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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ397 (1)
  Εξαίρεση αναστολής άσκησης του λειτουργήματος του 

δικηγόρου. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ −
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 1320/1983 

(Φ.Ε.Κ. 6/Α/11−1−1983).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 23, 55 − 57, 77 του Π.Δ. 

63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 182/2009 «Διορισμός Πρωθυ−
πουργού» (Φ.Ε.Κ. 211/Α΄/6−10−2009).

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2876/7−10−2009 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ 
2234/Β/7−10−2009).

5. Της υπ’ αρ. πρωτ. 266/19−10−1996 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού 
στον Πρωθυπουργό και σύσταση θέσεων μετακλητών 

υπαλλήλων, ειδικών συμβούλων και συνεργατών (Φ.Ε.Κ. 
Β΄ 994/1996).

6. Του Π.Δ. 69/2011 (Φ.Ε.Κ. 168/3−8−2011) «Διορισμός Υφυ−
πουργού στον Πρωθυπουργό».

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. Υ 373/28−9−2011 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Διορισμός Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό 
Γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Φ.Ε.Κ. 
336/29−9−2011).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς» (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/27−6−2011).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 148/
τ.Α΄/27−6−2011).

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/12995/1−7−2011 από−
φαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, Κωνσταντίνου Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζά−
κη» (Φ.Ε.Κ. 1587/τ.Β΄/1−7−2011 και Φ.Ε.Κ. 1601/Β/8−7−2011), 
αποφασίζουμε:

Εξαιρείται από την αναστολή άσκησης του λειτουρ−
γήματος του Δικηγόρου ο Σωκράτης Παπαχατζής του 
Ματθαίου, δικηγόρος (AM ΔΣΑ 26963), από την ημερο−
μηνία διορισμού του ως Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό 
Γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Αγγέλου 
Τόλκα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2011

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ 
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Αριθμ. 464 (2)
   Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης δικηγορικού επαγ−

γέλματος Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο 
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 1320/1983 (ΦΕΚ6/Α/

11−1−1983).
β) Των άρθρων 55, 56, 57 παρ. 8 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−

κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ−
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005), όπως ισχύουν.

γ) Του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α/7−10−2009).

2. Την υπ’ αρ. 2876/7−10−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/
7−10−2009).

3. Την υπ’ αρ. 3/19−10−2009 απόφαση του Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης «Σύσταση Πολιτικού Γραφείου 
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ενιαίων θέσεων 
ειδικών συμβούλων − συνεργατών, μετακλητών διοικη−
τικών υπαλλήλων και αποσπασμένων υπαλλήλων του 
Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου του Δημοσίου Τομέα» 
(ΦΕΚ 2316/Β/30−10−2009).

4. Την ΠΥΣ 14/19.5.2010 «Μεταφορά και καθορισμός θέσε−
ων ειδικών συμβούλων – ειδικών συνεργατών, μετακλητών 
διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στα 
Πολιτικά Γραφεία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 82/Α΄/ 31.5.2010)

5. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27.6.2011) «Διάσπαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών 
και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης κ.λπ.».

6. Την αριθ. 2145/3−8−2011 απόφαση του Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης «Διορισμός Ειδικού Συνεργάτη στο 
Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης» 
(ΦΕΚ 267/Υ.Ο.Δ.Δ./17−8−2011).

7. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/Φ.1/2/12995/1.7.11 (ΦΕΚ 1587/Β΄ και 
1601/Β΄/8.7.11) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης Κ. Ρόβλια και Π. Τζωρτζάκη, 
αποφασίζουμε:

Εξαιρείται από την αναστολή άσκησης του επαγγέλ−
ματος του Δικηγόρου η Κυριακή Μονέζη του Μιχαήλ, δι−
κηγόρος (AM ΔΣΑ 28314), από την ημερομηνία διορισμού 
της ως Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Θεόδωρου Πάγκαλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ 

Αριθμ. Π1/4089 (3)
   Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προ−

μηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2012, προμηθειών που 
εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησι−
ακά προγράμματα. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του « Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/05).

2. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου το−
μέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/95), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 
«Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 199/Α/99) και τροποποιήθηκε με 
την παρ. 35 του άρθρου 1 του Ν. 3065/2002 «Μεταφορά 
αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα 
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 251/Α/2002).

3. Του Π.Δ. 397/88 (ΦΕΚ Α/185/25−08−88) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Εμπορίου».

4. Του Π.Δ. 195/95 (ΦΕΚ Α/102/10−06−95) «Οργανισμός 
της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών Υπουργείου 
Εμπορίου».

5. Του Π.Δ. 59/96 (ΦΕΚ Α/51/18−3−96) «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».

6. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄/64/16−3−07) «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι−
ών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51 /ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16πς Νοεμβρίου 
2005».

7. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α/150/10−7−07) «Κανονισμός 
Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) κατά το μέρος που 
δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ.60/07 (ΦΕΚ Α/64/
16−3−07).

8. Του Π.Δ. 185/09 (ΦΕΚ Α/213/07−10−09) Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανά−
πτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

9. Του Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ Α/221/05−11−09) «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»., και 
των Π.Δ. 28/10 (ΦΕΚ. Α/64/06−05−10) και Π.Δ.50/10 (ΦΕΚ 
Α/89/16−06−10) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/09».

10. Του Π.Δ. 96/10 (ΦΕΚ Α/170/28−9−10) «Σύσταση Υπουρ−
γείου θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθο−
ρισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων».

11. Του Π.Δ. 63/11 (ΦΕΚ Α/145/17−06−11) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».
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12. Του ΠΔ 65/11 (ΦΕΚ Α/147/27−06−11) «Διάσπαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Αντανωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς.»

13. Του ΠΔ 66/11 (ΦΕΚ Α/148/27−06−11) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»

Β. Τις αποφάσεις/έγγραφα:
1. Την με αριθμό Υ352/08−07−2011 (ΦΕΚ Β/1603/11) από−

φαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».

2. Το υπ’ αριθμ. 39530/ΕΥΘΥ 1883/14.09.2011 αίτημα της 
Ειδικής Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) προς το Γραφείο του κ. Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας κ. Ξυνίδη και το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου 
κ. Στέφανο Κομνηνό για εξαίρεση από την υποχρέωση 
ένταξης στο Ε. Π. Π. του συνόλου των προμηθειών που 
εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά 
προγράμματα και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και 
κοινοτικούς πόρους, για τους λόγους που αναφέρονται 
σε αυτό. Την εισαγωγή του προαναφερόμενου αιτή−
ματος στη συνεδρίαση της 15.09.2011 της Επιτροπής 
Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.)

3. Την από 15.09.2011 ομόφωνη γνωμοδότηση της 
Ε.Π.Π.Π. (Πρακτικό υπ’ αριθμ. 10/2011).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εξαιρούμε, σύμφωνα με την παρ. 3.γ. του άρθρου 2 
Ν. 2286/95, από την ένταξη στο Ε.Π.Π. μέχρι την 31.12.2012 
το σύνολο των προμηθειών που εντάσσονται σε συγ−
χρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα και 
χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, 
για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. 39530/
ΕΥΘΥ 1883/14.09.2011 αίτημα της Ειδικής Γραμματείας 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).

2. Η προμήθεια των εν λόγω ειδών θα γίνεται σύμφωνα 
με τις κείμενες περί Κρατικών Προμηθειών Διατάξεις.

3. Οι φορείς που θα διενεργούν τους διαγωνισμούς 
υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου στη Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών, Απολογι−
στικά στοιχεία, σύμφωνα με την παρ. 16, άρθρο 2 του 
Ν. 2286/95.

4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ 

Αριθμ. 17614/Δ5.33 (4)
   Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας 

του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν σε φορείς του 
Δημόσιου Τομέα για πρακτική άσκηση κατά το σχο−
λικό έτος 2011−2012. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Tις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22−4−2005).

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 145/Α/17−6−2011).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ΒΔ 405/71 «Περί 
οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπη−
ρεσιών του ΟΑΕΔ» (Φ.Ε.Κ. 123/Α/21−06−71) και άρθρου 2 
παρ.2 του Ν.2956/01 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/6−11−01).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 368/89 «Οργα−
νισμός Υπουργείου Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. 163/Α/16−06−89) και 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 372/95 «Μεταφορά 
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 
Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
στο Υπουργείο Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. 201/Α/14−09−95).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Β.Δ. 3/6−6−52 «Περί 
εκπαιδεύσεως μαθητών−τεχνιτών» (Φ.Ε.Κ. 157/Α/6−06−52) 
και του άρθρου 94 παρ. 3 του Ν. 1566/85 «Δομή και λει−
τουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α/30−09−85).

6) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1256/82 
(Φ.Ε.Κ. 65/Α/31−05−82) και του άρθρου 51 του Ν. 1892/90 
(Φ.Ε.Κ. 101/Α/31−07−90).

7) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 10, 11, 14 παρ. 6, παρ. 
3 εδ.α, β και παρ. 7 και άρθρο 18 παρ.1 εδ. α, θ και παρ. 
2 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευ−
τεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις», (ΦΕΚ 146/Α/13−07−06).

