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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 2/50060/0025
(1)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς
τα πιστωτικά ιδρύματα για χορήγηση δανείων προς
αποκατάσταση ζημιών σε επιχειρήσεις που επλήγη−
σαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της 5.5.2010
στην Αθήνα.

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς
τα πιστωτικά ιδρύματα για χορήγηση δανείων
προς αποκατάσταση ζημιών σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της
5.5.2010 στην Αθήνα. ....................................................................

1

Τεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστα κριτήρια επι−
δόσεων των αναλυτικών μεθόδων για τη χημική
ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης
των υδάτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις
της οδηγίας 2009/90/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου
2009 «για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών
για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της
κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με την οδη−
γία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου». .................................................................. 2
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14−
12−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1966) κοινής υπουργικής απόφα−
σης, «Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης
Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄
160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστι−
κής εισφοράς των άρθρων 7 και 8 του ίδιου νό−
μου, υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), και Ασφαλιστική Ενημερό−
τητα» και καθορισμός της Ασφαλιζόμενης Αξίας
και της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς Φυτικής
Παραγωγής και Ζωικού Κεφαλαίου για την Ενιαία
Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010
(ΦΕΚ Α΄ 160) έτους 2010. .......................................................... 3
Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2011−2012. ........... 4
Ανάθεση από την Τράπεζα της Ελλάδος σε τρίτους
της αξιολόγησης δανειακών χαρτοφυλακίων επο−
πτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος προ−
σώπων και κάλυψη από αυτά των δαπανών αξιο−
λόγησης. ................................................................................................ 5

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ 143), και ιδίως
το άρθρο 1.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3746/2009 (ΦΕΚ
Α΄ 27) «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων
(ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την
υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχε−
τικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.3756/2009 (ΦΕΚ
Α΄ 53) «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για Κεφαλαι−
αγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 5 του Ν.
3775/2009 (ΦΕΚ Β΄ 122) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδο−
ομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης
Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και
άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 184/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Σύσταση Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και των αρμοδιοτήτων του».
5. Την αριθ. Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Ανα−
πληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη
και Παντελή Οικονόμου».
6. Την αριθ. 11916/ΔΙΟΕ 568/4.3.2009 (ΦΕΚ Β΄ 498) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για
τη συγκρότηση των Τριμελών Επιτροπών του άρθρου
73 του Ν. 3746/2009, όπως ισχύει.
7. Την αριθ. 2/36676/0026/19.6.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1225) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετι−
κά με τη διαδικασία καταβολής οικονομικών ενισχύσεων
σε πληγείσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες κατά τα
επεισόδια του Δεκεμβρίου 2008.

27168

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8. Την αριθ. 26228/Β.346/14.6.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1454) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας
του Πολίτη «Πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις
που επλήγησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της
5.5.2010 στην Αθήνα».
9. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων
(2008/C 155/02).
10. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του
άρθρου 5 του Ν. 2322/95 (Συνεδρίαση αριθ. 36/23.8.2011)
με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη
για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
προς τα πιστωτικά ιδρύματα για χορήγηση δανείων
προς αποκατάσταση ζημιών σε επιχειρήσεις που επλή−
γησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της 5.5.2010
στην Αθήνα, αποφασίζουμε:
1) Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε
ποσοστό 80%, προς τα πιστωτικά ιδρύματα για τη χο−
ρήγηση δανείων σε επιχειρήσεις όλων των εταιρικών
μορφών και μεγεθών που είχαν συσταθεί μέχρι την
5.5.2010, οι οποίες επλήγησαν κατά τη διάρκεια των
επεισοδίων της 5.5.2010 στην Αθήνα προς αποκατάστα−
ση των ζημιών τους.
Το ποσό του δανείου ανέρχεται στο ύψος της ζημιάς
το οποίο πιστοποιείται από την Τριμελή Επιτροπή του
Νομού Αττικής της παραγράφου 6 του άρθρου 73 του
Ν. 3746/2009.
Τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται μέσω μιας νέας αυ−
τοτελούς δανειακής σύμβασης, έχουν διάρκεια δέκα (10)
ετών και εξοφλούνται σε ισόποσες εξαμηνιαίες χρεολυ−
τικές δόσεις, με πρώτη δόση καταβλητέα την 31.12.2011
και τελευταία την 31.12.2021. Το επιτόκιο της ρύθμισης
είναι το οριζόμενο στην αριθ. 26228/Β. 346/14.6.2011 κοινή
υπουργική απόφαση.
Προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου
λόγω της παρεχόμενης εγγύησης καταβάλλεται εξα−
μηνιαία προμήθεια ασφαλείας σε ποσοστό 0,5% επί
του ανεξόφλητου εγγυημένου υπολοίπου του δανείου.
