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Φορολογικά | Οικονομικά

- ΠΟΛ.1178/31.8.2012
Υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, υποχρεωτικά με τη
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

Αριθμ. πρωτ.: 140/18.9.2012
Διαδικασία αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.Αντίγραφα καταστατικών των εταιρειών

- Αρ.Πρωτ.21700/19-09-2012
Εφαρμογή του άρθρου 26 του
Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών
οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση».

τα πλαίσια της αυτοαπογραφής συγκεκριμένων νομικών προσώπων στο
Γ.Ε.ΜΗ υφίσταται υποχρέωση των νομίμων εκπροσώπων τους να αναρτήσουν τα έγγραφα του καταστατικού εγγράφου και των τροποποιήσεών τους
ή του κωδικοποιημένου καταστατικού τους σε μορφή κειμένου (doc).

- Νόμος υπ’ αριθμ. N. 4079 - Α’ 180 20/9/2012
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών
ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων
εφαρμογής των νόμων 3864/2010,
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012», της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών
τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο
χρηματοοικονομικό τομέα» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να αναζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους σε δημόσια αρχεία (όπως Πρωτοδικεία, Περιφέρειες) όπου είναι καταχωρισμένα τα συστατικά έγγραφα και οι τροποποιήσεις των εταιρειών.

Οποίος συνάδελφος έχει
κάποια πρόταση για την
καλύτερη εικόνα του
Newsletter μπορεί να
επικοινωνήσει με τον κ.
Κωνσταντινίδη στο εξής
email: konidisk@otenet.gr

Σ

Ουδεμία υποχρέωση των συμβολαιογράφων απορρέει από την Κ1-941
οικ./27.4.2012 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε, για την ανάρτηση αντιγράφων συμβολαίων τους που αφορούν τις εταιρείες.
Ακριβές αντίγραφο συμβολαίου χορηγείται μόνο κατά τον τρόπο και τον τύπο που
προβλέπεται από τον ισχύοντα Κώδικα Συμβολαιογράφων.
Επιπρόσθετα επισημαίνουμε τον κίνδυνο «παρέμβασης» στο έγγραφο, που δεν
μπορεί να ελεγχθεί από το συντάξαντα τούτο συμβολαιογράφο.
Συνεπώς, καλούνται οι συνάδελφοι να μην αποστέλλουν ή αναρτούν στο διαδίκτυο αντίγραφα κατ’ αυτόν τον τρόπο και τύπο. Τα αναρτώμενα από τους συμβολαιογράφους στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ αντίγραφα «ανεβαίνουν» κατά την
προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία της ίδρυσης των εταιρειών.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης
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Φορολογικά | Οικονομικά
ΠΟΛ.1186/21-09-2012
Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από
ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων
βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα
Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044),
των καταστάσεων των έγγραφων
συμφωνιών που έχουν συνάψει οι
δικηγόροι με τους εντολείς τους,
των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και
των καταστάσεων των έγγραφων
συμφωνιών που έχουν συνάψει οι
μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται
από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε
αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον
δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την
χρήση 2011.

Απόφαση 5036259/21-09-2012
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων
προς επιστροφή προσώπων, των
ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και
του τρόπου ελέγχου της νόμιμης
χρησιμοποίησης του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 73
του Ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄)
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,
το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
Αρ.Πρωτ.5036588/25-09-2012
Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής
Απόφασης αναφορικά με την επιστροφή Ε.Φ.Κ. για το πετρέλαιο
κινητήρων που χρησιμοποιείται
αποκλειστικά στη γεωργία.