8) Την αριθμ. 40041/12−4−07 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Μετατροπή 
των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) 
Μαθητείας Α΄ Κύκλου του ΟΑΕΔ σε Επαγγελματικές 
Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ», (ΦΕΚ 639/Β/
27−04−07).

9) Τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (απόφαση 
3136/42/20−9−2011, έγγραφο Β136741/23−9−11 και τις απο−
φάσεις των Δ.Σ. των φορέων που κατατέθηκαν στον 
ΟΑΕΔ:

1) τα υπ’ αριθμ. Φ.478.12/9/11/Σ.34153/15−6−2011 έγγραφα 
της Δ/νσης Πολ/κού Προσ/κού του ΓΕΝ

2) το υπ’ αριθμ. Φ.471.14/86/776421/Σ.3049/29−8−2011 έγ−
γραφο Δ/νσης Πολ/κού Πρ/κού ΓΕΣ

3) την υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 1010/19−7−2011 Απόφαση 
του ΔΣ της ΕΡΤ

4) την υπ’ αριθμ. 259/2011 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου 
Ιλίου

5) την υπ’ αριθμ. 74/2011 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου 
Σαλαμίνος

6) την υπ’ αριθμ. 41/2011 Απόφαση του Δ.Σ. του Ενιαίου 
Φορέα Δράσεων Πολιτ., Αθλητ., Αλληλεγ., Κοινων. Προστ. 
και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας − Χαλκηδόνας.
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7) την υπ’ αριθμ.. 11/5−7−2011 Απόφαση του Δ.Σ του 
Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΚΑΤ»

8) την υπ’ αριθμ. 41/14−7−2011 Απόφαση του Δ.Σ του 
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

9) την υπ’ αριθμ. 17628/12−9−2011 Απόφαση Δ/τη του 
Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ − ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ

10) την υπ’ αριθμ. 507/2011 Απόφαση του Δ.Σ του Δή−
μου Λέσβου

11) την υπ’ αριθμ. 3/2011 Απόφαση του Δ.Σ του Περιφ. 
Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου

12) την υπ’ αριθμ. 12/1−6−2011 Απόφαση του Δ.Σ του 
Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης Βοστάνειο

13) την υπ’ αριθμ. 15/2011 Απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. 
Μυτιλήνης

14) την υπ’ αριθμ. 6/18−3−2011 Απόφαση του Δ.Σ. του 
του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας

15) την υπ’ αριθμ. 194/2011 Απόφαση του Δ.Σ. του Δή−
μου Αρταίων

16) την υπ’ αριθμ.. 24/2011 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ 
Άρτας

17) την υπ’ αριθμ. 11/2011 Απόφαση του Δ.Σ. του Συν−
δέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λα−
κωνίας

18) την υπ’ αριθμ. 326/2011 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ 
του Δήμου Καλαμάτας Μεσσηνίας

19) την υπ’ αριθμ. 81/2011 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ 
Κομοτηνής

20) την υπ’ αριθμ. 66/2011 Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ 
Κατερίνης

21) την υπ’ αριθμ. 20/28−6−2011 Απόφαση του Δ.Σ του 
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

22) την υπ’ αριθμ. 131/2011 Απόφαση του Δ.Σ της Δη−
μοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.
ΤΗ.Π.).

23) την υπ’ αριθμ. 103/2011 Απόφαση του Δ.Σ του Ορ−
γανισμού Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής 
Άθλησης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

24) την υπ’ αριθμ 2/2011 Απόφαση του Δ.Σ του Παιδικού 
Σταθμού Καστελλίου Κρήτης

25) την υπ’ αριθμ 4/2011 Απόφαση του Δ.Σ του Δημοτι−
κού Βρεφονηπιακού Σταθμού Μοιρών Δήμου Φαιστού

26) την υπ’ αριθμ. 15/2011 Απόφαση του Δ.Σ του Δημο−
τικού Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Τυμπακίου 
Δήμου Φαιστού

27) την υπ’ αριθμ. 11 /2011 Απόφαση του Δ.Σ του 
Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. Μαλεβιζίου Κρήτης

28) την υπ’ αριθμ.4/28−3−2011 Απόφαση του Δ.Σ του 
Γεν. Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

29) την υπ’ αριθμ. 314/10−8−2011 Απόφαση του Δ.Σ του 
Δήμου Σπάρτης

30) την υπ’ αριθμ. 32/2011 Απόφαση του Δ.Σ του Αθλη−
τικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης

31) την υπ’ αριθμ. 193/2011 Απόφαση του Δ.Σ της Κοινω−
φελής επιχείρησης του Δήμου Αρχάνων − Αστερουσιών 
(ΚΕΔΑΑ) Ηρακλείου Κρήτης

10) Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μα−
θητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική 
άσκηση σε φορείς του Δημόσιου Τομέα, κατά το σχο−
λικό έτος 2011−2012 ως εξής:

