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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 51911 (1)

  Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιτροπής
Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 84 του ν. 1416/1984 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής 
νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την 
ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 18).

β) Του άρθρου 19 του π.δ. 272/1985 (ΦΕΚ Α΄ 101) «Ορ−
γάνωση και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Δη−
μοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Εγχώριας 
Περιουσίας».

γ) Του π.δ. 138/2004 (ΦΕΚ Α΄ 99) «Προσαρμογή δια−
τάξεων του π.δ. 272/1985 «Οργάνωση και αρμοδιότη−
τες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και 
Αντικυθήρων» σε αυτές του ν. 2539/1997 «Συγκρότηση 
της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ρύθμιση 
των οργανωτικών και λειτουργικών σχέσεων του Δή−
μου Κυθήρων και της Κοινότητας Αντικυθήρων με την 
Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας».

δ) Της παρ. 8 του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, 
ΦΕΚ 143 Α΄).

ε) 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).

στ) Του π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Συγχώνευση 
Υπουργείων».

ζ) Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1950) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού 
Εσωτερικών στους Υφυπουργούς», αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

Στον παρόντα Οργανισμό καθορίζονται:
• Η οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών της Επι−

τροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων − Αντικυθή−
ρων.

• Οι αρμοδιότητες του Προϊσταμένου.
• Οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών.
• Οι κατηγορίες, οι κλάδοι και ο αριθμός των αναγκαίων 

οργανικών θέσεων για τη στελέχωση των υπηρεσιών.

Άρθρο 2
Διάρθρωση υπηρεσιών της Επιτροπής

Εγχωρίου Περιουσίας

Η κεντρική υπηρεσία της Επιτροπής συγκροτείται σε 
Αυτοτελές Γραφείο Υπηρεσιών Επιτροπής Εγχωρίου 
Περιουσίας.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Προϊσταμένου Αυτοτελούς Γραφείου

Ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου ευθύνεται 
για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των 
λειτουργιών της υπηρεσίας.

Ειδικότερα ο προϊστάμενος:
• Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμ−

βουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου και εισηγείται για τη 
λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Μεριμνά για την με αποδοτικό τρόπο εκτέλεση των 
κάθε φύσης αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και 
του Προέδρου, ενημερώνοντας, παρακολουθώντας και 
συντονίζοντας τις εργασίες της υπηρεσίας.
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• Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των προϋπο−
λογισμών εσόδων και δαπανών και των οικονομικών 
απολογισμών και ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου και το Διοικητικό Συμβούλιο.

• Ενημερώνει τον Πρόεδρο για την πορεία υλοποίησης 
των αποφάσεων του.

• Οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τις δραστηριότη−
τες της υπηρεσίας κατά τρόπο ώστε να υλοποιούνται 
αποδοτικά και αποτελεσματικά οι συγκεκριμένες απο−
φάσεις και εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Παραλαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία, τη 
χαρακτηρίζει και την κατανέμει σύμφωνα με το περιε−
χόμενο της, παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

• Έχει την ευθύνη υπογραφής όλων των εγγράφων 
των υπαλλήλων που εποπτεύει.

• Μεριμνά για την ετοιμασία των κάθε φύσης Κανονι−
σμών και τους υποβάλλει προς έγκριση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Εισηγείται, όταν χρειάζεται, τη μεταβολή δια−
τάξεων των Κανονισμών αυτών. Παρακολουθεί και ευθύνε−
ται για την εφαρμογή των προηγουμένων Κανονισμών.

• Εποπτεύει, αξιολογεί και προσανατολίζει το προσω−
πικό της Επιτροπής, μεριμνώντας για την ανάπτυξη και 
επιμόρφωση του, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
και τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων.

• Παρακολουθεί τη νομοθεσία, ενημερώνει το προ−
σωπικό και μεριμνά για την τήρηση των νομικών δια−
τάξεων.

Τέλος, ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου 
ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του εκχωρεί ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου

• Παρέχει κάθε φύσης γραμματειακή υποστήριξη για 
τις ανάγκες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέ−
δρου, καθώς και των υπηρεσιών και του Προϊσταμένου 
Αυτοτελούς Γραφείου (δακτυλογραφήσεις κειμένων, 
αναπαραγωγή εγγράφων, κ.λπ.).