Επιπλέον, λαμβάνονται επαρκείς ενοχικές ή/και εμπράγ−
ματες εξασφαλίσεις.
2) Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, μαζί
με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται
στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αυτών την 30.9.2011.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στις
ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου, πρέπει, μαζί με τη
σχετική αίτηση τους, να συνυποβάλλουν υποχρεωτικά
τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του Νομού Ατ−
τικής για το ύψος της ζημίας.
2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών και όλων των μετα−
βολών που σχετίζονται με τον τόπο εγκατάστασης και
τη λειτουργία της επιχείρησης έως 5.5.2010 από την
οικεία Δ.Ο.Υ.
Τα πιστωτικά ιδρύματα, σε κεντρικό επίπεδο, πριν την
εκταμίευση του ποσού του δανείου, υποχρεούνται να
αποστέλλουν στην 25η Δ/νση Γ.Λ.Κ. − Τμήμα Δ΄ συγκε−
ντρωτικές καταστάσεις, προκειμένου να παρασχεθεί
η τελική έγκριση από αυτή. Σε κάθε συγκεντρωτική
κατάσταση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται:

1. Η επωνυμία, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ έκαστου δανειο−
λήπτη, η ακριβής ημερομηνία έκδοσης της βεβαύΰσης
της Τριμελούς Επιτροπής και η ακριβής ημερομηνία
υποβολής της αίτησης.
2. Το συνολικό ποσό του εγκριθέντος δανείου.
3. Το επιτόκιο της συγκεκριμένης δανειοδότησης.
4. Οι ληφθείσες εξασφαλίσεις.
3) Σε περίπτωση που οι πρωτοφειλέτες δεν εξοφλή−
σουν τρεις (3) συνεχόμενες χρεολυτικές δόσεις, ολό−
κληρο το ποσό του δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο
και απαιτητό. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να επιδι−
ώκουν, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2322/1995, την
είσπραξη από τους πρωτοφειλέτες και τους εγγυητές
των ληξιπρόθεσμων εγγυημένων από το Ελληνικό Δη−
μόσιο δόσεων, προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη ενέργεια
διασφάλισης των απαιτήσεων τους και κατ’ επέκταση
αυτών του Ελληνικού Δημοσίου ως εγγυητή. Τα πιστω−
τικά ιδρύματα, προκειμένου να εξοφληθούν από το Δη−
μόσιο, μετά την παρέλευση τριμήνου από την ολοσχερή
ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, υποβάλουν τα δικαι−
ολογητικά που ορίζονται στην αριθ. 2/478/0025/4.1.2006
(ΦΕΚ Β΄ 16/13.1.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών.
Το Ελληνικό Δημόσιο ως εγγυητής αναλαμβάνει την
υποχρέωση εξόφλησης των εγγυημένων απαιτήσεων
των πιστωτικών ιδρυμάτων, που περιλαμβάνουν το ανε−
ξόφλητο εγγυημένο ποσό κεφαλαίου, τους ανεξόφλη−
τους τόκους (συμβατικούς και υπερημερίας μέχρι ενός
τριμήνου) και τέλος τα έξοδα της αναγγελίας κλεισί−
ματος του λογαριασμού.
4) Οι δανείστριες τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλ−
λουν σε ηλεκτρονική μορφή στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους − Δ25− Τμήμα Δ΄:
1. Εντός μηνός από τη σύναψη κάθε νέου δανείου,
κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα κάτωθι
στοιχεία:
1. Κωδικός τράπεζας
2. Αριθμός λογαριασμού
3. Υποκατάστημα
4. Επωνυμία δανειολήπτη
5. Α.Φ.Μ δανειολήπτη
6. Δ.Ο.Υ. Κωδικός
7. Δ.Ο.Υ. Όνομα
8. Αρχική υπουργική απόφαση
9. Ημερομηνία αρχικής υπουργικής απόφασης
10. Τροποποιητική υπουργική απόφαση
11. Ημερομηνία τροποποιητικής υπουργικής απόφασης
12. Απόφαση εγγύησης
13. Ημερομηνία απόφασης
14. Αριθμός σύμβασης
15. Ημερομηνία σύμβασης
16. Εγκριθέν κεφάλαιο δανείου
17. Ημερομηνία εκταμίευσης
18. Ποσό εκταμίευσης
20. Διάρκεια δανείου
21. Είδος εμπράγματης εξασφάλισης
2. Κάθε τρίμηνο, σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση
στην οποία να αναφέρονται τα ανεξόφλητα υπόλοιπα
των εν λόγω δανείων.
Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση στο πλαίσιο
αυτής των προβλημάτων που θα ανακύπτουν κατά την
υλοποίηση, ανατίθεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφα−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
λαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών ( Γ.Λ.Κ.− Δ.25 −
Τμήμα Δ΄).
Για το μέτρο στήριξης που προβλέπεται στην παρούσα
απόφαση τηρούνται λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον
δέκα (10) έτη και θα υποβληθεί εκ μέρους των ελληνικών
αρχών λεπτομερής έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτρο−
πή στο τέλος της διάρκειας του καθεστώτος.
Το ύψος της δαπάνης που θα προκληθεί, σε περίπτω−
ση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
δεν δύναται να προσδιοριστεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθ. Η.Π. 38317/1621/Ε 103
(2)
Τεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστα κριτήρια επιδό−
σεων των αναλυτικών μεθόδων για τη χημική ανά−
λυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδά−
των, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας
2009/90/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου 2009 «για τη θέσπιση
τεχνικών προδιαγραφών για τη χημική ανάλυση και
παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, σύμ−
φωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, AΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/1992
«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α΄ 136)
και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1ζ) του
Ν.1338/1983 « Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34)
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1986
«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων κ.λ.π.» (Α΄ 70) και του άρθρου 65 του Ν.
1892/1990 (Α΄ 101).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 (παρ. 1, περ. στ και ζ)
και 8 (παρ. 5 και 6) του Ν. 3199/2003 «Προστασία και
διαχείριση των υδάτων – εναρμόνιση με την οδηγία
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 280).
3. Tις διατάξεις των άρθρων 1, 5, 11 και 12 (παρ. 6)
του Π.Δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών
για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των
υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγί−
ας 2000/60/ΕΚ … του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2000» (Α΄ 54).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 19 του Ν.3066/2002
«Σύσταση Φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων, σύσταση εταιρείας Εθνικό Σύστημα Δια−
πίστευσης Α.Ε., ….και άλλες διατάξεις» (Α΄ 252).
5. Tην αριθ. 51354/2641/2010 Κοινή Υπουργική Απόφα−
ση «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος
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(ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ου−
σιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμ−
μόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ΕΚ
….. καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα
εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις» (Β΄
1909).
6. Την οδηγία 2009/90/ΕΚ «για τη θέσπιση τεχνικών
προδιαγραφών για τη χημική ανάλυση και παρακολού−
θηση της κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με την
οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου».
7. Tις διατάξεις του άρθρου 186 (παρ. ΣΤ) του Ν.3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Α΄ 87).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ.189/2009 «Κα−
θορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (Α΄ 221).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010
«Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και
τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α΄ 56).
10. Τις διατάξεις του Π. Δ. 65/2011 «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωση και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών
και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας ….στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ….κλπ» (Α΄ 147).
11. Τις διατάξεις της αριθ. 31973/2011 Απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Παρα−
σκευά Κουκουλόπουλο» (Β΄ 1602).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Mε την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή
και εξειδίκευση των διατάξεων των άρθρων 4 (παρ. 1,
περ. στ και ζ) και 8 (παρ. 5 και 6) του Ν. 3199/2003 (Α΄
280) καθώς και των άρθρων 1, 5, 11 και 12 (παρ. 6) του
Π.Δ. 51/2007 (Α΄54), σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις
της οδηγίας 2009/90/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου 2009 «για τη
θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τη χημική ανάλυ−
ση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων,
σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (EEL 201/36/2009),
σχετικά με τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για
τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης
των υδάτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 51/2007,
ελάχιστων κριτηρίων επιδόσεων για τις αναλυτικές με−
θόδους παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων,
των ιζημάτων και των ζώντων οργανισμών καθώς και
κανόνων που αναφέρονται στην απόδειξη της ποιότητας
των αναλυτικών αποτελεσμάτων.
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Άρθρο 2
Ορισμοί

Άρθρο 5
Υπολογισμός των μέσων τιμών

1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «όριο ανίχνευσης»: η απόκριση του οργάνου (the
output signal) ή η τιμή συγκέντρωσης πάνω από την
οποία είναι δυνατόν να βεβαιωθεί, με το δηλούμενο
επίπεδο εμπιστοσύνης, ότι ένα δείγμα διαφέρει από
τυφλό δείγμα που δεν περιέχει την υπό προσδιορισμό
ουσία.
β) «όριο ποσοτικού προσδιορισμού»: το δηλούμενο
πολλαπλάσιο του ορίου ανίχνευσης σε συγκέντρωση
της προσδιοριζόμενης ουσίας που μπορεί εύλογα να
προσδιοριστεί με αποδεκτή ορθότητα και ακρίβεια. Το
όριο προσδιορισμού είναι δυνατόν να υπολογιστεί με
τη βοήθεια κατάλληλου προτύπου ή δείγματος και, εν−
δεχομένως, να συναχθεί από το χαμηλότερο σημείο
της καμπύλης βαθμονόμησης, εξαιρουμένου του τυφλού
δείγματος.