1 Γ.Ε.Ν. (ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ / 
Δ/ΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) 5 μαθητές

2 Γ.Ε.Σ. 292 μαθητές

3 ΕΡΤ 30 μαθητές

4 Δήμος Ιλίου 40 μαθητές

5 Δήμος Σαλαμίνος 1 μαθητής

6
Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτ., Αθλητ., 
Αλληλεγ., Κοινων. Προστ. και Παιδείας 
Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας

9 μαθητές

7 Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» 15 μαθητές

8 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 54 μαθητές

9 Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ−ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ 64 μαθητές

10 Δήμος Λέσβου 10 μαθητές

11 Περιφ. Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου 12 μαθητές

12 Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης Βοστάνειο 33 μαθητές

13 ΔΕΥΑ Μυτιλήνης 13 μαθητές

14 Γεν. Νοσοκομείο Άρτας 10 μαθητές

15 Δήμος Αρταίων 5 μαθητές

16 ΔΕΥΑ Άρτας 2 μαθητές

17 Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλή−
των Νομού Λακωνίας 2 μαθητές

18 Δήμος Καλαμάτας Μεσσηνίας 20 μαθητές

19 ΔΕΥΑ Κομοτηνής 6 μαθητής

20 ΔΕΥΑ Κατερίνης 1 μαθητής

21 Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟ−
ΚΡΑΤΕΙΟ» 51 μαθητές

22 Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης 
Πτολεμαϊδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) 3 μαθητές

23
Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Φρο−
ντίδας και Μαζικής Άθλησης Δήμου Ηρα−
κλείου Κρήτης

15 μαθητές

24 Παιδικός Σταθμός Καστελλίου Κρήτης 2 μαθητές

25 Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Μοι−
ρών Δήμου Φαιστού 3 μαθητές

26 Δημοτικός Παιδικός και Βρεφονηπιακός 
Σταθμός Τυμπακίου Δήμου Φαιστού 2 μαθητές

27 Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. Μαλεβιζίου Κρήτης 15 μαθητές

28 Γεν. Νοσοκομείο Διδυμοτείχου 5 μαθητές

29 Δήμος Σπάρτης 20 μαθητές

30 Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης 4 μαθητές

31
Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Αρχάνων 
− Αστερουσιών (ΚΕΔΑΑ) Ηρακλείου Κρή−
της

6 μαθητές

Σύνολο 750 μαθητές

Από την παραπάνω απόφαση δεν προκαλείται επι−
πλέον δαπάνη.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

F
Συνεδρίαση 21/1/4.11.2011 (5)
     Διορισμός εκκαθαριστή στο ίδρυμα με την επωνυμία 

«PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.». 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984 σχετικά με τη σύσταση 

επιτροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση 
αρμοδιοτήτων της (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως ισχύει (τελευταία 
τροποποιητική αυτής η ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροπο−
ποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως 
ισχύει, σχετικά με τη μετονομασία και τη Διεύρυνση 
της Σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής 
Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων» − ΦΕΚ Β΄ 1953),

γ) το ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτή−
των από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφα−
λαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του 
με τον ν. 4021/2011 (ΦΕΚ Α 218), και ιδιαίτερα το άρθρο 
68 αυτού,

δ) την απόφαση 975/1/12.7.1956 της Νομισματικής Επι−
τροπής «Περί κανονισμού εκκαθαρίσεως τραπεζών εν 
ανακλήσει αδείας λειτουργίας των» (ΦΕΚ Α΄ 168),

ε) την απόφαση ΕΠΑΘ 20/3/9.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2246), με 
την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του πιστω−
τικού ιδρύματος με την επωνυμία «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ 
Α.Ε.», τέθηκε αυτό σε εκκαθάριση και διορίστηκε ειδικός 
εκκαθαριστής αυτού ο Δημήτριος Δεληπέτρος,

στ) το από 27.11.2011 (ΑΠ ΔΕΠΣ 7347) έγγραφο με το 
οποίο ο κος Δημήτριος Δεληπέτρος υπέβαλε στον Δι−
οικητή της Τράπεζας της Ελλάδος την παραίτηση του 
από τη θέση του ειδικού εκκαθαριστή, αποφασίζει:

1. Γίνεται δεκτή, από 4.11.2011, η παραίτηση του Δημη−
τρίου Δεληπέτρου του Ιωάννη.

2. Ειδικός εκκαθαριστής του ιδρύματος με την επωνυ−
μία «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» διορίζεται, από 4.11.2011, ο 
κος Ευστάθιος Πρασσάς του Σταματίου, ΑΔΤ ΑΗ 636860, 
η δε αμοιβή του, η οποία δεν αποτελεί μισθό, καθορίζε−
ται στο ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα 
ευρώ μηνιαίως (€ 5.450).