• Επιμελείται της σύνταξης και κοινοποίησης των θε−
μάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

• Τηρεί τα πρακτικά των αποφάσεων του Διοικητι−
κού Συμβουλίου και υποβάλει αντίγραφα αυτών στην 
αρμόδια για έγκριση ή ενημέρωση Διοικητική Αρχή και 
στους αρμόδιους υπαλλήλους.

• Τηρεί ευρετήριο των αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου και επικυρώνει τα αντίγραφα τους.

• Έχει την ευθύνη έκδοσης και παράδοσης των προ−
σκλήσεων των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβου−
λίου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

• Έχει την ευθύνη παραλαβής και συσχέτισης όλων 
των εισερχομένων εγγράφων, που αφορούν το Διοι−
κητικό Συμβούλιο, την τήρηση του πρωτοκόλλου του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την τήρηση των 
πρωτοτύπων στο αρχείο.

• Παραλαμβάνει τα εισερχόμενα έγγραφα, τηρεί το 
πρωτόκολλο, καθώς και τα πρωτότυπα στο αρχείο, τη−
ρεί το γενικό αρχείο της Επιτροπής και διεκπεραιώνει 
την αλληλογραφία.

• Διανέμει την αλληλογραφία και διακινεί τα έγγρα−
φα.

• Χειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο, το Fax και τα άλλα 
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.

• Επικυρώνει όλα τα αντίγραφα των εγγράφων.
• Τηρεί μητρώο και αρχείο προσωπικού.
• Τηρεί διαδικασίες που σχετίζονται με τις κάθε φύ−

σης διοικητικές υποθέσεις του προσωπικού (προσλή−
ψεις, απολύσεις, άδειες, συντάξεις, βεβαιώσεις, πειθαρ−
χικά, κ.λπ.).

• Παρακολουθεί τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και 
διακινεί τις πληροφορίες στους αρμόδιους τομείς.

• Μεριμνά για την εκτέλεση των γενικών βοηθητικών λει−
τουργιών υποστήριξης για τις ανάγκες των υπηρεσιών.

• Εκτελεί κάθε εργασία που προσιδιάζει στη φύση 
των γενικών του καθηκόντων και επιβάλλεται από τις 
υπηρεσιακές ανάγκες του Νομικού Προσώπου.

• Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την κατάρ−
τιση των προϋπολογισμών και αντιστοίχων οικονομικών 
απολογισμών λειτουργίας της Επιτροπής.

• Μεριμνά για την τήρηση των εγκεκριμένων προϋπο−
λογισμών και των διαδικασιών ελέγχου των δαπανών 
που ισχύουν.

• Τηρεί τις διαδικασίες απεικόνισης των οικονομικών 
πράξεων της Επιτροπής (λογαριασμοί, βιβλία, καταστά−
σεις, στοιχεία, καρτέλες κ.λπ)..

• Εκδίδει όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής μαζί 
με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά παραστατικά κάθε 
πληρωμής και ελέγχει τα τελευταία.

• Μεριμνά για την κανονική βεβαίωση των εσόδων 
της Επιτροπής.

• Στέλνει τα εντάλματα στην ταμειακή υπηρεσία της 
Επιτροπής (Δ.Ο.Υ.) και ενημερώνει για την είσπραξη των 
εσόδων.

• Καταχωρεί παραστατικά και προωθεί αποφάσεις 
Διοικητικού Συμβουλίου για έκδοση ενταλμάτων.

• Εισηγείται επί όλων των αποφάσεων που έχουν 
σχέση με οποιοδήποτε θέμα επηρεάζει τους προϋπο−
λογισμούς της Επιτροπής.

• Τηρεί τις διαδικασίες που ισχύουν για την προμήθεια 
αναλωσίμων ή παγίων υλικών (διενέργεια διαγωνισμών, 
ετοιμασία συμβάσεων κ.λπ.).