γ) «αβεβαιότητα μέτρησης»: παράμετρος που δεν λαμ−
βάνει αρνητικές τιμές και χαρακτηρίζει τη διασπορά
των ποσοτικών τιμών που αποδίδονται σε μετρούμενο
μέγεθος, με βάση τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία.
2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύ−
ουν επιπλέον οι ορισμοί του άρθρου 2 του Ν.3199/2003
(Α΄280) και του άρθρου 2 του Π.Δ. 51/2007 (Α΄54).

1. Στις περιπτώσεις που η τιμή της μετρούμενης φυσι−
κοχημικής ή χημικής παραμέτρου σε δεδομένο δείγμα
είναι μικρότερη από το όριο ποσοτικού προσδιορισμού
της παραμέτρου, για τον υπολογισμό των μέσων τιμών
τίθεται ως αποτέλεσμα των μετρήσεων, το ήμισυ της τι−
μής του αντίστοιχου ορίου ποσοτικού προσδιορισμού.
2. Εφόσον η υπολογισθείσα μέση τιμή των αποτελε−
σμάτων των μετρήσεων, που αναφέρεται στην παρά−
γραφο 1, είναι μικρότερη από το όριο ποσοτικού προσ−
διορισμού, η τιμή αυτή αναφέρεται ως «κάτω από το
όριο ποσοτικού προσδιορισμού».
3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα μετρούμενα
μεγέθη που είναι συνολικά αθροίσματα συγκεκριμένης
ομάδας φυσικοχημικών ή χημικών παραμέτρων, συμπε−
ριλαμβανομένων των σχετικών μεταβολιτών και προϊό−
ντων αποικοδόμησης και αντίδρασης. Στις περιπτώσεις
αυτές, στα αποτελέσματα που είναι χαμηλότερα από το
όριο ποσοτικού προσδιορισμού των επιμέρους ουσιών,
τίθεται η τιμή μηδέν.

Άρθρο 3
Αναλυτικές μέθοδοι
Οι αναλυτικές μέθοδοι, συμπεριλαμβανομένων των
εργαστηριακών, των μετρήσεων πεδίου και των αυτόμα−
των (on−line), που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο εφαρ−
μογής των προγραμμάτων χημικής παρακολούθησης
της κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με το άρθρο
11 του Π.Δ. 51/2007, επικυρώνονται και τεκμηριώνονται
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC−17025 ή άλλο
ισοδύναμο, διεθνώς αποδεκτό πρότυπο.
Άρθρο 4
Ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων
των αναλυτικών μεθόδων
1. Τα ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων για όλες τις ανα−
λυτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο
εφαρμογής του άρθρου 11 του Π.Δ.51/2007, βασίζονται
σε αβεβαιότητα μέτρησης 50% ή μικρότερη (k = 2),
εκτιμώμενη στο επίπεδο των σχετικών Προτύπων Ποι−
ότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ), που ορίζονται στην αριθ.
51354/2641/2010 κοινή Υπουργική Απόφαση και σε όριο
ποσοτικού προσδιορισμού μικρότερο ή ίσο με το 30%
της τιμής των σχετικών προτύπων ποιότητας περιβάλ−
λοντος (ΠΠΠ).
2. Ελλείψει κατάλληλου Προτύπου Ποιότητας Περι−
βάλλοντος ΠΠΠ για μία δεδομένη παράμετρο ή ελλείψει
αναλυτικής μεθόδου που πληροί τα ελάχιστα κριτήρια
επιδόσεων που καθορίζονται στην παράγραφο 1, η πα−
ρακολούθηση διενεργείται με τις βέλτιστες διαθέσιμες
τεχνικές που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος.
3. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, στο πλαίσιο των αρ−
μοδιοτήτων της σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ. 1, περ. στ
και ζ) του ν.3199/2003, λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο
για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος
1. Τα εργαστήρια ή οι φορείς με τους οποίους τα
εργαστήρια συνάπτουν συμβάσεις, πρέπει να εφαρμό−
ζουν πρακτικές συστήματος διαχείρισης της ποιότητας
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC−17025 ή άλλο
ισοδύναμο, διεθνώς αποδεκτό πρότυπο.