ΠΟΛ.1178/31.8.2012
Υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, υποχρεωτικά με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 05513ΕΞ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2105 Β΄/9−7−2012).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄).
3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
του ειδικού δικτύου TAXISnet, στο πλαίσιο απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών, στον τομέα οργάνωσης των
φορολογικών υπηρεσιών.
4. Το γεγονός ότι με την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων επιτυγχάνεται η άμεση εκκαθάρισή τους.
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), με
τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει τις
διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
6. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1079/26.3.2012 (ΦΕΚ Β΄ 985/30.03.2012), περί ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων.
7. Το γεγονός ότι, από το οικονομικό έτος 2011 καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και υποδομών, από όλα τα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα που
ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα.
8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 της ΑΥΟ−ΠΟΛ.1079/26.3.2012 τροποποιούνται
από την 1η Αυγούστου 2012, ως εξής:
Ηλεκτρονικά υποβάλλονται μόνο οι αρχικές δηλώσεις φυσικών προσώπων,
εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, αντιθέτως οι τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
2. Δεδομένου ότι, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, μέσω του διαδικτύου TAXISNET, έχει παραμείνει ανοικτή και μετά το πέρας της προθεσμίας για την εμπρόθεσμη υποβολή
τους και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την 31.10.2012 και για λόγους άμεσης εκκαθάρισης των δηλώσεων, η υποβολή των αρχικών εκπρόθεσμων δηλώσεων γίνεται
υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
3. Για τις περιπτώσεις πιστωτικών και μηδενικών εκπρόθεσμων δηλώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, η ΓΓΠΣ θα αποστείλει στις αρμόδιες
Δ.Ο.Υ. καταστάσεις υπόχρεων, προκειμένου να τους επιβληθεί το αυτοτελές πρόστιμο της εκπρόθεσμης υποβολής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
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Αρ.Πρωτ.Ε41/312/24-09-2012
Κοινοποίηση του με αριθ.
Φ.80000/11220/758/10-09-2012
εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης/
Γ.Γ.Κ.Α., αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
24 παρ. 22 και 26 παρ. 2 του Ν.
4014/2011 περί αυθαίρετων κατασκευών και εγκαταστάσεως χρήσεων.
Αρ.Πρωτ.Γ32/48/24-09-2012
Έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων μέσω Ο.Π.Σ.
Αρ.Πρωτ.19497/21-09-2012
Μέσα απόδειξης των στοιχείων της
ταυτότητας των πολιτών-υπηκόων
τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει
τη Συνθήκη Σένγκεν.
ΠΟΛ.1178/31-08-2012
Υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
διαδικτύου.
Αρ.Πρωτ.1119440/30-08-2012
Αναστολή προθεσμιών κατά την
διάρκεια των δικαστικών διακοπών.
Αρ.Πρωτ.1130258/20-09-2012
Αναστολή λειτουργίας ορισμένων
Δ.Ο.Υ.
Αρ.Πρωτ.399353/19-09-2012
Οδηγίες για τη συνέχιση εξυπηρέτησης για Παροχές Κλάδου Υγείας
από τον ΟΑΕΕ σε νέους συνταξιούχους για τους οποίους εκδίδεται συνταξιοδοτική απόφαση από
λήψεως της παρούσης και εφεξής
ή έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική
απόφαση και δεν έχει εκδοθεί βιβλιάριο ασθενείας ΙΚΑ.

Αρ.Πρωτ.21700/19-09-2012
Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους
με κλήρωση».

Σ

ΧΕΤΙΚΑ: 1. Η αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/
οικ. 21508/4-11-2011 απόφαση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011), 2. Οι αριθμ. πρωτ.
ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.21526/4-11-2011 και ΔΐΣΚΠΟ/1.18/οικ.23243/23-11-2011 εγκύκλιοι
της Υπηρεσίας μας.
Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου
4024/2011 (ΦEK 226/Α΄/27-102011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015» και προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων
για την επιλογή των μελών που συγκροτούν
τα συλλογικά όργανα της διοίκησης για τη
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την
ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή
έργων, ορίστηκε ότι:
«Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της
διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών,
υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η
συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από
το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex
officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από
διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων
πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να
συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο.
Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια
για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται
τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως».
Σε απάντηση ερωτημάτων, που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, εγγράφως και προφορικώς, μετά την έκδοση των σχετικών
εγκυκλίων και προκειμένου να αρθούν οι
όποιες αμφισβητήσεις και να εφαρμόζεται
η κείμενη νομοθεσία, κατά ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο, διευκρινίζουμε τα κάτωθι:
1. Το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης.

