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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 2/98029/0023Α
(1)
Επανέκδοση οµολόγου του Ελληνικού ∆ηµοσίου λήξε−
ως 21/05/2014, αρχικής έκδοσης 21/05/2009, µε ηµε−
ροµηνία 30/12/2011 για την ανάληψη προνοµιούχων
µετοχών πιστωτικών ιδρυµάτων από το Ελληνικό ∆η−
µόσιο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/94 «Ρύθµιση
θεµάτων δηµοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16 Α΄/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του Ν. 2198/1994
«Αύξηση αποδοχών δηµοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού ∆ηµοσίου και δηµιουργία
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήµατος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων µε λογιστική µορφή (άυλοι
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α΄/22.3.1994).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 «Ενί−
σχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για την αντιµε−
τώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτι−
κής κρίσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/2008).

4. Την υπ’ αριθµ. 54201/Β΄/2884/26.11.2008 απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Ενίσχυση
της ρευστότητας της οικονοµίας για την αντιµετώπιση
των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρί−
σης» (ΦΕΚ 2471/τ.Β΄/2008), όπως τροποποιήθηκε µε την
υπ’ αριθµ. 21861/1259/Β΄/30−4−2009 απόφαση του ίδιου
Υπουργού (ΦΕΚ 825/τ.Β΄/2009) και ισχύει.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/90
«Εκσυγχρονισµός και ανάπτυξη του ∆ηµόσιου τοµέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α΄/17.12.1990).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17 A΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9
του Ν. 2579/98).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151/
Α΄/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2682/99
(ΦΕΚ 16 Α΄/1999).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 2362/1995
«Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α΄/1995) και του άρθρου 64 του
παραπάνω νόµου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το
άρθρο 38 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄/2010).
9. Την υπ’ αριθµ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση
του Υπουργού των Οικονοµικών «Περί των δαπανών
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων
του δηµοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».
10. Την υπ’ αριθµ. 2/20187/0023/Α/20−4−2004, ΦΕΚ
670/Β΄/10−5−2004 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
«Καθορισµός γενικών όρων, τύπου και κειµένου των
οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου σε Ευρώ, κυµαινόµενου
επιτοκίου».
11. Την υπ’ αριθµ. 2/35006/0023/14−05−2009 «Απόφαση
έκδοσης οµολόγου του Ελληνικού ∆ηµοσίου διάρκειας
5−ετών στις 21/05/2009 για την ανάληψη προνοµιούχων
µετοχών πιστωτικών ιδρυµάτων από το Ελληνικό ∆ηµό−
σιο», του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ Β΄ 1034/2009).
12. Τις διατάξεις του Ν. 2628/1998 «Σύσταση Νοµικού
Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία Οργα−
νισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο.∆.∆Η.Χ.) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1998) όπως τροποποιήθηκε
µε τον Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α΄/2011).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
Αριθµ. ΠΟΛ. 1002

(2)

