
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απονομή ηθικής αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

2 Απονομή ηθικής αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

3 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας 
έτους 2017.

4 Απόφαση κατανομής για το διορισμό συγγενούς 
αποβιώσαντος σε εργατικό ατύχημα, στο ΔΕΔ-
ΔΗΕ Α.Ε.

5 Τροποποίηση της απόφασης Επιτροπής Πιστω-
τικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας 
της Ελλάδος υπ’ αριθ. 221/3/17.3.2017 «Όροι και 
προϋποθέσεις για την διαχείριση των περιου-
σιακών στοιχείων των υπό ειδική εκκαθάριση 
ιδρυμάτων - Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 
77/1/30.5.2013».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ. 473/142/1082676/Σ.3442 (1)
Απονομή ηθικής αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. 

 Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007 

(ΦΕΚ 26/09.02.2007, τ.Α').
β. Την Φ. 400.6/4/839335/Σ.1978/5 Σεπ 17/ΓΕΣ/ΔΤΧ/3γ.
γ. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αριθμ. Πρακτικού 
24/07.11.2017).

δ. Τη με αρ. πρωτ.: 247372 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διορισμός Ειδι-
κού Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 469/
ΥΟΔΔ/06-09-2016).

ε. Τη Φ.900/102/247412/Σ.560 «Μεταβίβαση Αρμο-
διοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ειδική Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 2983/τ.Β/
16-9-2016), αποφασίζουμε:

1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», 

στους Μ.Υ. Συριόπουλο Ιωάννη του Παναγιώτη (AM: 
14104), με βαθμό Α' και κλάδου ΤΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών 
Ειδικοτήτων/Ηλεκτρονικής, Χριστοδουλόπουλο Φώτιο 
του Διονυσίου (AM: 22593), με βαθμό Α' και κλάδου ΤΕ 
Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων/Ηλεκτρονικής και 
Πατρώνα Διονύσιο του Γεωργίου (AM: 14102), με βαθμό 
Α' και κλάδου ΤΕ Εργοδηγών, της ΣΕΤΤΗΛ, διότι με δική 
τους πρωτοβουλία εργάστηκαν στη συντήρηση των 
κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής, αναπτύσσοντας 
πρωτοβουλίες, προσφέροντας εργασίες στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις (μονώσεις, επισκευή δικτύου υποδομών, 
σιδηροκατασκευές, κατασκευή μικρών έργων), οι οποίες 
δεν επιβάλλονται από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, 
δεδομένου ότι υπηρετούν σε διαφορετικές ειδικότητες 
από αυτές που έχουν ως αντικείμενο τις συγκεκριμένες 
εργασίες, χωρίς να απαλλαχθούν από τα κύρια καθή-
κοντα τους, εργαζόμενοι με υποδειγματικό τρόπο και 
ασφάλεια, εξασφαλίζοντας οικονομικό όφελος για την 
υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί με μέριμνα της ΔΠΠ/
ΓΕΣ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το 
άρθρο 62 παρ. 2 του ν. 3528/2007 και στη συνέχεια να 
κοινοποιηθεί σε όλες τις Μονάδες-Υπηρεσίες του ΥΠΕ-
ΘΑ/ΓΕΣ. 

 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017

Η Ειδική Γραμματέας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ   

Ι

 Αριθμ. Φ. 473/141/1082674/Σ.3441 (2)
Απονομή ηθικής αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. 

 Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007 

(ΦΕΚ 26/09.02.2007, τ.Α').
β. Την Φ. 470/141/160461/Σ.9440/24 Ιουλ 17/ΑΣΔΥΣ/

ΔΜΠ/4.
γ. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αριθμ. Πρακτικού 
24/07.11.2017).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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δ. Τη με αρ. πρωτ. 247372 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διορισμός Ειδι-
κού Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 469/
ΥΟΔΔ/06-09-2016).

