κινητά, ακίνητα ή
μετρητά, η οποία και περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και η λύση του Ταμείου διαπιστώνεται με απόφαση
των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρθρο 6
Λογοδοσία και υποβολή στοιχείων
Ο εκκαθαριστής υποβάλλει στο Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού και στο Υπουργείο Οικονομικών έκθεση για την πορεία της εργασιών της εκκαθάρισης ανά
τετράμηνο. Στην ως άνω έκθεση περιγράφεται αφενός
η λειτουργική διαχείριση του Ταμείου και αφετέρου η
πρόοδος των εργασιών της εκκαθάρισης.
Άρθρο 7
Ανασύσταση φακέλων
Σε περίπτωση τυχόν διαπίστωσης ολικής ή μερικής
απώλειας φακέλων, εγγράφων, αποφάσεων Διοικητικού
Συμβουλίου, Βιβλίων ή άλλων στοιχείων του Ταμείου, με
υπαιτιότητα των υπηρεσιών του, ο εκκαθαριστής προβαίνει σε διοικητική ανασύσταση των φακέλων με κάθε
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πρόσφορο μέσο, εφόσον αυτό κρίνεται επιβεβλημένο
για τους σκοπούς της εκκαθάρισης.
Άρθρο 8
Λοιπές ρυθμίσεις
Τυχόν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα του Ταμείου κατά
την 31.12.2019, τα οποία προέκυψαν από επιχορηγήσεις δυνάμει της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/297597/833/
03.06.2019 (Β΄ 2158) απόφασης της Υπουργού και του
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, κατά την
διάρκεια της οποίας η λειτουργία του παιδικού σταθμού δεν διακόπτεται, καθώς και για λοιπές υποχρεώσεις του Ταμείου, σύμφωνα με τους καταστατικούς
σκοπούς αυτού.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Πολιτισμού
και Αθλητισμού
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