Κατά τα λοιπά, η απόφαση ΕΠΑΘ 20/3/9.10.2011 πα−
ραμένει ως έχει.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τρά−
πεζας της Ελλάδος. 

 Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ 

   Συνεδρίαση 21/2/4.11.2011 (6)
Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών

ιδρυμάτων. 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την ΠΔΤΕ 336/29.2.1984 σχετικά με τη σύσταση επι−

τροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση 
αρμοδιοτήτων της (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως ισχύει (τελευταία 
τροποποιητική αυτής η ΠΔΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροπο−
ποίηση των διατάξεων της ΠΔΤΕ 336/29.2.1984, όπως 
ισχύει, σχετικά με τη μετονομασία και τη Διεύρυνση 
της Σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής 
Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων» − ΦΕΚ Β΄ 1953),

γ) το ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτή−
των από πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων 
των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παρο−
χής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
ΑΊ78), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 68 αυτού,

δ) την υπ’ αριθμ. 975/1/12.7.1956 απόφαση της Νομισμα−
τικής Επιτροπής «Κανονισμός Εκκαθαρίσεως Τραπεζών 
εν ανακλήσει αδείας λειτουργίας των» (ΦΕΚ Α΄ 168),

ε) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζει τα εξής:

Προοίμιο

Με την παρούσα ασκείται η κανονιστική αρμοδιότη−
τα της Τράπεζας της Ελλάδος εκ του άρ. 68 παρ. 2 
ν. 3601/2007. Δεν καταστρώνεται αυτοδύναμη ρύθμιση 
για την ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος, που 
θα κάλυπτε τα οικεία ζητήματα χωρίς ανάγκη προ−
σφυγής στον Πτωχευτικό Κώδικα. Αντίθετα, εισάγονται 
ειδικότεροι κανόνες εκεί όπου απαιτείται, ενώ κατά τα 
λοιπά ισχύει βεβαίως η συμπληρωματική εφαρμογή του 
Πτωχευτικού Κώδικα.

Η ειδική εκκαθάριση γίνεται αντιληπτή, διαφορετικά 
από ό,τι η πτώχευση, αποκλειστικά ως διαδικασία ρευ−
στοποίησης της περιουσίας του πιστωτικού ιδρύματος. 
Σχέδιο αναδιοργάνωσης με την έννοια των άρ. 107 επ. 
ΠτΚ δεν χωρεί, όπως δεν χωρεί άλλωστε ήδη κατά 
το άρ. 68 παρ. 1 στοιχ. α ν. 3601/2007 και η διαδικασία 
εξυγίανσης των άρ. 99 επ. ΠτΚ. Εν τούτοις, μέτρα αντι−
στοιχούντα στην αναδιοργάνωση του ΠτΚ δεν απο−
κλείονται εν γένει, αλλά μπορούν να ληφθούν εκτός 
της προβλεπόμενης στην παρούσα Πράξη διαδικασίας, 
βάσει των άρ. 63Δ, 63Ε ν. 3601/2007, τα οποία σύμφωνα 
με το άρ. 68 παρ. 1 στοιχ. στ ν. 3601/2007 εφαρμόζονται 
και μετά τη θέση του πιστωτικού ιδρύματος σε ειδική 
εκκαθάριση.

Τα όργανα της ειδικής εκκαθάρισης καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρ. 68 παρ. 1 στοιχ. γ−δ ν. 3601/2007 
και σύμφωνα με την αντίληψη στο άρ. 68 παρ. 1 για την 
ειδική εκκαθάριση ως συλλογική διαδικασία διοικητικής 
φύσεως, κινούμενη από την εποπτική αρχή και όχι με 
πρωτοβουλία των πιστωτών και οδηγούσα οπωσδήποτε, 
και χωρίς δυνατότητα λήψης διαφορετικής απόφασης 
εντός της προβλεπόμενης στην παρούσα Πράξη διαδι−
κασίας, στη ρευστοποίηση της περιουσίας του πιστω−
τικού ιδρύματος,
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Άρθρο 1
Όργανα της ειδικής εκκαθάρισης

1. Όργανα της ειδικής εκκαθάρισης είναι ο ειδικός 
εκκαθαριστής και η Τράπεζα της Ελλάδος. Για τις ανα−
φερόμενες στην παρούσα δίκες αρμόδιο είναι σύμφωνα 
με το άρθρο 4 του Πτωχευτικού Κώδικα το πολυμελές 
πρωτοδικείο της έδρας του πιστωτικού ιδρύματος, που 
δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσί−
ας.