• Παρακολουθεί τις διαδικασίες από οικονομικής 
πλευράς της εκτέλεσης των συμβάσεων παροχής υπη−
ρεσιών από τρίτους και της προμήθειας υλικών.

• Τηρεί τις διαδικασίες παραλαβής, αποθήκευσης και 
χορήγησης αναλωσίμων ή παγίων υλικών.

• Παρακολουθεί τα πάγια, καθώς και κάθε φύσης απο−
θέματα υλικών της Επιτροπής.

• Συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προ−
σωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και μεριμνά 
για την έγκαιρη πληρωμή των κάθε είδους αποδοχών 
αυτών.

• Φροντίζει για την απόδοση των ασφαλιστικών ει−
σφορών στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς.

• Φροντίζει για την εκμετάλλευση και αξιοποίηση 
της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Επιτροπής, 
δηλαδή:

1. Εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων τα 
οποία είτε ανήκουν στην κυριότητα της είτε ανήκουν 
στην κυριότητα τρίτων.
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2. Αγορά, πώληση και ανταλλαγή κινητών και ακινήτων 
τα οποία είτε ανήκουν στην κυριότητα της είτε ανήκουν 
στην κυριότητα τρίτων.

3. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης.
4. Διανομή της περιουσίας κατά τους όρους του π.δ. 272/

1985.
5. Παραχώρηση της περιουσίας για τη σύσταση επι−

χειρήσεων, κατά τους όρους του προαναφερομένου 
διατάγματος.

Αναλυτικά:
 Μεριμνά για την παραχώρηση της χρήσης των ακι−

νήτων με ή χωρίς ανταλλάγματα.
 Μεριμνά για τη σύνταξη των όρων του διαγωνισμού 

για την εκμίσθωση των ακινήτων και των κινητών τα 
οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή.

 Επιμελείται της κατάρτισης των όρων των συμβά−
σεων (μισθωτηρίων) και της υπογραφής αυτών.

 Επιμελείται της άρτιας εκτέλεσης των όρων (των 
προαναφερομένων συμβολαίων) από τους υπόχρεους 
μισθωτές.

 Τηρεί βιβλία στα οποία καταγράφονται:
− Η περιγραφή και το είδος των ακινήτων τα οποία 

διαχειρίζεται η Επιτροπή
− ο τρόπος αξιοποίησης αυτών
− οι συμβάσεις με τις οποίες έχει παραχωρηθεί η 

εκμετάλλευση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων 
προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα

 Παρακολουθεί την εκπλήρωση των όρων των προ−
αναφερομένων συμβάσεων και ιδίως τον χρόνο λήξης 
αυτών και την κανονική καταβολή των μισθωμάτων.

 Παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία και νομολογία 
για το καθεστώς της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
της Επιτροπής.

 Μεριμνά για τους όρους πώλησης και ανταλλαγές 
των ακινήτων της Επιτροπής.

 Μεριμνά για την παραχώρηση ακινήτων με αντιπα−
ροχή και τις προϋποθέσεις ανταλλαγές των ακινήτων.

 Προτείνει στη Διοίκηση την αποδοχή δωρεών, κλη−
ρονομιών και κληροδοσιών από την Επιτροπή.

 Τηρεί αρχείο των κληροδοτημάτων, κληρονομιών 
και δωρεών.

 Συντάσσει τους όρους για την αγορά ακινήτων.
 Υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες για τη διαχείριση 

της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ιερών προ−
σκυνημάτων.

• Φροντίζει για την καταγραφή και παρακολούθηση 
του καθεστώτος της περιουσίας, δηλαδή:

1. Μεριμνά για τη σύνταξη τοπογραφικών μελετών και 
σχεδίων των ακινήτων πραγμάτων της Επιτροπής.

2. Συντάσσει τα τοπογραφικά διαγράμματα της ακί−
νητης περιούσιας, τηρεί για κάθε ακίνητο της Επιτρο−
πής φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 
θεμελιώνουν δικαιώματα ιδιοκτησίας της Επιτροπής 
στο ακίνητο.

3. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διε−
νέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για τη σύνταξη 
του κτηματολογίου της περιοχής.

