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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 9943 (1)
Καθιέρωση εργασίας για δικαστικούς υπαλλήλους 

του Αρείου Πάγου, (δυο του κλάδου γραμματέ−
ων και δυο του κλάδου επιμελητών δικαστηρίων), 
οι οποίοι θα απασχοληθούν πέραν του ωραρίου 
τους, και κατά τις απογευματινές συνεδριάσεις 
του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 86 παρ. 4 
του Συντάγματος, λόγω παραπομπής σε δίκη πρώ−
ην Υπουργού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
− Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο − 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012 − 2015» και β) του άρθρου 90 
του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβε−
ρνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.Δ./τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

− Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης στο Γεν. Γραμματέα, και στους Προϊσταμένους των 
περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (ΦΕΚ 2895/Β΄).

− Την επιτακτική ανάγκη απασχόλησης τεσσάρων 
(4) δικαστικών υπαλλήλων, του Αρείου Πάγου, δυο 
(2) του κλάδου γραμματέων και δυο (2) του κλά−
δου επιμελητών δικαστηρίων, πέραν του κανονικού 
ωραρίου, και κατά τις απογευματινές συνεδριάσεις 
του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 86 παρ. 4 του 
Συντάγματος, και στο οποίο παραπέμπεται σε δίκη 
πρώην Υπουργός.

− Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη ύψους μέχρι χιλίων εξακοσίων ευρώ 
(1600), ευρώ, περίπου, συμπεριλαμβανομένων και των 
εργοδοτικών εισφορών, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 

Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του 
Ν. 4224/2013. ........................................................................................
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5938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Για θέματα των Διευθύνσεων της Διοίκησης:
1. Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών.
3. Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής.
4. Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών.
5. Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων.
II. Στον Υποδιοικητή Διονύσιο Πατσούρη:
Μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αρμοδιο−

τήτων εκτός από τα θέματα με τα οποία χαράσσεται 
η γενική πολιτική του Ιδρύματος:

Για θέματα των Διευθύνσεων της Διοίκησης:
1. Παροχών.
2. Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων.
3. Συντάξεων Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.
4. Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ.
5. Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας.
6. Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης.
III. Στην Υποδιοικητή Βασιλική Τριανταφυλλίδη
α) Μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αρμοδι−

οτήτων εκτός από τα θέματα με τα οποία χαράσσεται 
η γενική πολιτική του Ιδρύματος:

Για θέματα των Διευθύνσεων της Διοίκησης:
1. Τεχνικής Υποστήριξης.
2. Εκμετάλλευσης.
3. Εφαρμογών.
β) Μεταβιβάζουμε την εξουσία να υπογράφει «Με 

εντολή Διοικητή» πράξεις και έγγραφα της Διεύθυνσης 
Τεχνικής και Στέγασης.

2. Ορίζουμε ως αναπληρωτή του Διοικητή σε περί−
πτωση κωλύματος ή απουσίας του, τον Υποδιοικητή 
Θεωνά Ιωάννη και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας 
τούτου, τον Υποδιοικητή Διονύσιο Πατσούρη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015

Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. απόφ. 129/2/16.2.2015 (8)
Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,

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

της Ελλάδος.
β) Την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

«Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστι−
κών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 
3410), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση 
της με την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 40/30.5.2014 
«Τροποποίηση των Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής 
1/20.12.2012, 4/8.1.2013 και 6/8.1.2013» (ΦΕΚ Β΄ 1567).

γ) Το Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α΄ 288) και ιδίως το άρθρο 1, 
παρ. 2 και 4 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
12 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160).

δ) Τις διατάξεις του Ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δρα−
στηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική 
εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επεν−
δύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάρ−
γηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107).

ε) Την απόφασή της 116/1/25.8.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2289) «Θέ−
σπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013».

στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζει τα εξής:

1. Να αντικαταστήσει τις διατάξεις της υποπαρα−
γράφου (γ) της παραγράφου 1 του Κεφ. ΣΤ της από−
φασης ΕΠΑΘ 116/1/25.8.2014 (ΦΕΚ 2289/Β/27−8−2014), με 
την οποία θεσπίστηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας του 
Ν. 4224/2013, ως εξής:

«(γ) Επικοινωνία με δανειολήπτες κατά την πρώτη 
εφαρμογή του Κώδικα

Η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση της υποπαρ. (α)
(ββ) του Σταδίου 1 μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30η 
Ιουνίου 2015 για όλες τις περιπτώσεις δανείων που συ−
μπληρώνουν οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία αυτή 
καθυστέρηση μεγαλύτερη των σαράντα πέντε (45) ημε−
ρών. Η εν λόγω ειδοποίηση παρέχει προθεσμία δεκαπέ−
ντε (15) εργασίμων ημερών στον δανειολήπτη να εντα−
χθεί στο στάδιο 2 της ΔΕΚ. υποβάλλοντας στο ίδρυμα:

(αα) εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, συμπληρωμένη την 
«Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης»,

(ββ) εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα στοι−
χεία τα οποία ζητούνται από το ίδρυμα για την αξιο−
λόγηση της βιωσιμότητας νομικού προσώπου, σύμφωνα 
με τη μεθοδολογία που το ίδρυμα ακολουθεί για την 
αξιολόγηση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντή−
ριες γραμμές της Τράπεζας της Ελλάδος (απόφαση 
ΠΕΕ 42/30.05.2014) και την παρ. 3, περίπτωση β, του 
παρόντος Κεφαλαίου.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, αποστέλλεται εντός 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της 
ταχθείσας προθεσμίας, ειδικά στις περιπτώσεις δανειο−
ληπτών, των οποίων ο αποχαρακτηρισμός ως συνεργά−
σιμων μπορεί να έχει συνέπεια τον εκπλειστηρίασμα της 
κατοικίας που οι ίδιοι διαμένουν, με νομικές διαδικασίες 
που προτίθεται να κινήσει το ίδρυμα, η προειδοποιητική 
επιστολή της ανωτέρω υποπαραγράφου (β)».

2. Διευκρινίζεται ότι:
α) Η πιο πάνω τροποποίηση δεν μεταθέτει την ισχύ 

εφαρμογής των λοιπών υποχρεώσεων που συνεπάγεται 
η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 
για τα ιδρύματα. Στις υποχρεώσεις αυτές περιλαμβά−
νεται ιδίως η συνεπής τήρηση των διαδικασιών του 
Κώδικα, πριν την τυχόν καταγγελία της σύμβασης, 
στις περιπτώσεις που δεν γίνει χρήση της μεταβατικής 
διά ταξης της υποπαραγράφου (γ) του Σταδίου 1 του 
Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Κώδικα Δεοντολογίας, όπως αυτή 
τροποποιείται με την παρ. 1 της παρούσας.

β) Οποιαδήποτε αναφορά σε εκπλειστηρίασμα κα−
τοικίας περιέχεται στον Κώδικα Δεοντολογίας του 
Ν. 4224/2013, τελεί σε κάθε περίπτωση, υπό την επιφύ−
λαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που τυχόν 
περιορίζει σχετικές ενέργειες εκ μέρους των πιστωτών.

γ) Από τις διατάξεις του ως άνω Κώδικα δεν εξαιρείται 
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο 
της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ε) Την απόφασή της 116/1/25.8.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2289) «Θέ−
σπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013».

στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζει τα εξής:

1. Να αντικαταστήσει τις διατάξεις της υποπαρα−
γράφου (γ) της παραγράφου 1 του Κεφ. ΣΤ της από−
φασης ΕΠΑΘ 116/1/25.8.2014 (ΦΕΚ 2289/Β/27−8−2014), με
την οποία θεσπίστηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας του
Ν. 4224/2013, ως εξής:

«(γ) Επικοινωνία με δανειολήπτες κατά την πρώτη
εφαρμογή του Κώδικα

Η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση της υποπαρ. (α)
(ββ) του Σταδίου 1 μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30η
Ιουνίου 2015 για όλες τις περιπτώσεις δανείων που συ−
μπληρώνουν οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία αυτή 
καθυστέρηση μεγαλύτερη των σαράντα πέντε (45) ημε−
ρών. Η εν λόγω ειδοποίηση παρέχει προθεσμία δεκαπέ−
ντε (15) εργασίμων ημερών στον δανειολήπτη να εντα−
χθεί στο στάδιο 2 της ΔΕΚ. υποβάλλοντας στο ίδρυμα:

(αα) εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, συμπληρωμένη την
«Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης»,

(ββ) εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα στοι−
χεία τα οποία ζητούνται από το ίδρυμα για την αξιο−
λόγηση της βιωσιμότητας νομικού προσώπου, σύμφωνα
με τη μεθοδολογία που το ίδρυμα ακολουθεί για την 
αξιολόγηση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντή−
ριες γραμμές της Τράπεζας της Ελλάδος (απόφαση
ΠΕΕ 42/30.05.2014) και την παρ. 3, περίπτωση β, του 
παρόντος Κεφαλαίου.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, αποστέλλεται εντός 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της 
ταχθείσας προθεσμίας, ειδικά στις περιπτώσεις δανειο−
ληπτών, των οποίων ο αποχαρακτηρισμός ως συνεργά−
σιμων μπορεί να έχει συνέπεια τον εκπλειστηρίασμα της
κατοικίας που οι ίδιοι διαμένουν, με νομικές διαδικασίες
που προτίθεται να κινήσει το ίδρυμα, η προειδοποιητική 
επιστολή της ανωτέρω υποπαραγράφου (β)».

2. Διευκρινίζεται ότι:
Αριθμ. απόφ. 129/2/16.2.2015 α) Η πιο πάνω τροποποίηση δεν μεταθέτει την ισχύ (8)
Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013. εφαρμογής των λοιπών υποχρεώσεων που συνεπάγεται 

η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ για τα ιδρύματα. Στις υποχρεώσεις αυτές περιλαμβά−
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, νεται ιδίως η συνεπής τήρηση των διαδικασιών του

Αφού έλαβε υπόψη: Κώδικα, πριν την τυχόν καταγγελία της σύμβασης,
α) Το άρθρο 55 Α΄ του καταστατικού της Τράπεζας στις περιπτώσεις που δεν γίνει χρήση της μεταβατικής 

της Ελλάδος. διά ταξης της υποπαραγράφου (γ) του Σταδίου 1 του
β) Την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Κώδικα Δεοντολογίας, όπως αυτή

«Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστι− τροποποιείται με την παρ. 1 της παρούσας.
κών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ β) Οποιαδήποτε αναφορά σε εκπλειστηρίασμα κα−
3410), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση τοικίας περιέχεται στον Κώδικα Δεοντολογίας του
της με την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 40/30.5.2014 Ν. 4224/2013, τελεί σε κάθε περίπτωση, υπό την επιφύ−
«Τροποποίηση των Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής λαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που τυχόν
1/20.12.2012, 4/8.1.2013 και 6/8.1.2013» (ΦΕΚ Β΄ 1567). περιορίζει σχετικές ενέργειες εκ μέρους των πιστωτών.

γ) Το Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α΄ 288) και ιδίως το άρθρο 1, γ) Από τις διατάξεις του ως άνω Κώδικα δεν εξαιρείται 
παρ. 2 και 4 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».
12 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160). Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−

δ) Τις διατάξεις του Ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δρα− βερνήσεως και να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο 
στηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική της Τράπεζας της Ελλάδος.
εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επεν−

Ο Πρόεδροςδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάρ−
γηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107). ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