2. Ο ειδικός εκκαθαριστής επιλέγεται μεταξύ προ−
σώπων αναγνωρισμένου κύρους και επαγγελματικής 
εμπειρίας σε τραπεζικά θέματα. Η αμοιβή του καθορί−
ζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Ο ειδικός εκκαθαριστής, χωρίς ανάγκη λήψεως 
άδειας, ασκεί το δικαίωμα εκπλήρωσης των εκκρεμών 
συμβάσεων με την έννοια της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 29 του Πτωχευτικού Κώδικα, αποδίδει κατά το 
άρθρο 37 του Πτωχευτικού Κώδικα και την παράγραφο 
3 του άρθρου 68 του ν. 3601/2007 αντικείμενα, για τα 
οποία ασκείται δικαίωμα αποχωρισμού, και κινεί τον 
ειδικό λογαριασμό του άρθρου 73 του Πτωχευτικού 
Κώδικα.

4. Ο ειδικός εκκαθαριστής μπορεί να συνάπτει συμβι−
βασμό με άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, επιφυλασ−
σομένης της εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 
74 του Πτωχευτικού Κώδικα. Άδεια για τον συμβιβασμό 
δεν απαιτείται, αν η απαίτηση, την οποία αυτός αφορά, 
δεν υπερβαίνει στο σύνολο της σύμφωνα με το δανειστή 
της τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€ 15.000).

5. Ο ειδικός εκκαθαριστής μπορεί να συνάπτει τις 
απαιτούμενες προς υποβοήθηση των εργασιών της ει−
δικής εκκαθάρισης συμβάσεις, τα δε οφειλόμενα στους 
αντισυμβαλλομένους λογίζονται ως έξοδα της ειδικής 
εκκαθάρισης. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβά−
σεις συνάπτονται με άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, 
εκτός αν πρόκειται για τρέχουσες συναλλαγές.

Άρθρο 2
Απογραφή

1. Ο ειδικός εκκαθαριστής αμελλητί μετά την κοινοποί−
ηση σε αυτόν της απόφασης ορισμού του και καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης λαμβάνει όλα τα 
αναγκαία εξασφαλιστικά και συντηρητικά μέτρα, προ−
κειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και να προστα−
τευθεί η αξία της υπό ειδική εκκαθάριση περιουσίας.

2. Ο ειδικός εκκαθαριστής απογράφει την υπό ειδική 
εκκαθάριση περιουσία και υποβάλλει έκθεση απογρα−
φής στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός προθεσμίας δύο 
(2) μηνών από τον ορισμό του, δυναμένης να παραταθεί 
άπαξ για όχι περισσότερο από άλλους δύο (2) μήνες, με 
απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 3
Αναγγελία

1. Ο ειδικός εκκαθαριστής καλεί εντός δέκα (10) ημε−
ρών από τον ορισμό του τους πιστωτές του πιστωτικού 
ιδρύματος να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους. Η πρό−
σκληση αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπε−
ζας της Ελλάδος και, μία φορά την εβδομάδα επί τρεις 
συνεχείς εβδομάδες, σε πέντε ημερήσιες εφημερίδες 
ευρείας κυκλοφορίας, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον 

εκδίδονται στην έδρα του πιστωτικού ιδρύματος και 
μία είναι οικονομική. Ατομική ενημέρωση των πιστω−
τών δεν χωρεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του 
νόμου 3458/2006 (ΦΕΚ Α΄ 94). Οι πιστωτές αναγγέλλο−
νται εντός μηνός από την τελευταία δημοσίευση της 
πρόσκλησης σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο. Η αναγ−
γελία γίνεται εγγράφως στον ειδικό εκκαθαριστή, έχει 
το περιεχόμενο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 92 του Πτωχευτικού Κώδικα και συνοδεύεται 
από τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση.

2. Για πιστωτές που ενημερώνονται από τον ειδικό 
εκκαθαριστή για τη διαδικασία εκκαθάρισης σύμφωνα 
με το άρθρο 16 του νόμου 3458/2006, η προθεσμία του 
τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 δεν αρχίζει πριν 
λάβει χώρα η ως άνω ενημέρωση. Η ενημέρωση αυτών 
των πιστωτών πρέπει να έχει λάβει χώρα έως το τέλος 
της προθεσμίας του τέταρτου εδαφίου της προηγού−
μενης παραγράφου.

3. Η επαλήθευση των απαιτήσεων που δεν αναγγέλθη−
καν εμπρόθεσμα μπορεί να ζητηθεί από το δικαστήριο 
με ανακοπή σύμφωνα με το άρθρο 92 του Πτωχευτικού 
Κώδικα.