ε. Τη Φ.900/102/247412/Σ.560 «Μεταβίβαση Αρμο-
διοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ειδική Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 2983/τ.Β/
16-09-2016), αποφασίζουμε:

1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», 
στους Μ.Υ. Τσούτσα Μιχαήλ του Αναστασίου (AM: 21878), 
με βαθμό Α' και κλάδου ΔΕ Τεχνικού/Ηλεκτρονικής/Τε-
χνίτης Τηλεπικοινωνίας Ηλεκτρονικών και Σύρμου Στέρ-
γιο του Κων/νου (AM: 23335), με βαθμό Δ' και κλάδου ΔΕ 
Τεχνικού/Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων 
Μάχης, του 304 ΠΕΒ, διότι με δική τους πρωτοβουλία, 
προέβησαν στην κατασκευή και το διαχρονικό έλεγχο 
εναλλακτικών επαγωγικών αισθητήρων εγγύτητας οι 
οποίοι είναι απόλυτα συμβατοί με όλα τα ηλεκτρονικά 
συστήματα του άρματος LEO 1 BIBBER τα οποία στην 
πλειονότητα τους αντιμετώπιζαν χρόνιο πρόβλημα, 
εργαζόμενοι με ευσυνειδησία και φιλότιμο, χωρίς να 
υπολογίζουν χρόνο και κόπο, προβαίνοντας σε έρευνα, 
ειδικές επισκευές και εξειδικευμένες δοκιμές, αποδει-
κνύοντας την υψηλή επαγγελματική τους κατάρτιση, 
αποκτώντας πολύτιμη τεχνογνωσία η οποία μπορεί να 
εφαρμοστεί σε όλα τα άρματα LEO 1 BIBBER του Ελληνι-
κού Στρατού, εξασφαλίζοντας οικονομικό όφελος για την 
υπηρεσία καθώς το κόστος κατασκευής τους ανέρχεται 
στα 95€ ανά μονάδα αισθητήρα, ενώ οι αντίστοιχοι του 
εμπορίου κοστολογούνται έως 2.500€.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί με μέριμνα της ΔΠΠ/
ΓΕΣ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το 
άρθρο 62 παρ. 2 του ν. 3528/2007 και στη συνέχεια να 
κοινοποιηθεί σε όλες τις Μονάδες-Υπηρεσίες του ΥΠΕ-
ΘΑ/ΓΕΣ. 

 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017

Η Ειδική Γραμματέας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ

Ι   

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./155/37987 (3)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας 

έτους 2017 .

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το π.δ. 
125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4210/ 
2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013).

4. Την υπ' αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Το υπ'αριθμ. Γ4β/Γ.Π.81926//1-11-2017 έγγραφο του 
Υπουργείου Υγείας.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, από 
προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων: α) 
τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων (494) ατόμων, Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και τριακοσίων σαράντα οκτώ 
(348) ατόμων, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, της 7Κ/2016 
Προκήρυξης ΑΣΕΠ και β) πενήντα τεσσάρων (54) ατό-
μων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, και πενήντα εννέα 
(59) ατόμων, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, της 5Κ/2017 
Προκήρυξης ΑΣΕΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./159/39223 (4)
Απόφαση κατανομής για το διορισμό συγγενούς 

αποβιώσαντος σε εργατικό ατύχημα, στο ΔΕΔ-

ΔΗΕ Α.Ε. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11, παρ. 5, του ν. 3833/2010 «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), 
όπως ισχύουν και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 
104 του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Τις διατάξεις του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994), 
όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
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Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το π.δ. 
125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την υπ' αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Το υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΑΝΠ/19192/10.11.17 έγγραφο 
του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή της Ελένης Σιδεράκη του Εμμανουήλ 
στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως συγγενή θανόντος σε εργατικό ατύ-
χημα, βάσει της παρ.7, του άρθρου 6 του ν. 2244/1994 
(ΦΕΚ 168/Α/1994) και των αποφάσεων 38/14.02.1995, 
137/13.06.2001 και 195/28.08.2007 του Δ.Σ./ΔΕΗ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ 

Ι

   (5) 
 Τροποποίηση της απόφασης Επιτροπής Πιστω-

τικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας 

της Ελλάδος υπ' αριθ. 221/3/17.3.2017 «Όροι και 

προϋποθέσεις για την διαχείριση των περιου-

σιακών στοιχείων των υπό ειδική εκκαθάριση 

ιδρυμάτων - Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 

77/1/30.5.2013»

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ
(Συνεδρίαση 248/1/17.11.2017) 

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

Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας 

της Ελλάδος υπ' αριθ. 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επι-
τροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και 
ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β' 3410), όπως ισχύει 
μετά την τελευταία τροποποίηση αυτής με την Πράξη 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ' 
αριθ. 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επι-
τροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της 

Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλά-
δος» (ΦΕΚ Β' 2312),

γ) το ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα 
των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 36/2013/ΕΕ) κατάργηση του ν. 3601/2007 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’107), και ιδίως τις διατάξεις 
του άρθρου 145, της παρ. 2 εδ. δ' και της παρ. 5 του 
άρθρου 146 και της παρ. 1 άρθρου 153 αυτού,

δ) την απόφαση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστι-
κών Θεμάτων (εφεξής «ΕΠΑΘ») της Τράπεζας της Ελλά-
δος υπ' αριθ. 221/3/17.3.2017 «Όροι και προϋποθέσεις 
για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των υπό 
ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων - Κατάργηση της απόφα-
σης ΕΠΑΘ 77/1/30.5.2013» (ΦΕΚ Β'971),

ε) το από 16.11.2017 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών,

στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύ-
πτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

1. Να αντικατασταθεί το άρθρο 5 της απόφασης ΕΠΑΘ 
υπ' αριθ. 221/3/17.3.2017 ως εξής:

« Άρθρο 5»
Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων

1. Η Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρίσεων παρέχει τη σύμ-
φωνη γνώμη της για την εκποίηση περιουσιακών στοιχεί-
ων, εφόσον από την εισήγηση του ειδικού εκκαθαριστή 
προκύπτει ότι διασφαλίζονται επαρκώς οι συνθήκες δια-
φάνειας, ίσης μεταχείρισης και υγιούς ανταγωνισμού του 
άρθρου 1 παράγραφος 1 περίπτωση β' της παρούσας 
απόφασης. Προκειμένου δε για την τιμή πρώτης προ-
σφοράς λαμβάνεται υπόψη η τεκμηριωμένη εισήγηση 
του ειδικού εκκαθαριστή, η οποία στηρίζεται:

α) για τα ακίνητα, σε δύο (2) πρόσφατες εκτιμήσεις 
που διενεργούνται από αρμόδια/πιστοποιημένα προς 
την εργασία αυτή πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο 
Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου 
Οικονομικών. Στην περίπτωση απόκλισης μεταξύ των 
δύο εκτιμήσεων κατά ποσοστό άνω του 20%, το προς 
εκποίηση στοιχείο αποτιμάται και από έναν τρίτο ανε-
ξάρτητο εκτιμητή, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τις 
δύο εκτιμήσεις. Ειδικότερα για ακίνητα η αντικειμενική 
αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) ευρώ δύναται να λαμβάνεται υπόψη μια (1) 
πρόσφατη εκτίμηση κατά τα ως ανωτέρω. Οι εκτιμήσεις 
των προς εκποίηση ακινήτων συντάσσονται σύμφωνα με 
τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρό-
τυπα και με τον Κώδικα Δεοντολογίας Πιστοποιημένων 
Εκτιμητών (ΦΕΚ Β' 1147/2013). Ο ειδικός εκκαθαριστής 
ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος για τα πρόσωπα 
στα οποία πρόκειται να ανατεθεί το έργο, υποβάλλοντας 
όλη τη συναφή ενημέρωση δυνάμει της παρ. 4, του αρ. 
1 της απόφασης ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016. Πέραν τούτων, 
στις εκτιμήσεις δέον να περιλαμβάνεται εγγράφως επαρ-
κής πληροφόρηση και ανάλυση ώστε να υποστηρίζεται 
η απόφαση του ειδικού εκκαθαριστή προς ολοκλήρωση 
της σκοπούμενης ενέργειας,
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β) για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, σε μία (1) πρό-
σφατη εκτίμηση, κατά περίπτωση είτε από ορκωτό ελε-
γκτή είτε από αρμοδίως εξειδικευμένο, εγνωσμένου κύ-
ρους σύμβουλο εκποίησης, η μεθοδολογία της οποίας 
λαμβάνει υπόψη την κοινή τραπεζική πρακτική.