Η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται στα συλλογικά όργανα της διοίκησης, όπως αυτά
ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 13 ,
14 και 15 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄/9-31999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», με πεδίο
εφαρμογής του Νόμου αυτού το Δημόσιο,
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου.
Συνεπώς, οι δικαστικές αρχές, τα Ν.Π.Ι.Δ.,
οι Ανώνυμες Εταιρείες κ.λ.π. δεν εμπίπτουν
στο προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο και
ως εκ τούτου οι φορείς αυτοί δεν είναι υπόχρεοι για την εφαρμογή της διάταξης του
άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 .
2. Η έννοια «της συμμετοχής μέλους μετά
από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο
όργανο».
Σύμφωνα με την ως άνω ρύθμιση, τα μέλη
των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για
τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την
ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή
έργων, που δεν υποδεικνύονται από τρίτο
αρμόδιο προς τούτο όργανο ή δεν μετέχουν εκ της θέσεως ή ιδιότητάς τους (ex
officio), προκύπτουν μετά από διαδικασία
κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν
τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο.
Ειδικότερα, στην περίπτωση της καθ΄ υπόδειξη συμμετοχής, το συγκεκριμένο μέλος
υποδεικνύεται, στο όργανο εκείνο που είναι
αρμόδιο για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου, από τρίτο αρμόδιο για την
υπόδειξη όργανο.
Συναφώς οι γενικές διατάξεις του άρθρου
13 του Ν.2690/1999 , όπως ισχύουν, ορίζουν
ότι: «...Αν ορισμένα μέλη εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους και τα μέλη αυτά
δεν έχουν ακόμη εκλεγεί ή υποδειχθεί από
τα αρμόδια όργανα, η συγκρότηση είναι νόμιμη αν έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η
εκλογή ή η υπόδειξή τους και τα υπόλοιπα
μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.»
Ενδεικτικά και για την καλύτερη κατανόηση
των ανωτέρω, αναφέρεται το ακόλουθο παράδειγμα:
Καθ΄ υπόδειξη ορίζονται ορισμένα από
τα μέλη των επιτροπών διαγωνισμού, που

συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Αρ.Πρωτ.21700/19-09-2012
Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
συγκροτούνται, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/2008
(ΦΕΚ A΄116/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (βλ. αναλυτικά τη σχετική
διάταξη στο παράρτημα της παρούσας).
3. Η έννοια των «προϋποθέσεων από το
νόμο» στη φράση: «...τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις
από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω
συλλογικό όργανο».
Ως προϋποθέσεις από το νόμο νοούνται
εκείνες που τίθενται από το ισχύον -σχετικό με τη συγκρότηση και τον ορισμό των
μελών εκάστου συλλογικού οργάνου με
αντικείμενο τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών,
υπηρεσιών ή έργων- θεσμικό πλαίσιο, το
οποίο, κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να εφαρμόζεται.
Επισημαίνεται ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός συγκρότησης των εν λόγω
οργάνων, δηλ. η διατύπωση εμπεριστατωμένης και αμερόληπτης κρίσης καθώς και η
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος,
κρίνεται σκόπιμο, κατά τη διενέργεια της
προβλεπόμενης κλήρωσης, μεταξύ όλων
όσων πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις,
να λαμβάνεται υπόψη, από τις καθύλην
αρμόδιες οργανικές μονάδες, η ανάγκη διασφάλισης του στοιχείου της γνώσης της
διαδικασίας και του αντικειμένου. Θα πρέπει, δηλαδή, να λαμβάνεται υπόψη αν τα
πρόσωπα μεταξύ των οποίων διενεργείται
η κλήρωση διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες
γνώσεις για να διεκπεραιώσουν το έργο που
θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου και να
διατυπώσουν εμπεριστατωμένη, τεχνοκρατικά άρτια και αμερόληπτη κρίση.
4. Η υπηρεσία από την οποία διενεργείται η
κλήρωση.
Αναφορικά με την αρμοδιότητα για τη διενέργεια της κλήρωσης, διευκρινίζεται ότι η
οργανική μονάδα που είχε ως αρμοδιότητα,
σε έκαστο φορέα, τη διαδικασία συγκρότησης των εν λόγω επιτροπών, είναι και η
αρμόδια να διενεργήσει την προβλεπόμενη
κατά τα ανωτέρω κλήρωση (π.χ. Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού/Οικονομικού/Τεχνικών Υπηρεσιών).

