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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/381/0023Α (1)
  Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι−

κού Δημοσίου 13, 26 και 52 εβδομάδων στις 11.1.2008 
μέσω Δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσω−
πα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

  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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξω−
τερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν.2579/1998), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 «Μίσθωση ακινήτων για την στέγαση 
Δημοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.» (ΦΕΚ 76/Α/2003). 

5. 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).

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

7. 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 /6.7.1999).

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

9. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων», όπως τροποποιήθηκε μεταγε−
νέστερα με το άρθρο 4 του ν.1266/1982.

10. Την υπ’ αριθμ. 2/89260/29.12.2000 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι και τύπος 
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/85247/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».
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12. Την υπ’ αριθμ. 2/85248/0023Α /27.12.2007 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2008».

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

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

15. Το υπ’ αριθμ. 26/4.1.2008 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε :

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικα−
σία της δημοπρασίας, στις 8.1.2008, μέσω της οποίας 
θα διατεθούν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου, με άϋλη 
μορφή, καθώς και τη διάθεση σε φυσικά πρόσωπα μετά 
την ημερομηνία διακανονισμού.

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν μέσω δημοπρασίας 

είναι έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13, 26 και 52 εβδομά−
δων σε Ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 11.1.2008 και 
ημερομηνία λήξης την 11.4.2008 για τα έντοκα γραμμάτια 
διάρκειας 13 εβδομάδων, την 11.7.2008 για τα έντοκα 
γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων και την 9.1.2009 για 
τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 52 εβδομάδων.

2. Ο υπολογισμός των τόκων θα γίνει με βάση έτος 360 
ημερών και πραγματικό αριθμό ημερών (ACT/360).

3. Το ποσό της έκδοσης καθορίζεται σε εκατό σα−
ράντα εκατομμύρια Ευρώ (€140.000.000) για τα έντοκα 
γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων, ογδόντα εκατομ−
μύρια Ευρώ (€ 80.000.000) για τα έντοκα γραμμάτια 
διάρκειας 26 εβδομάδων και ογδόντα εκατομμύρια Ευρώ 
(€ 80.000.000) για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 52 
εβδομάδων.

4. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
αξία.

5. Οι τόκοι των εντόκων γραμματίων υπόκεινται σε 
φορολόγηση βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύ−
ει κατά την έκδοση των τίτλων (10%). 

Η παρακράτηση του φόρου θα γίνει κατά την ημερο−
μηνία διακανονισμού (settlement).

 Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

Β. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Η δημοπρασία θα είναι τύπου ανταγωνιστικών προ−

σφορών (competitive auction ή multiple price auction) και 
θα γίνει βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας Βασικών Δι−
απραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 8 Ιανουαρίου, μέσω 
της ΗΔΑΤ, από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου 
Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

2) Δικαίωμα υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών 
έχουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς, οι 
οποίοι υποβάλλουν μέχρι 5 ανταγωνιστικές προσφορές 
έκαστος. Το ελάχιστο ποσό κάθε προσφοράς δεν θα 
υπολείπεται των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000) 
και δεν θα υπερβαίνει σε ονομαστική αξία το δημοπρα−
τούμενο ποσό.

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ονομαστικές 
αξίες πολλαπλάσιες του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 
1.000.000).

3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονο−
μαστική αξία των εντόκων που ζητούνται καθώς και 

την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
επενδυτής.

4) Εάν δύο ή περισσότερες προσφορές της ίδιας τιμής 
τύχει να γίνουν εν μέρει δεκτές τότε η κατανομή των 
τίτλων που θα κατακυρωθούν στους συμμετέχοντες στη 
δημοπρασία θα γίνει αναλογικά και με προσέγγιση τα 
χίλια ευρώ (€ 1.000).