2. Σε περίπτωση εκποίησης απαιτήσεων, η Επιτροπή 
Ειδικών Εκκαθαρίσεων δύναται να λάβει τη γνώμη ανε-
ξάρτητου συμβούλου της δικής της επιλογής. Η σύμβα-
ση ωστόσο καταρτίζεται μεταξύ συμβούλου και ειδικού 
εκκαθαριστή, ο οποίος και επιμερίζει τη σχετική δαπάνη 
μεταξύ των τυχόν περισσότερων υπό ειδική εκκαθάριση 
πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο σύμβουλος της Επιτροπής Ει-
δικών Εκκαθαρίσεων, κατά πάσα περίπτωση διάφορος 
του συμβούλου αποτίμησης του ειδικού εκκαθαριστή, 
θα είναι ελεγκτική / συμβουλευτική εταιρία διεθνούς 
κύρους ή πιστωτικό ίδρυμα. Ο σύμβουλος της Επιτρο-
πής Ειδικών Εκκαθαρίσεων επισκοπεί την έκθεση του 
συμβούλου αποτίμησης του ειδικού εκκαθαριστή και 
πιστοποιεί προς την Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρίσεων ότι 
η διαδικασία εκποίησης διασφαλίζει επαρκώς συνθήκες 
διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και υγιούς ανταγωνισμού, 
καθώς και ότι η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία προσδιορι-
σμού της τιμής πρώτης προσφοράς δεν αποκλίνει από 
τη γενικά αποδεκτή πρακτική και ότι οι παραδοχές της 
έκθεσης είναι επαρκείς και εύλογες για την άντληση των 
συμπερασμάτων αποτίμησης, χωρίς πάντως να απαιτεί-
ται η εκ νέου διερεύνηση των σχετικών στοιχείων.

3. Ο ειδικός εκκαθαριστής δύναται να συγκεντρώνει 
προς εκποίηση, κατ' εφαρμογή του επιχειρησιακού σχε-
δίου, ομοειδή στοιχεία (με κοινά προς εκποίηση χαρα-
κτηριστικά), τα οποία για τους σκοπούς της παρούσας 
νοούνται ως χαρτοφυλάκιο.

4. Εφόσον στον ειδικό εκκαθαριστή έχουν ανατεθεί 
περισσότερα του ενός υπό ειδική εκκαθάριση ιδρύματα, 

ως περ. γ) παρ. 1 άρθρου 145 του ν. 4261/2014, ο ειδικός 
εκκαθαριστής δύναται να προβαίνει στη διαμόρφωση 
χαρτοφυλακίων ομοειδών στοιχείων των εν λόγω υπό 
ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων, με γνώμονα σε κάθε πε-
ρίπτωση τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 
1 της παρούσας απόφασης. Η κατανομή της προσόδου 
του υπό εκποίηση χαρτοφυλακίου ανά ειδική εκκαθάρι-
ση προσδιορίζεται από την ανωτέρω υπό 2(β) εκτίμηση.

5. Ενέργειες διαχείρισης του ειδικού εκκαθαριστή κατά 
την εκποίηση:

α) Τα προς εκποίηση στοιχεία έχουν απογραφεί και 
έχουν απεικονιστεί στον ισολογισμό έναρξης ή στον πλέ-
ον πρόσφατο, δεν υφίσταται δε ειδική επιφύλαξη του 
νόμιμου ελεγκτή για τα συγκεκριμένα στοιχεία.

β) Υφίσταται εγκεκριμένος Κανονισμός Εκποιήσεων, ο 
οποίος περιλαμβάνει σαφή αναφορά στις τηρούμενες δι-
αδικασίες και πολιτικές για τον καθορισμό των στοιχείων 
(ακινήτων, δανείων, χαρτοφυλακίων, συμμετοχών, μετο-
χών, εταιρικών μεριδίων και ομολόγων) προς εκποίηση, 
την αποτίμηση αυτών και λαμβάνει υπόψη το κόστος 
διαχείρισης αυτών εντός της ειδικής εκκαθάρισης, την 
αξιολόγηση του εύλογου τιμήματος, τις υφιστάμενες 
συνθήκες της αγοράς και την ανάγκη για ταχεία ανά-
κτηση αξίας ρευστοποίησης. Στην εσωτερική πολιτική 
περιλαμβάνονται επίσης οδηγίες για την τήρηση των 
γενικών αρχών διαχείρισης της απαίτησης (προ της εκ-
ποίησης) καθώς και των λοιπών όρων της συναλλαγής».

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

 Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02043491312170004*


		2017-12-15T12:41:41+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