4. Διενεργεί αυτοψίες όπου απαιτείται.
• Φροντίζει για την προστασία και την αξιοποίηση 

των φυσικών πόρων, δηλαδή:
1. Μεριμνά για την κατάρτιση και εφαρμογή μελετών, 

συντάσσει προτάσεις και αναζητά χρηματοδοτήσεις για 
την προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξη του φυσικού 
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της περιοχής 
(π.χ. διευθέτηση χειμάρρων, φυτοτεχνικά έργα για προ−
στασία εδαφών, έργα αντιπυρικής προστασίας, δημι−
ουργία και συντήρηση χώρων αναψυχής, πεζοπορικών 
− οικολογικών μονοπατιών κ.λπ.).

2. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσί−
ες.

Άρθρο 5
Κλάδοι Προϊσταμένων

Ως Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου επιλέ−
γεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικο−
νομικού, εν ελλείψει αυτού επιλέγεται υπάλληλος των 
κλάδων TE Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περι−
βάλλοντος και TE Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών, 
και εν ελλείψει αυτών επιλέγεται υπάλληλος του κλάδου 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Άρθρο 6
Οργανικές Θέσεις με Σχέση Εργασίας

Δημοσίου Δικαίου

Οι θέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο 
είναι οι εξής:

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1 θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού
1 θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Β. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1 θέση κλάδου TE Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχα−

νικών
Γ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1 θέση κλάδου TE Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσι−

κού Περιβάλλοντος
Δ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2 θέσεις κλάδου TE Προσωπικού Καθαριότητας, εκ 

των οποίων:
1 θέση Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων 

και
1 θέση Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Άρθρο 7
Θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Ορισμένου Χρόνου

Πέντε (5) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμε−
τώπιση εποχικών, περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών 
(άρθρο 205 του ν. 3584/2007), οι οποίες ειδικότητες θα 
καθορίζονται με την προκήρυξη.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
Κάλυψη δαπάνης

Η επιπλέον δαπάνη που θα προκύψει από τις προβλε−
πόμενες νέες θέσεις ανέρχεται ετησίως στο ποσό των 
πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) περίπου.

Η υπ’ αριθμ. 70001/28.8.1985 (ΦΕΚ Β΄ 589) υπουργική 
απόφαση καταργείται. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ
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    Αριθμ. 2/84151/0023/Α (2)
Aπόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσί−

ου, τριετούς διάρκειας, στις 21.11.2008 με δημόσια εγ−
γραφή, με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 
1.2.2008 και λήξης 20.3.2011.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/
1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16/Α΄/1999) «Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκι−
νήτων, οχημάτων και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ». (ΦΕΚ 
207/Α΄/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α΄) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δη−
μοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α΄/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/6338/0023Α/29.1.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
στις 1.2.2008 ομολόγου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, 3ετούς διάρκειας, λήξης 20.3.2011.

13. Την υπ’ αριθμ. 2/85247/0023Α/27.12.2007 κοινή 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανο−
νισμός λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών 
Αγοράς».

14. Την υπ’ αριθμ. 2/85248/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές Αγοράς έτους 2008».

15. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137 Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» και του 
άρθρου 54 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

16. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

17. Το υπ’ αριθμ. 1105/14.11.2008 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.,
αποφασίζουμε:

Τη διάθεση στις 21.11.2008, τίτλων τριετούς διάρκειας 
με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 1.2.2008 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, 
σταθερού επιτοκίου και λήξης 20.3.2011.

Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν με δημόσια εγ−

γραφή από 17.11.2008 μέχρι και 19.11.2008, είναι ομόλογα 
του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκί−
ου, με ημερομηνία αρχικής έκδοσης 1.2.2008 και λήξης 
20.3.2011.

2) Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα 
Ελλάδος.

3) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 Ευρώ. 
Η τιμή διάθεσης ορίζεται στο 99,763% της ονομαστικής 
αξίας, δηλαδή ίση με τη μεσοσταθμική τιμή που δια−
μορφώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2008, στη δημοπρασία 
ομολόγων ίδιας ημερομηνίας έκδοσης και λήξης.