4. Ο ειδικός εκκαθαριστής συμπεριλαμβάνει στον πί−
νακα διανομής κατά το άρθρο 6 και μη αναγγελθείσες 
απαιτήσεις, αν πρόκειται για απαιτήσεις από καταθέσεις 
με την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του 
νόμου 3746/2009 (ΦΕΚ Α΄ 27).

Άρθρο 4
Επαλήθευση

1. Η επαλήθευση των αναγγελθεισών απαιτήσεων γί−
νεται από τον ειδικό εκκαθαριστή, εγγράφως και χωρίς 
παράσταση των πιστωτών, σε προθεσμία που ορίζεται 
από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά δεν υπερβαίνει 
τους τρεις (3) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας αναγ−
γελίας κατά το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3, δύναται δε να παραταθεί από την Τράπεζα 
της Ελλάδος άπαξ για όχι περισσότερο από δύο (2) 
μήνες. Η επαλήθευση γίνεται με αντιπαραβολή των εγ−
γράφων του πιστωτή προς τα βιβλία και λοιπά έγγραφα 
του πιστωτικού ιδρύματος, ο δε ειδικός εκκαθαριστής 
προβάλλει σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο και το δεύ−
τερο εδάφιο της επόμενης παραγράφου αντιρρήσεις 
κατά όσων αναγγελθεισών απαιτήσεων δεν επαληθεύει. 
Ο ειδικός εκκαθαριστής υποβάλλει στην Τράπεζα της 
Ελλάδος έκθεση για την επαλήθευση των απαιτήσεων, 
στην οποία αναφέρονται η ταυτότητα των πιστωτών, 
σύντομη περιγραφή των κατατεθέντων αποδεικτικών 
εγγράφων, σημείωση των διορθώσεων και διαγραφών, 
καθώς και οι αντιρρήσεις του ειδικού εκκαθαριστή κατά 
αναγγελθεισών απαιτήσεων. Η υποβολή της έκθεσης 
ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελ−
λάδος και, μία φορά την εβδομάδα επί τρεις συνεχείς 
εβδομάδες, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυ−
κλοφορίας, εκ των οποίων μία τουλάχιστον εκδίδεται 
στην έδρα του πιστωτικού ιδρύματος. Κάθε πιστωτής 
δικαιούται να λάβει, με δικά του έξοδα, από τον ειδικό 
εκκαθαριστή αντίγραφο της έκθεσης.

2. Αντιρρήσεις κατά των αναγγελθεισών απαιτήσεων 
δύνανται να προβάλουν εγγράφως προς τον ειδικό εκ−
καθαριστή, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
τελευταία δημοσίευση περί της υποβολής της έκθεσης 
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για την επαλήθευση σύμφωνα με την προηγούμενη πα−
ράγραφο, το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα 
και οι λοιποί πιστωτές. Οι αντιρρήσεις κατά απαιτήσεων 
από τον ειδικό εκκαθαριστή και οι αντιρρήσεις κατά το 
προηγούμενο εδάφιο εισάγονται αμελλητί από κοινού 
στο σύνολο τους ενώπιον του δικαστηρίου από τον 
ειδικό εκκαθαριστή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 95 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Άρθρο 5
Εκποίηση

1. Μετά την υποβολή της έκθεσης απογραφής ο ειδι−
κός εκκαθαριστής εκποιεί, χωρίς ανάγκη λήψεως άδειας, 
τα περιουσιακά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος, 
εφαρμοζόμενης και της παραγράφου 2 του άρθρου 133 
του Πτωχευτικού Κώδικα. Η εκποίηση γίνεται ελεύθερα, 
γνωστοποιείται δε προ πέντε (5) ημερών στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, η οποία μπορεί να αντιταχθεί στην εκποί−
ηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων ή να προβλέψει 
διατυπώσεις για την εκποίηση τους. Στην παρούσα και 
την επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου υπό−
κειται και η σύναψη σύμβασης πρακτορείας επιχειρη−
ματικών απαιτήσεων για απαιτήσεις του πιστωτικού 
ιδρύματος από δάνεια.

2. Ο ειδικός εκκαθαριστής μπορεί να ζητήσει από την 
Τράπεζα της Ελλάδος άδεια προς εκποίηση περιου−
σιακών στοιχείων πριν από την υποβολή της έκθεσης 
απογραφής ή πριν από την πάροδο της προθεσμίας 
κοινοποίησης της προηγούμενης παραγράφου, αν αυτό 
επιβάλλει το συμφέρον των πιστωτών. Με τη λήψη της 
άδειας η εκποίηση γίνεται χωρίς άλλη διατύπωση πέραν 
των τυχόν οριζομένων στην άδεια.