Ρύθµιση θεµάτων εφαρµογής διατάξεων του Κ.Β.Σ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του
Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.8.2011) µε τις οποίες συστή−
νεται ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, στην αρµοδιότητα
της οποίας θα υπάγονται όλες οι «µεγάλες επιχειρή−
σεις» που εδρεύουν στην Ελληνική επικράτεια.
2. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της πε−
ρίπτωσης γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του
Ν. 4002/2011.
3. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38
του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 − ΦΕΚ 84 Α΄/26.5.1992), όπως
ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1070576/2627/∆Μ/ΠΟΛ
1102/14−7−2005 (ΦΕΚ 1062/Β΄) «περί του ανακαθορισµού
των διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβλή
δηλώσεων έναρξης, µεταβολής και διακοπής εργασιών
των επιτηδευµατιών».
5. Την ∆6Α 1133675 ΕΞ 2011/23.9.2011 (ΦΕΚ 2151 Β΄/27.9.2011)
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί έναρξης λει−
τουργίας της ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.
6. Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο−
µικών ΠΟΛ.1186/1.9.2011 (ΦΕΚ 2144 Β΄) «Χαρακτηρισµός
µεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρµοδιό−
τητα της ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων».
7. Ότι για το έλεγχο ορισµένων επιχειρήσεων, κατά
τα οριζόµενα στην αναφερόµενη στην προηγούµενη
περίπτωση απόφαση, αρµοδιότητα έχει πλέον η ∆.Ο.Υ.
Μεγάλων Επιχειρήσεων, θεωρούµενης αυτής για τις εν
λόγω επιχειρήσεις ως διάδοχης Αρχής του ∆.Ε.Κ.
8. Την υπ’ αριθµ. Υ25/6.12.2011 (ΦΕΚ Β 2792/8.12.2011)
Απόφαση περί καθορισµού αρµοδιοτήτων των αναπλη−
ρωτών Υπουργών Οικονοµικών.
9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, απο−
φασίζουµε:
1. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ.
(Π.∆. 186/92 − ΦΕΚ 84/Α΄) ισχύουν αναλόγως και για
τους επιτηδευµατίες που υπάγονται στην αρµοδιότητα
της ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων» του άρθρου 55 του
Ν. 4002/2011.
2. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 της ΑΥΟΟ
1070576/2627/∆Μ/ΠΟΛ 1102/14−7−2005 (ΦΕΚ 1062/Β΄) αντι−
καθίσταται ως ακολούθως:
«3. Πριν από τη σχετική καταχώρηση της δήλωσης
διακοπής εργασιών στο υποσύστηµα Μητρώου ακυρώ−
νονται υποχρεωτικά τα αχρησιµοποίητα θεωρηµένα
στοιχεία του Κ.Β.Σ. η θεώρηση των οποίων διενεργή−
θηκε από το χρόνο έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
του υποσυστήµατος Κ.Β.Σ. − TAXIS, σε κάθε ∆ηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.)».
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 ∆εκεµβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αριθµ. Γ.Π:Π(2)γ/οικ.681
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Ανανέωση της ειδικής πιστοποίησης ΝΠΙ∆ ως φορέων
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µη κερ−
δοσκοπικού χαρακτήρα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α΄).
2. Το Π.∆. υπ’ αριθµ. 95/2000 «Οργανισµός Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α΄), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3, 4 και 5 του
Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστή−
µατος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ
129/τ.Α΄) «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 3 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλι−
κράτης».
6. Την υπ’ αριθµ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β΄)
«Καθορισµός της µορφής του Αριθµού Μητρώου, στο
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο−
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τοµέα
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό
Μητρώο Εθελοντικών µη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στοιχεία και ∆ιαδικασία Εγγραφής».
7. Την υπ’ αριθµ. ΓΠ:Π2γ/οικ.9287/2001 (ΦΕΚ 1268 Β΄)
κοινή υπουργική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικα−
σία, ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται
προκειµένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε
Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του
ιδιωτικού τοµέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
8. Την υπ’ αριθµ. ΓΠ:Π2γ/οικ.28522/2003 (ΦΕΚ 391 Β΄)
κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµίας και Οικονο−
µικών και Υγείας και Πρόνοιας. Τροποποίηση της Γ.Π:
Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268 Β΄) κοινής υπουργικής από−
φασης.
9. Την υπ’ αριθµ. ΓΠ:Π2γ/οικ.2858/2005 (ΦΕΚ 37 Β΄) Τρο−
ποποίηση της Γ.Π: Π2γ/οικ. 9287/01 (ΦΕΚ 1268 Β΄) κοινής
υπουργικής απόφασης. «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία,
ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ−
κειµένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού
τοµέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
10. Τις σχετικές εισηγήσεις των Νοµαρχών.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 και 2 εδ. δ΄ του Ν.
3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συ−
στήµατος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
12. Το Π.∆ 55/2008 (ΦΕΚ 86 Α΄) «Οργανισµός του Ιν−
στιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
(Ι.Κ.Π.Α)».
13. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, εδ. α΄ του Ν. 3895/2010
(ΦΕΚ 206 Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, ορ−
γανισµών και φορέων του δηµοσίου τοµέα».