5. Ο τρόπος ορισμού μελών συλλογικών οργάνων ως μελών των συλλογικών οργάνων
για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών
ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων.
Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων με το
ως άνω αντικείμενο, προβλέπεται η συμμετοχή μέλους ή μελών άλλου συλλογικού
οργάνου π.χ. Δημοτικού Συμβουλίου ή Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση η διαδικασία
της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του
άρθρου 26 του Ν.4024/2011 , κλήρωσης,
δεδομένου ότι δεν προκύπτει ποιο από τα
μέλη του Δ.Σ., συγκεκριμένα, θα συμμετέχει
στο συλλογικό όργανο για τη διεξαγωγή
διαγωνισμού ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων.
Συνεπώς, στην περίπτωση που προβλέπεται η συμμετοχή μέλους του Δημοτικού
Συμβουλίου σε συλλογικό όργανο με το
προαναφερόμενο αντικείμενο, το μέλος
αυτό θα προκύψει μετά από διαδικασία
κληρώσεως, εφόσον τούτο δεν πρόκειται
για την περίπτωση της, κατά το άρθρο 13
του Ν.2690/1999, έννοιας της εκλογής ή
υπόδειξης από τρίτους.
6. Αντικατάσταση μέλους συλλογικού οργάνου της Διοίκησης
Στην περίπτωση που μέλη συλλογικών
οργάνων αδυνατούν επί μεγάλο χρονικό
διάστημα και για αντικειμενικούς λόγους
να παρίστανται στις συνεδριάσεις των εν
λόγω οργάνων, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. ΔΙΣΚΤΤΟ/1.18/
οικ.21508/4-11-2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον
ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων
της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων
διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (ΦΕΚ 2540/
B΄/7-11-2011): «...Από την κλήρωση αυτή
εξάγεται ο απαιτούμενος αριθμός τακτικών
και αναπληρωματικών μελών και τα κληρωθέντα αυτά μέλη αναγράφονται σε πίνακα,
κατά τη σειρά κλήρωσής τους. Πρώτα διενεργείται η κλήρωση για τα τακτικά μέλη
και μετά για τα αναπληρωματικά.»

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση αντικειμενικής
αδυναμίας συμμετοχής τακτικού μέλους, το
πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τη συμμετοχή του αναπληρωματικού μέλους, το οποίο
έχει προκύψει με τη διαδικασία της κλήρωσης, η οποία διενεργείται κατά τα ανωτέρω.
Στη σπάνια περίπτωση που τόσο το τακτικό
όσο και το αναπληρωματικό μέλος δεν μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του
συλλογικού οργάνου για μεγάλο χρονικό
διάστημα και για αποδεδειγμένα αντικειμενικούς λόγους τότε η υπηρεσία μπορεί να
διενεργήσει νέα κλήρωση για την αντικατάσταση των μελών αυτών.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αντικατάστασης μέλους συλλογικού οργάνου της
διοίκησης, με αντικείμενο τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την
αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, και εφόσον το μέλος αυτό δεν υποδεικνύεται από
τρίτο αρμόδιο προς τούτο όργανο ή δεν
μετέχει εκ της θέσεως ή ιδιότητάς τους (ex
officio), τότε το μέλος αυτό προκύπτει μετά
από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων
όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το
νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο.
Συναφώς σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999,
όπως ισχύει), το συλλογικό όργανο μπορεί
να Λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα
τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε
λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της
οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε
να υπάρχει απαρτία.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 6 του ως άνω άρθρου του ΚΔΔ,
όταν ο νόμος προβλέπει θητεία για τα μέλη
του συλλογικού οργάνου, η αντικατάσταση
μέλους πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μόνο για λόγον αναγόμενο στην
άσκηση των καθηκόντων του, ο οποίος και
πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων, καθώς και οι Διευθύνσεις Διοίκησης των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας,
παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την
παρούσα εγκύκλιο στις υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές και στους φορείς του δημοσίου τομέα που εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού
της χωρικής τους αρμοδιότητας.
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Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
Η εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό
τόπο της Υπηρεσίας μας -www.ydmed.qov.
gr- στο πεδίο: «διοικητική μεταρρύθμιση/
συλλογικά όργανα».
Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
διευκρίνιση και συνεργασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η

επιτροπή διαγωνισμού που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του

Ν.3669/2008 (ΦEK Α΄/116/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημόσιων έργων», αποτελείται,
μεταξύ άλλων, από:
«β) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την
Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του
Νομού όταν πρόκειται για έργα νομαρχιακού επιπέδου, από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού της έδρας
της διανομαρχιακής υπηρεσίας, όταν πρόκειται για τα έργα της και από την Κεντρική
Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις.