2. Τα εργαστήρια ή οι φορείς με τους οποίους τα
εργαστήρια συνάπτουν συμβάσεις οφείλουν να απο−
δεικνύουν την τεχνική τους επάρκεια για την ανάλυση
των μετρούμενων σχετικών φυσικοχημικών ή χημικών
παραμέτρων, ως εξής:
α) με τη συμμετοχή σε προγράμματα δοκιμών ικα−
νότητας, τα οποία καλύπτουν τις αναφερόμενες στο
άρθρο 3 μεθόδους ανάλυσης μετρούμενων τιμών σε
συγκεντρώσεις αντιπροσωπευτικές, που καταγράφο−
νται στα αποτελέσματα των προγραμμάτων χημικής
παρακολούθησης, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου
11 του Π.Δ. 51/2007, και
β) με την ανάλυση διαθέσιμων υλικών αναφοράς, τα
οποία είναι αντιπροσωπευτικά των δειγμάτων που συλ−
λέγονται και περιέχουν κατάλληλες συγκεντρώσεις ως
προς τα σχετικά ΠΠΠ που αναφέρονται στην παράγρα−
φο 1 του άρθρου 4.
3. Τα προγράμματα δοκιμών ικανότητας που αναφέ−
ρονται στην παράγραφο 2 (περ.α), οργανώνονται από
φορείς οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από άλλο φορέα δι−
απίστευσης, μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη
Διαπίστευση (Εuropean Co−operation for Accreditation,
EA) ή μέλος του Διεθνούς Οργανισμού για τη Διαπίστευ−
ση Εργαστηρίων (International Laboratory Accreditation
Co−operation, ILAC), ή είναι αναγνωρισμένοι σε διεθνές
ή εθνικό επίπεδο, οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις του
οδηγού ΕΛΟΤ ISO/IEC 17043, με τον οποίο αντικαταστά−
θηκε ο οδηγός ΕΛΟΤ ISO/IEC 43−1, ή άλλου ισοδύναμου,
διεθνώς αποδεκτού προτύπου.
Τα αποτελέσματα της συμμετοχής στα εν λόγω προ−
γράμματα αξιολογούνται με βάση τα συστήματα βαθ−
μολόγησης που καθορίζονται στον οδηγό ΕΛΟΤ ISO/IEC
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17043 ή στο πρότυπο ΕΛΟΤ ISO−13528 ή σε άλλο ισοδύ−
ναμο, διεθνώς αποδεκτό πρότυπο.
4. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνει
κάθε αναγκαίο μέτρο, σε συνεργασία, όπου απαιτείται,
με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να διασφαλί−
ζονται οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 7
Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζο−
νται από αυτήν, καταργείται.
Άρθρο 8
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθ. 176557
(3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14−12−
2010 (ΦΕΚ Β΄ 1966) κοινής υπουργικής απόφασης, «Δι−
αδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέρ−
γειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι
καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς των
άρθρων 7 και 8 του ίδιου νόμου, υπέρ του Οργανι−
σμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.),
και Ασφαλιστική Ενημερότητα» και καθορισμός της
Ασφαλιζόμενης Αξίας και της Ειδικής Ασφαλιστικής
Εισφοράς Φυτικής Παραγωγής και Ζωικού Κεφαλαί−
ου για την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής
του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160) έτους 2010.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), «Σύστημα προστασί−
ας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» και
ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 10.
β) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α΄ 134), «Οργάνωση και λει−
τουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
γ) 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).
δ) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213), «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».
ε) Του Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 145).
2. Την αριθ. Υ350/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών
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Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου» (ΦΕΚ Β΄ 1603).
3. Την αριθ. 309891/14−12−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1966) απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δή−
λωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ
Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής
εισφοράς των άρθρων 7 και 8 του ίδιου νόμου, υπέρ του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
και Ασφαλιστική Ενημερότητα», όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τις αριθ. 132528/20−1−2011 (ΦΕΚ Β΄
44) και 157462/30−5−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1065) όμοιες αποφάσεις
και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2096/Β΄/31−12−2010.
4. Την αριθ. 97/28−7−2011 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) − Ν.Π.Ι.Δ..
5. Τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής
και Ζωικού Κεφαλαίου από τον ΕΛ.Γ.Α. όπως ισχύουν
κάθε φορά.
6. Τη Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας
Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) που έχει συναφθεί μεταξύ του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του ΕΛ.Γ.Α..
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο−
γισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί−
σεων (ΕΛ.Γ.Α.)−Ν.Π.Ι.Δ. και του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Ι. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. 309891/
14−12−2010 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε με τις αριθ. 132528/20−1−2011 και 157462/
30−5−2011 αποφάσεις μας και διορθώθηκε με το ΦΕΚ
2096/Β΄/31−12−2010, ως εξής:
Άρθρο μόνο
1. Τροποποιούμε τις ημερομηνίες που αναγράφονται
στο σημείο Δ του εντύπου της Δήλωσης Καλλιέργειας/
Εκτροφής του Παραρτήματος Ι, που παρατίθεται στο
άρθρο 10 της αριθ. 309891/21−12−2010 απόφασής μας,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. Ι του άρθρου
μόνου της αριθ. 157462/30−5−2011 απόφασής μας, παρα−
τείνοντας την ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής της
ασφαλιστικής εισφοράς μέχρι τις 30−9−2011.