5) Μη ανταγωνιστικές προσφορές δικαιούνται να 
υποβάλλουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές (μία μη 
ανταγωνιστική προσφορά έκαστος). Η ποσότητα που 
θα διατίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους του 
Ελληνικού Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 20% του 
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφε−
ρόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις 
μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ικανοποιούνται στη μέση σταθμική τιμή 
όλων των επιτυχών ανταγωνιστικών προσφορών.

Η κάθε μια μη ανταγωνιστική προσφορά δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το συνολικό ποσό που διατίθεται με τη 
μέθοδο των μη ανταγωνιστικών προσφορών.

Οι προσφορές θα υποβληθούν, μέσω της ΗΔΑΤ στις 
8.1.2008 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος.

6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των 
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια 
ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 8.1.2008 
και μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος, από τον 
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το 
δικαίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός 
δύο εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος της 10.1.2008), να υποβάλουν προσφορές μέσω 
της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στη μέση σταθμική τιμή 
της δημοπρασίας επί πλέον τίτλων μέχρι συνολικής 
ονομαστικής αξίας ίσης προς το 20% του δημοπρατού−
μενου ποσού. Στην περίπτωση που η συνολική ονομαστι−
κή αξία των νέων προσφορών υπερβαίνει το ανωτέρω 
ποσοστό, η κατανομή των τίτλων σε κάθε έναν Βασικό 
Διαπραγματευτή θα γίνεται με την αναλογία που προ−
κύπτει από το μέσο σταθμικό ποσοστό συμμετοχής ενός 
εκάστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφορές των 
προηγουμένων της παρούσας, τριών δημοπρασιών ομο−
λόγων. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο αυτού του ποσού 
θα κατανέμεται εξ ίσου στους ενδιαφερόμενους Βασι−
κούς Διαπραγματευτές Αγοράς.

 Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστικών 
προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους 
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 10.1.2008, 
από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 11.1.2008, ημερομηνία έκδοσης των εντόκων 
γραμματίων.

9) Για τα έντοκα γραμμάτια που θα διατεθούν στους 
Βασικούς Διαπραγματευτές, μέσω της δημοπρασίας, 
δεν θα δοθεί προμήθεια.

Γ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού της 

11.1.2008 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε εργά−
σιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 
18.1.2008, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι Τράπεζες, τα Πι−
στωτικά Ιδρύματα και λοιποί φορείς οι οποίοι είναι εξου−
σιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν 
στην κατοχή τους έντοκα γραμμάτια από την παραπάνω 
δημοπρασία της 11.1.2008 μπορούν να διαθέτουν τους 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 723

τίτλους που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, σε απερι−
όριστα ποσά, σε τιμή που θα καθορίσουν οι ίδιοι.

Προϋπόθεση για την παραπάνω διάθεση είναι, οι επεν−
δυτές να είναι φυσικά πρόσωπα – κάτοικοι της Ε.Ε., να 
διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και 
να έχουν μερίδα επενδυτή στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.). 

Τα έντοκα γραμμάτια που θα διατίθενται με την πα−
ραπάνω διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα και θα ισχύει 
το ISIN Β των εντόκων γραμματίων της έκδοσης 11.1.2008 
για φυσικά πρόσωπα.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της έκδοσής τους και διακρα−
τώνται μέχρι την λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Ο φόρος στα έντοκα γραμμάτια θα παρακρατείται 
κατά την έκδοση και θα επιστρέφεται στα φυσικά πρό−
σωπα, κατόχους του ISIN B, κατά την ημέρα λήξης των 
εντόκων γραμματίων.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι Τράπεζες και λοιποί φο−
ρείς, ενημερώνουν το σύστημα των άϋλων τίτλων της 
Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων 
γραμματίων από το αρχικό ISIN (δημοπρασίας) στο ISIN 
Β (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα), κατά την συνήθη 
διαδικασία. Μετά το τέλος της 5ης εργάσιμης ημέρας, 
ενημερώνουν τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυτών 
στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α. 