3. Ειδικώς τα ακίνητα του πιστωτικού ιδρύματος εκ−
ποιούνται από τον ειδικό εκκαθαριστή, αν οι ενέγγυοι 
πιστωτές δεν κίνησαν τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέ−
λεσης πριν από την υποβολή της έκθεσης απογραφής, 
εφαρμοζόμενης και της παραγράφου 2 του άρθρου 147 
του Πτωχευτικού Κώδικα.

4. Η εκποίηση των ακινήτων του πιστωτικού ιδρύματος 
γίνεται με τη διαδικασία των άρθρων 148−150 του Πτω−
χευτικού Κώδικα, με την επιφύλαξη ότι ο ειδικός εκκα−
θαριστής ασκεί τις προβλεπόμενες στις διατάξεις αυτές 
αρμοδιότητες του εισηγητή, καθώς και ότι οι αποφάσεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 148 και του άρθρου 150 
λαμβάνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 6
Διανομή

1. Αμελλητί με το τέλος της εκποίησης των περιουσι−
ακών στοιχείων κατά το προηγούμενο άρθρο, ο ειδικός 
εκκαθαριστής συντάσσει πίνακα διανομής, τον οποίο 
υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η υποβολή του 
πίνακα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
της Ελλάδος και, μία φορά την εβδομάδα επί δύο συνε−
χείς εβδομάδες, σε δύο ημερήσιας εφημερίδες ευρείας 
κυκλοφορίας, εκ των οποίων μία τουλάχιστον εκδίδεται 
στην έδρα του πιστωτικού ιδρύματος. Κάθε πιστωτής 
δικαιούται να λάβει, με δικά του έξοδα, από τον ειδικό 
εκκαθαριστή αντίγραφο του πίνακα.

2. Κατά τη διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης, ο ει−
δικός εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε προσωρινές 
διανομές με την άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην 

περίπτωση αυτή συντάσσεται προσωρινός πίνακας δι−
ανομής, στον οποίο εφαρμόζονται οι διατυπώσεις της 
προηγούμενης παραγράφου.

3. Για αναγγελθείσες απαιτήσεις, κατά των οποίων 
έχουν προβληθεί αντιρρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παρακρατείται από τον ειδικό εκκαθαριστή κατάλληλο 
ποσό σύμφωνα με το αναγγελθέν ύψος της απαίτησης 
και την εκτίμηση της πιθανότητας αναγνώρισης της. 
Αντιρρήσεις κατά της παρακράτησης αυτής εισάγονται 
ενώπιον του δικαστηρίου από όποιον έχει έννομο συμ−
φέρον με ανακοπή κατά του πίνακα διανομής σύμφωνα 
με το άρθρο 161 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Άρθρο 7
Λογοδοσία

1. Ο ειδικός εκκαθαριστής υποβάλλει ανά έτος στην 
Τράπεζα της Ελλάδος έκθεση για την πορεία της ερ−
γασιών της ειδικής εκκαθάρισης.

2. Εάν η διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης υπερβεί 
την πενταετία, ο ειδικός εκκαθαριστής υποβάλλει στην 
Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο επιτάχυνσης και περά−
τωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει 
έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, 
τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προ−
τείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά 
μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση του πιστωτικού 
ιδρύματος από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, 
αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με 
τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να πε−
ριλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις 
ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Εάν το 
σχέδιο εγκριθεί, ο ειδικός εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη 
διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. 
Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, η Τράπεζα της Ελλάδος 
αντικαθιστά τον ειδικό εκκαθαριστή.

3. Εντός μηνός από την περάτωση της ειδικής εκ−
καθάρισης, ο ειδικός εκκαθαριστής υποβάλλει έκθεση 
λογοδοσίας στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 8
Τελικές διατάξεις

1. Η απόφαση υπ’ αριθμ. 975/1/12.7.1956 της Νομισματι−
κής Επιτροπής «περί κανονισμού εκκαθαρίσεως τραπε−
ζών εν ανακλήσει αδείας λειτουργίας των» καταργείται, 
χωρίς να θίγεται η εφαρμογή της σε εκκρεμείς εκκαθα−
ρίσεις που δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 2.

2. Η παρούσα εφαρμόζεται εφεξής σε κάθε ειδική 
εκκαθάριση που άρχισε μετά τη θέση σε ισχύ του νό−
μου 4021/2011. Για τις ως άνω ήδη εκκρεμείς ειδικές 
εκκαθαρίσεις, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της 
πα ρα γράφου 1 του άρθρου 3 αρχίζει με τη θέση σε 
ισχύ της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τρά−
πεζας της Ελλάδος. 

 Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ  
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• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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