Συγκεκριμένα:
Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο τροποποιούμε την
ημερομηνία από 29−7−2011 σε 30−9−2011.
2. Στο τέλος του άρθρου 2 της αριθ. 309891/21−12−2010
απόφασής μας, προστίθεται παράγραφος 5, που έχει
ως εξής:
«5. Οι παραγωγοί που για οποιοδήποτε λόγο δεν
δύνανται να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης και
καλλιεργούν αγροτεμάχιο σε επιλέξιμη περιοχή, υπο−
βάλλουν προσωρινά τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής
στον ΕΛ.Γ.Α.. Κατά την υποβολή της Δήλωσης προσκο−
μίζεται από τον παραγωγό:
α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (με βεβαίωση
του γνησίου υπογραφής), όπου αναγράφονται: i) τα στοι−
χεία του αγροτεμαχίου (τοποθεσία, είδος καλλιέργειας
και έκταση) ii) τα στοιχεία του κατόχου του αγροτεμα−
χίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου).
β. Αντίγραφο του χαρτογραφικού υπόβαθρου του
αγροτεμαχίου, όπου εμφαίνεται ο 13ψήφιος κωδικός.
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Εφόσον έχει υποβληθεί από τον παραγωγό Ενιαία Αί−
τηση για άλλα αγροτεμάχια, η Δήλωση αυτή θεωρείται
συμπληρωματική της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/
Εκτροφής. Εάν δεν έχει υποβληθεί άλλη Δήλωση, αυτή
αποτελεί την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτρο−
φής».
3. Τροποποιούμε το Παράρτημα III, που παρατίθεται
στο άρθρο 10 της αριθ. 309891/21−12−2010 απόφασής μας,
που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου μόνου της
αριθ. 132528/20−1−2011 απόφασής μας και τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με την παρ. IV του άρθρου μόνου της
αριθ. 157462/30−5−2011 απόφασής μας, ως εξής:
Το λεκτικό του είδους «Γλυκάνισο» της ομάδας «Βιο−
μηχανικά φυτά» μετονομάζεται σε «Γλυκάνισο, Μαρα−
θόσπορο».
II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 309891/14−12−2010 από−
φασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
τις αριθ. 132528/20−1−2011 και 157462/30−5−2011 αποφάσεις
μας και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2096/Β/31−12−2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθ. απόφ. ΦΓ10/46033
(4)
Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου για το δικαστικό έτος 2011−2012.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1, 4, 5 και 6 του
π.δ/τος 774/1980, όπως η παραγρ. 4 αντικαταστάθηκε
από την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2298/1995 και του
άρθρου 76 του Π.Δ. 774/1980.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 8 του ν. 2741/1999 και 2
του ν. 3060/2002 και 57 παρ. Ιτουν.3659/2008.
3. Τις 48208/1965, (ΦΕΚ Β΄ 274), 7818/1979 (ΦΕΚ Β΄
420), 5152/1982 (ΦΕΚ Β΄ 109), 18621/1990 (ΦΕΚ Β΄ 628),
9627/1991 (ΦΕΚ Β΄ 366), ΦΓ8/22401/1996 (ΦΕΚ Β΄ 1154) και
ΦΓ8/16805/1999 (ΦΕΚ Β΄ 1970) αποφάσεις της Ολομέ−
λειας περί συστάσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
4. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ενόψει της έναρξης του
νέου δικαστικού έτους 2011−2012 και την ανάγκη ανα−
κατανομής των υπηρετησάντων δικαστικών λειτουργών
στα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα προηγού−
μενα δικαστικά έτη, αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου
για το δικαστικό έτος 2011−2012, ήτοι από 16−9−2011 έως
15−9−2012 ως εξής:
Α ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Πρόεδρος: Χρυσούλα Καραμαδούκη, Σύμβουλος, με
αναπληρωτές της τους Συμβούλους Βασιλική Ανδρεο−
πούλου και Σταμάτιο Πουλή.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ:
1) Μαυρομμάτη Αργυρώ
2) Κρέπης Κωνσταντίνος
3) Δουλιανάκη Νεκταρία
4) Σταμούλη Κωνσταντίνα

5) Κούνα Χριστίνα
6) Πίσχου Εριέττα
7) Σπηλιοπούλου Αικατερίνη
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
1) Παπαθεοδώρου Ιουλία
2) Παπαθεοδώρου Γεώργιος
3) Σιγάλα Αθηνά
4) Θεοφανίδου Αικατερίνη
5) Μαρκοβίτη Αικατερίνη
6) Σακελλαρίου Ελένη
7) Μωϋσιάδου Χριστίνα
8) Μπακέας Σωτήριος
9) Πρασιανάκη Ελευθερία
10) Φλωράτος Ευάγγελος
11) Βογιατζή Όλγα