4) Το ποσό της παραπάνω έκδοσης θα καθοριστεί με 
νεότερη απόφασή μας.

5) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 3,80% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

6) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομη−
νία έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη 
διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη 
ονομαστική αξία € 1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 
365 ή 366 ημερών {actual/actual (ICMA)} και καταβάλ−
λεται δεδουλευμένος. Πρώτη ημερομηνία πληρωμής 
τόκου ορίζεται η 20.3.2009 και για τα επόμενα έτη 
η ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων σε 
ετήσια βάση.

β. Στις 21.11.2008 που είναι η ημερομηνία ανοίγμα−
τος (re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού, θα 
καταβληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, 
που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1.2.2008 (συ−
μπεριλαμβανομένης) μέχρι 21.11.2008 (μη συμπερι−
λαμβανομένης) σε ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα 2 
δεκαδικά ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομαστι−
κής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει από 
το βασικό επιτόκιο 3,80% επί το κλάσμα ημερών 48/366 
(για το χρονικό διάστημα από 1.2.2008 έως 20.3.2008) 
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πλέον 246/365 επί το ονοματικό επιτόκιο 3,80% (για το 
χρονικό διάστημα από 20.3.2008 έως 21.11.2008 και είναι 
ίση με 3,0594570%. Έτσι οι δεδουλευμένοι τόκοι για το 
παραπάνω χρονικό διάστημα είναι 30,59 €.

7) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφα−
λαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση 
θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να 
πληρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεω−
ρείται, η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές 
στην Ελλάδα οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές 
συναλλάγματος και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.

8) Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

9) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου.

10) Για τα ομόλογα αυτά που διατίθενται με δημόσια 
εγγραφή ισχύει ο κωδικός αριθμός ISIN Β (GR0A10019559), 
ο οποίος δεν έχει παράγωγους τίτλους, δηλαδή δεν 
επιτρέπεται η αποκοπή τοκομεριδίων από το σώμα και 
αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τη φο−
ροαπαλλαγή.

Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
1) Τα ομόλογα θα διατεθούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα 

− κατοίκους της Ε.Ε., με δημόσια εγγραφή μέσω της 
Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών, των πιστωτι−
κών ιδρυμάτων, των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών και λοιπών φορέων, που είναι εξουσιοδοτημένοι 
από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η δημόσια εγγραφή για την διάθεση των ομολόγων 
θα αρχίσει την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2008 και θα ολο−
κληρωθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008.

2) Οι επενδυτές κατά την διαδικασία της δημόσιας 
εγγραφής δηλώνουν υποχρεωτικά:

Το Α.Φ.Μ. τους,
Τη χώρα προέλευσης του Α.Φ.Μ. τους,
Τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.,
Τη μερίδα και τον λογαριασμό τους στο Σ.Α.Τ.,
Το ποσό των ομολόγων, για το οποίο επιθυμούν να 

εγγραφούν.
3) Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 

Ευρώ, με κατώτερο όριο εγγραφής για κάθε επενδυ−
τή τα 1.000 Ευρώ και με ανώτερο ποσό εγγραφής και 
διάθεσης ομόλογα ονομαστικής αξίας 15.000 Ευρώ. Η 
κατανομή και οι εγγραφές, θα γίνονται από το Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α., σε πολλαπλάσια των 1.000 Ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς που θα έχουν δι−
αθέσει ομόλογα με δημόσια εγγραφή, ενημερώνουν το 
σύστημα των αΰλων τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
κατά την συνήθη διαδικασία.

4) Οι προσφερόμενοι με την παραπάνω διαδικασία 
τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό την προϋπόθεση, 
ότι θα διακρατούνται μέχρι την λήξη τους. Το δικαίω−
μα της φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλειστικά από 
τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου 
Αξιών.

5) Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN Β 
(GR0A10019559) (μπορούν για την πώληση των τίτλων 
τους, να απευθύνονται στις τράπεζες και τους λοιπούς 
εξουσιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν 
τους τίτλους.

6) Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυ−
σικά πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή 
τοκομεριδίου, θα γίνεται μόνο αλλαγή του ISIN από Β 
(GR0A10019559) στο ISIN της έκδοσης (GR0110019214) 
και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, θα γίνει παρακράτηση του φόρου του 
εισπραχθέντος τοκομεριδίου. Ο φόρος επί του το−
κομεριδίου καταβάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της 
Ελλάδος, η οποία εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελλη−
νικό Δημόσιο.

7) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου 2008, ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης της 1.2.2008.

8) Για την διάθεση των ομολόγων στο επενδυτικό 
κοινό από τις τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης θα δοθεί 
προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών 
0,04%.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2008 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
    Αριθμ. 2/86921/0023Α (3)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25.7.2030 στις 30.11.2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α΄/22.3.1994).
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16/Α΄/1999), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/
1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δα−
πανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/
Α΄/27.11.1995).

7. 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)».

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α΄/6.7.1998).

9. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/22468/0023/Α΄/12.4.2007 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Τιμαριθμοποιημένου 
Ομολόγου, λήξης 25.7.2030, με ημ/νία έκδοσης 16.4.2007, 
καθώς και την υπ’ αριθμ. 2/4897/0023/Α΄/28.1.2008 όμοια 
για την επανέκδοση του συγκεκριμένου ομολόγου, απο−
φασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμα−
ριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN GR 03 38002 547, λήξης 
25.7.2030, σταθερού επιτοκίου 2,30% λόγω της εξέλιξης 
του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με 
τους γενικούς όρους έκδοσης τους, για τον μήνα Νο−
έμβριο 2008 όπως παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΛΟΓΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 

(INDEX RATIO) 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕNO 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

30.11.2008 7.500.000.000,00 108,41333 1,05896 7.942.200.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφο−
ράς της 30.11.2008 προς τον δείκτη αναφοράς κατά 
την ημερομηνία έναρξης της 25.7.2006. Ο Δείκτης 
αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο 
Δείκτης Αναφοράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται 
στο 102,37677, για δε τον υπολογισμό του χρησιμο−
ποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της 
ημερομηνίας έναρξης των ομολόγων στο έτος βάσης 
2005=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα 
πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

    Αριθμ. 2/86917/0023Α (4)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25.7.2025 στις 30.11.2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α΄/22.3.1994).

4. 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. 2579/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16/Α΄/1999) ), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/
1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δα−
πανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/
Α΄/27.11.1995).

7. 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)».

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α΄/6.7.1998).

9. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/16773/0023/A΄/20.3.2003 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις 27.3.2003 κοι−
νοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δανεί−
ου, σε άϋλη μορφή, λήξης 25.7.2025», καθώς και τις υπ’ 
αριθμ. 2/5333/0023/Α΄/30.1.2004, 2/17201/0023/Α΄/2.4.2004, 
2/32020/0023/Α΄/16.6.2005 και 2/18746/0023/Α΄/7.4.2006 
όμοιες, για την επανέκδοση (re opening) στις 3.2.2004, 
5.4.2004, 21.6.2005 και 12.4.2006, αντίστοιχα.

11. Την υπ’ αριθμ. 2/13615/0023/Α΄/13.3.2006 (ΦΕΚ 387 
/Β΄/30.3.2006) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς 
της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων 
ομολόγων, λήξης 25.7.2025, έτος βάσης 2005=100», απο−
φασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμα−
ριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN GR 03 38001 531, λήξης 
25.7.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90% λόγω της εξέλιξης 
του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με 
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τους γενικούς όρους έκδοσης τους, για τον μήνα Νο−
έμβριο 2008 όπως παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΛΟΓΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 

(INDEX RATIO) 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕNO 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

30.11.2008 7.200.000.000,00 108,41333 1,14320 8.231.040.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφο−
ράς της 30.11.2008 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την 
ημερομηνία έναρξης της 25.7.2002. Ο Δείκτης αυτός 
της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης 
Αναφοράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από 
τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2005=100 στο 
94,83337, για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται 
ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας 
έναρξης των ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2005=100. 

Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκα−
δικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ  



35450 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02024830512080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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