Οι επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του ISIN 
B μπορούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνο−
νται στις Τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημένους φορείς, 
οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους και στη συνέχεια θα 
τους μεταφέρουν από το ISIN B στο αρχικό ISIN της δημο−
πρασίας. Εκεί οι τίτλοι θα είναι διαπραγματεύσιμοι.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα καταβληθεί προμήθεια. 
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2008 καθώς και το οικονομικό έτος 
2009, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος προβλέψεις 
δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. 2/921/0023Α (2)
    Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι−

κού Δημοσίου 13, 26 και 52 εβδομάδων στις 11.1.2008 
μέσω δημόσιας εγγραφής.

  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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξω−
τερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν.2579/1998), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003). 

5. 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).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν.2362/1995 
(ΦΕΚ 247Α/27.11.1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού». 

7. 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 /6.7.1999).

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

9. Τις διατάξεις του ν.δ.3745/1957 «Περί εκδόσεως εντό−
κων γραμματίων», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 
με το άρθρο 4 του ν.1266/1982.

10. Την υπ’ αριθμ. 2/89260/29.12.2000 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι και τύ−
πος εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε 
Ευρώ».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/85247/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

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

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

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

15. Το υπ’ αριθμ. 26/4.1.2008 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε :

Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμμα−
τίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13, 26, και 52 
εβδομάδων, με ημερομηνία έκδοσης την 11.1.2008 και 
ημερομηνία λήξης την 11.4.2008 για τα έντοκα γραμμάτια 
διάρκειας 13 εβδομάδων, την 11.7.2008 για τα έντοκα 
γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων και την 9.1.2009 για 
τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 52 εβδομάδων.

Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημε−
ρομηνία έκδοσής τους με επιτόκιο σταθερό για όλη την 
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διάρκεια τους, όπως αυτό ορίζεται παρακάτω. Ο τόκος, 
ο οποίος προκαταβάλλεται, υπολογίζεται εσωτερικά με 
βάση έτος 360 ημερών και πραγματικό αριθμό ημερών 
(ACT/360).

Το επιτόκιο των παραπάνω τίτλων ορίζεται σε:
 4,13 % για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδο−

μάδων,
 4,41 % για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδο−

μάδων και
 4,41 % για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 52 εβδο−

μάδων,
δηλαδή ίσο με το μέσο σταθμικό επιτόκιο, που προέ−

κυψε από τη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων της 
8ης Ιανουαρίου 2008 για τις αντίστοιχες διάρκειες.

Ο φόρος που αναλογεί επί των τόκων και ο οποίος 
ανέρχεται σε 10% παρακρατείται κατά την ημερομηνία 
έκδοσης των τίτλων. 

Τα έντοκα γραμμάτια είναι τίτλοι άϋλης μορφής (λο−
γιστική μορφή) και θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό, 
μόνο σε φυσικά πρόσωπα−κατοίκους της Ε.Ε., αφού εκ−
δοθεί ξεχωριστός κωδικός αριθμός (ISIN B). Η διάθεση 
θα γίνει με δημόσια εγγραφή μέσω της Τράπεζας της 
Ελλάδος, των Τραπεζών, των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, 
των χρηματιστών−μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών και λοιπών φορέων, οι οποίοι είναι εξουσιοδο−
τημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η διάθεση των εντόκων γραμματίων θα αρχίσει την 
Δευτέρα 7.1.2008 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 
9.1.2008.

Οι επενδυτές δηλώνουν υποχρεωτικά, κατά τη διαδι−
κασία της δημόσιας εγγραφής:

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 εντόκων γραμματίων ανά κατηγορία, 

για το οποίο επιθυμούν να εγγραφούν.
Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 

Ευρώ, με κατώτερο ποσό εγγραφής ανά επενδυτή τα 
1.000 Ευρώ και με ανώτατο ποσό εγγραφής και διά−
θεσης ανά επενδυτή έντοκα γραμμάτια 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 
διαθέσει έντοκα γραμμάτια με δημόσια εγγραφή, ενη−
μερώνουν το σύστημα των άϋλων τίτλων της Τράπεζας 
της Ελλάδος, κατά την συνήθη διαδικασία.