Β΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Πρόεδρος: Ευαγγελία − Ελισσάβετ Κουλουμπίνη, Σύμ−
βουλος, με αναπληρωτές της τους Συμβούλους Δημή−
τριο Πέππα και Αγγελική Μυλωνά.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ:
1) Σοφιανού Βασιλική
2) Στίνη Αντιγόνη
3) Καλακίκος Ιωάννης
4) Τηνιακού Βιολέττα
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
1) Δήμου Κωνσταντίνος
2) Κάνδυλα Γεωργία
3) Σαρηβαλάση Βασιλική
4) Τάγαρη Παναγιώτα
5) Σπανάκης Νικόλαος
6) Λιακόπουλος Βασίλειος
7) Βλαχέα Κυριακή
8) Καλλιτσιώτη Μαρία − Ευαγγελία
Γ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Πρόεδρος: Μαρία Βλαχάκη, Σύμβουλος, με αναπλη−
ρωτές της τους Συμβούλους Γεώργιο Βο’ΐλη και Κων−
σταντίνα Ζώη.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ:
1) Σεραφή Ευαγγελία
2) Κοκοτσής Δημήτριος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ:
1 ) Σακελλαρίου Ασημίνα
2) Κρέπης Κωνσταντίνος
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
1) Πούλιου Φωτεινή
2) Ζέρβα Μαρία
Α΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Σύμβουλος,
με αναπληρωτές της τους Συμβούλους Ασημίνα Σαντο−
ριναίου και Στυλιανό Λεντιδάκη.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ:
1) Τσακανίκας Δημήτριος
2) Δημολιού Ευπραξία
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ:
1) Ρένεση Νικολέτα
2) Βασιλόπουλος Ιωάννης
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
1) Νικολάου Ελένη
2) Σιδηροπούλου Αθανασία − Μυροφόρα
3) Φρούντας Αντώνιος
Ε΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Πρόεδρος: Γεωργία Μαραγκού, Σύμβουλος, με ανα−
πληρωτές της τους Συμβούλους Γεωργία Τζομάκα και
Αντώνιο Κατσαρόλη.
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ΠΑΡΕΔΡΟΙ:
1) Τζούμα Δέσποινα
2) Παπαναγοπούλου Γεωργία
3) Μποκώρου Αικατερίνη
4) Πέππα Βασιλική
5) Παπαϊσιδώρου Γεώργιος
6) Σκορδά Ελένη
7) Καρβέλης Ευθύμιος
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
1) Κέντρου Αγγελική
2) Χαραλαμπίδου Λήδα
3) Ταμαμίδης Αναστάσιος
4) Ζάχου Χαρίκλεια
5) Λιάσκα Ειρήνη
6) Βάγιας Ιωάννης
7) Δοξάκη Πελαγία
ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Πρόεδρος: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος, με αναπλη−
ρωτές της τις Συμβούλους Μαρία Αθανασοπούλου και
Αργυρώ Λεβέντη.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ:
1) Πανουτσακοπούλου Αγγελική
2) Παπαθεοδώρου Ευφροσύνη
3) Σακελλαρίου Ασημίνα
4) Βαλληνδράς Γρηγόριος
5) Παπαδημητρίου Ευφροσύνη
6) Παπαπαναγιώτου Άννα
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
1) Μωϋσιάδου Μαρία
2) Νταλαχάνης Ιωάννης
3) Βλαντού Ελβίρα
4) Κατσούρα Ελένη
Ζ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Πρόεδρος: Νικόλαος Μηλιώνης, Σύμβουλος, με ανα−
πληρωτές του τις Συμβούλους Ελένη Λυκεσά και Δέ−
σποινα Καββαδία − Κωνσταντάρα.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ:
1) Καραθανασόπουλος Ευάγγελος
2) Παραθύρας Κωνσταντίνος
3) Κατσικέρη Ειρήνη
4) Ρένεση Νικολέτα
5) Βασιλόπουλος Ιωάννης
6) Βόγκας Νικόλαος
7) Πασπάτη Ευαγγελία
8) Μιχαλάκη Χρυσούλα
9) Ευθυμιάδου Ιωάννα
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
1) Σακελλαρίου Αριστοτέλης
2) Καρακόϊδας Αθανάσιος
3) Σταματάτος Γεράσιμος
4) Ροζάκη Ελένη
5) Καραγιάννη Ελένη
6) Καμπίτσης Ηλίας
Γ) Υποθέσεις που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν μέχρι
15−9−2011 στα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφό−
σον στις υποθέσεις αυτές έχει ορισθεί μέχρι 15−9−2011
εισηγητής με πράξη των μέχρι 15−9−2011 διατελούντων
Προέδρων των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι
υποθέσεις και μόνο αυτές, εκδικάζονται από την σύνθε−
ση των Κλιμακίων που έχει ορισθεί μέχρι 15−9−2011.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ
F
(5)
Πράξη Διοικητή αριθ. 2643/26.8.2011
Ανάθεση από την Τράπεζα της Ελλάδος σε τρίτους της
αξιολόγησης δανειακών χαρτοφυλακίων εποπτευό−
μενων από την Τράπεζα της Ελλάδος προσώπων και
κάλυψη από αυτά των δαπανών αξιολόγησης.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος.