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE. Όταν πρόκειται για
έργα εθνικού ή διανομαρχιακού επιπέδου
ο εκπρόσωπος ορίζεται από τη Διοικούσα
Επιτροπή του TEE.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών
οργανώσεων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τους υποδεικνυόμενους από
τις πανελλήνιες σχετικές οργανώσεις. Σε περίπτωση που υπάρχουν εργοληπτικές οργανώσεις που καλύπτουν σε ικανοποιητικό
βαθμό αντιπροσωπευτικότητας τις εργολη-

Νόμος υπ' αριθμ. N. 4079 - Α’ 180 - 20/9/2012
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών
ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010,
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων
δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται
στο χρηματοοικονομικό τομέα» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Ά

ρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 19 Απριλίου 2012 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», που δημοσιεύτηκε στο
υπ’ αριθ. 94 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α’), που έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης
των πιστωτικών ιδρυμάτων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την
αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.
3. Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλί-

ου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του ν. 3864/2010 (Α’ 119)
1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του
ν. 3864/2010, οι λέξεις «Το κεφάλαιο του
Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Το κεφάλαιο του
Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα
δισεκατομμυρίων (50.000.000.000) ευρώ».
β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου
3 του ν. 3864/2010, προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Σε περίπτωση που το κεφάλαιο κατατίθεται με τη μορφή ομολόγων του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
ή άλλης μορφής χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδει ή εγκρίνει το ΕΤΧΣ, τα ως
άνω ομόλογα ή χρηματοπιστωτικά μέσα
τηρούνται σε λογαριασμό τίτλων τον οποίο
τηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος ως φορέας
του Συστήματος Άυλων Τίτλων του ν. 2198/
1994 (Α’ 43), υπό την ιδιότητα του θεματοφύλακα των εν λόγω τίτλων.»
γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν.
3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Περιουσία του Ταμείου αποτελεί το κα-

τατεθειμένο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, ομολόγων του ΕΤΧΣ ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων του ΕΤΧΣ,
οι τόκοι της προηγουμένης παραγράφου,
οι εκδιδόμενες από πιστωτικά ιδρύματα
και αποκτώμενες από το Ταμείο μετοχές,
ομολογίες και άλλα χρηματοπιστωτικά
μέσα κατά το άρθρο 7 του παρόντος και
κατά το άρθρο 63 Ε του ν. 3601/2007, άρθρο που έχει προστεθεί με το άρθρο 4 του
ν. 4021/2011 (Α’ 218), καθώς και όλα τα δικαιώματα οικονομικής φύσης που απορρέουν από τη συμμετοχή του Ταμείου στο
μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος
της εκκαθάρισης των ως άνω πιστωτικών
ιδρυμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων
έναντι των υπό εκκαθάριση πιστωτικών
ιδρυμάτων σε περίπτωση καταβολής του
ποσού της διαφοράς της αξίας μεταξύ των
μεταφερομένων στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού που αναφέρεται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 13 του άρθρου 63Δ
του ν. 3601/2007, άρθρου που έχει προστεθεί με το άρθρο 4 του ν. 4021/2011 και
στην παράγραφο 7 του άρθρου 63 Ε του ν.
3601/2007.»
2. α. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου
2 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010 οι λέξεις
«θα διασφαλίσει κερδοφορία και βιωσιμό-
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Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών
ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010,
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων
δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται
στο χρηματοοικονομικό τομέα» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
τητα εντός τριών ετών» αντικαθίστανται με
τις λέξεις «θα διασφαλίσει βιωσιμότητα στο
διάστημα των επόμενων τριών έως πέντε
ετών».
β. Στο άρθρο 6 του ν. 3864/2010 προστίθενται παράγραφοι 8, 9 ως εξής:
«8. Το Ταμείο, μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, χορηγεί σε πιστωτικό
ίδρυμα το οποίο έχει κριθεί βιώσιμο από
την Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο έχει
υποβάλει αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης
σύμφωνα με την παράγραφο 2, βεβαίωση
με την οποία δεσμεύεται ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, για το
ποσό που προσδιορίζεται από την Τράπεζα
της Ελλάδος, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 3. Το Ταμείο χορηγεί
τη βεβαίωση εφόσον: α) το επιχειρησιακό
σχέδιο του πιστωτικού ιδρύματος έχει αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως
βιώσιμο και αξιόπιστο, β) έχει εγκριθεί από
την Τράπεζα της Ελλάδος το ως άνω αίτημα, το οποίο έχει γνωστοποιηθεί και στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γ) η Τράπεζα της
Ελλάδος κρίνει τη χορήγηση της βεβαίωσης
αναγκαία αφενός προκειμένου το πιστωτικό ίδρυμα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του (going concern) και να πληροί
τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τράπεζας της
Ελλάδος και αφετέρου για τη διατήρηση
της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Η ανωτέρω δέσμευση του Ταμείου δεν
ισχύει σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ανακληθεί η άδεια του πιστωτικού
ιδρύματος ή έχει αρχίσει διαδικασία για
την ανάκληση της άδειάς του πριν από την
έναρξη της διαδικασίας της αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου.
9. Εάν το Ταμείο χορηγήσει τη βεβαίωση
που προβλέπεται στην παράγραφο 8, το
Ταμείο μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης
του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού
ιδρύματος: (α) ορίζει έως δύο εκπροσώπους του στο Διοικητικό Συμβούλιο του
πιστωτικού ιδρύματος, που έχουν όλες τις
εξουσίες που ορίζονται στην παράγραφο