β) Τις διατάξεις του ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση
δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια
ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των
επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοι−
πές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178), και ιδίως τα άρθρα 25, παρ.
5 και 7, και 86 αυτού.
γ) Ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζει τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Εφόσον το κρίνει εποπτικά αναγκαίο, η Τράπεζα της
Ελλάδος αναθέτει σε τρίτο (αξιολογητή) την αξιολόγη−
ση των πιστώσεων κάθε μορφής που έχουν χορηγήσει
εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πρόσω−
πα (δανειακά χαρτοφυλάκια). Ο αξιολογητής μπορεί
να προβαίνει στην υποανάθεση επιμέρους εργασιών
σε τρίτα πρόσωπα.
Στην αξιολόγηση περιλαμβάνεται ιδίως η συγκέντρω−
ση και εκτίμηση στοιχείων, κινδύνων και προοπτικών,
σε σχέση με τα δανειακά χαρτοφυλάκια των εποπτευ−
όμενων προσώπων.
Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να προσδιορίζει το
εύρος, το περιεχόμενο, τα κριτήρια, τους σκοπούς της αξι−
ολόγησης καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με αυτή.
Άρθρο 2
Κάθε δαπάνη αξιολόγησης βαρύνει τα πρόσωπα που
αφορά και καταβάλλεται από αυτά στην Τράπεζα της Ελ−
λάδος σύμφωνα με τους όρους των επόμενων άρθρων.
Ως δαπάνη αξιολόγησης νοείται κάθε δαπάνη στην
οποία υποβάλλεται η Τράπεζα της Ελλάδος εξαιτίας
της ανάθεσης. Ως δαπάνη αξιολόγησης νοείται προπά−
ντων οιαδήποτε έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος και
εξαιτίας της ανάθεσης απαίτηση των προσώπων που
διενεργούν την αξιολόγηση (για καταβολές αμοιβών,
εξόδων, τελών, αμοιβών τρίτων κλπ). Στις δαπάνες αξι−
ολόγησης περιλαμβάνονται και κάθε είδους φόροι, τέλη
ή εισφορές που καταβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος
εξαιτίας της ανάθεσης.
Άρθρο 3
Όταν οι επιμέρους δαπάνες αξιολόγησης συνδέονται
ειδικά με το δανειακό χαρτοφυλάκιο συγκεκριμένου
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εποπτευόμενου προσώπου, οι δαπάνες αυτές βαρύνουν
αποκλειστικά το πρόσωπο αυτό.
Όταν οι δαπάνες αξιολόγησης συνδέονται με τα δα−
νειακά χαρτοφυλάκια του συνόλου ή ομάδας προσώ−
πων τα οποία αφορά η αξιολόγηση, οι δαπάνες αυτές
κατανέμονται στα εποπτευόμενα πρόσωπα με κριτήρια
που σχετίζονται με το δανειακό χαρτοφυλάκιο αυτών
και ιδίως την αξία του, τον αριθμό των δανείων που
περιλαμβάνει και την από πλευράς κατηγοριών δανείων
σύνθεση αυτού.
Η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος εφαρ−
μόζει τα ανωτέρω κριτήρια κατά τον προσήκοντα κατά
περίπτωση τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία

και τις εκτιμήσεις του αξιολογητή και προσδιορίζει τις
δαπάνες οι οποίες αντιστοιχούν στο κάθε ένα από τα
εποπτευόμενα πρόσωπα που αφορά η αξιολόγηση.
Η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος
προσδιορίζει τον χρόνο καταβολής των δαπανών και
γνωστοποιεί στα εποπτευόμενα πρόσωπα που αφορά
η αξιολόγηση την δαπάνη που βαρύνει κάθε ένα από
αυτά. Το ποσό αυτό καταβάλλεται μέσα σε ένα μήνα
από την ανωτέρω κοινοποίηση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
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