3 του άρθρου 10 και εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για τη
διασφάλιση των συμφερόντων του Ταμείου
και επιβλέπουν τη λήψη τους και β) μπορεί
να ζητά από το πιστωτικό ίδρυμα κάθε στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού του, να
διενεργεί ειδικούς ελέγχους (due diligence)
και γενικά να ασκεί τα δικαιώματά του, κατ’
εφαρμογή του άρθρου 11.»
3. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου
1 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 μετά τις
λέξεις «υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών» προστίθενται οι λέξεις «(Contingent
Convertible Securities) ή άλλα μετατρέψιμα
χρηματοπιστωτικά μέσα.».

άρθρου 9 του ν.4051/2012 (Α’ 40), το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται, ως εξής:
«Το Ταμείο μπορεί να χορηγεί εγγύηση
προς τα πιστωτικά ιδρύματα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου
και να χορηγεί ασφάλεια επί των περιουσιακών του στοιχείων για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του από την εγγύηση αυτή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου.»
Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του ν. 3601/2007 (Α’ 178) και
του ν. 3556/2007 (Α’ 91)

β. Στο άρθρο 7 του ν. 3864/2010 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:

1. Στο άρθρο 63 Δ του ν. 3601/2007 προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής:

«5. Η κεφαλαιακή ενίσχυση που παρέχεται
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μέσω της
συμμετοχής του Ταμείου σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος
εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής
δημόσιας πρότασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006 (Α’ 106).»

«17. Το άρθρο 9 του ν. 3959/2011 (Α’ 93)
δεν εφαρμόζεται σε συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το κύρος των
δικαιοπραξιών που καταρτίζονται κατ’
εφαρμογή του παρόντος άρθρου εξαρτάται
από την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που εκδίδεται κατά το πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ως
άνω νόμου, εντός τριάντα ημερών από τη
γνωστοποίηση της συγκέντρωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της παραπάνω
προθεσμίας εφαρμόζεται αναλόγως το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8
του ν. 3959/2011.»

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1
του άρθρου 10 του ν. 3864/2010 καταργείται.
5. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του
ν. 3864/2010 οι λέξεις «Εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους»
αντικαθίστανται με τις λέξεις «Εντός ενός (1)
μηνός από τη δημοσίευση των οικονομικών
καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων,
στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει το Ταμείο ή τα οποία χρηματοδοτεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του ν. 3601/2007».
β. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 30ή Μαρτίου 2012.
6. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 16Γ του
ν. 3864/2010, παράγραφο που προστέθηκε
με την περίπτωση β’ της παραγράφου 9 του
άρθρου 50 του ν. 4021/2011 στο άρθρο 16
του ν. 3864/2010, άρθρο που αναριθμήθηκε σε άρθρο 16Γ με την παράγραφο 12 του

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου
1 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
δύναται να παρατείνεται η ανωτέρω προθεσμία».
Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί
νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος
1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