Οι προσφερόμενοι τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη 
τους. Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κατά την ημερομηνία λήξης των εντόκων γραμματί−
ων, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί κατά την έκδοση, 
επιστρέφεται στα φυσικά πρόσωπα−κατόχους του ISIN 
B που έχουν διακρατήσει τους τίτλους μέχρι τη λήξη 
τους.

Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Οι επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του 
ISIN B μπορούν σε περίπτωση πώλησης των τίτλων τους 
να απευθύνονται στις Τράπεζες και στους λοιπούς εξου−

σιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους 
τίτλους και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το 
ISIN B στο αρχικό ISIN της δημοπρασίας. Εκεί οι τίτλοι 
θα είναι διαπραγματεύσιμοι.

Για την διάθεση των εντόκων γραμματίων στο επεν−
δυτικό κοινό από τις Τράπεζες και τους λοιπούς εξουσι−
οδοτημένους φορείς, θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης 
θα δοθεί προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθε−
τηρίου Αξιών 0,04%.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας 2/89260/0023/ 
29.12.2000 «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2008, καθώς και το οικονομικό έτος 
2009, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος προβλέψεις 
δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. 2/926/0023Α (3)
    Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε−

ρομηνία δημοπρασίας 8.1.2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.δ. 3745/1957 

“Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων”.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 1266/1982 

“Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής πιστωτικής 
και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων”.

3. Την υπ’ αριθμ. 2/381/0023Α/8.1.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Απόφαση έκδο−
σης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 13, 
26 και 52 εβδομάδων στις 11.1.2008 μέσω Δημοπρασίας 
και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία 
διακανονισμού».

4. Τα αποτελέσματα της από 8.1.2008 δημοπρασίας 
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
13, 26 και 52 εβδομάδων.

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

6. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α’ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών», αποφασίζουμε :

1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, ν.δ. 3745/1957 και ν. 2166/1982, που 
θα εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 8.1.2008 ως εξής:

α) για τα έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας ή 13 
εβδομάδων σε 4,13% 

β) για τα έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας ή 26 
εβδομάδων σε 4,41% και 

γ) για τα έντοκα γραμμάτια ετήσιας διάρκειας ή 52 
εβδομάδων σε 4,41%
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2. Τα παραπάνω επιτόκια είναι εκείνα που προέκυψαν 
κατά τη δημοπρασία της 8.1.2008 για έντοκα γραμμάτια 
διάρκειας 13, 26 και 52 εβδομάδων, αντίστοιχα. 

3. Για τα άληκτα έντοκα γραμμάτια και για το χρονικό 
διάστημα από την πιο πάνω ημερομηνία (8.1.2008) μέ−
χρι τη λήξη τους ισχύουν οι αποφάσεις μας βάσει των 
οποίων έγινε η έκδοσή τους.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
 Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλούνται 

δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικο−
νομικών ετών 2008 και 2009, οι οποίες έχουν προβλε−
φθεί και θα καλυφθούν από τις δαπάνες εξυπηρέτησης 
του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. 1258/ΕΥΣ 281 (4)
    Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχει−

ριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 
2007 − 2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προ−
τύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατι−
κή περίοδος).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

2. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000).

3. Το π.δ. 81/2002 περί συγχώνευσης των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002).

4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με υπ’ αριθμ. 
42362/Υ252/28.9.2007 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1948/
Β΄/3.10.2007).

5. Το ν. 3614/3.12.2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρ−
μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμμα−
τική περίοδο 2007 − 2013» και ειδικότερα το άρθρο 22.

6. Τον κανονισμό (Ε.Κ.) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11.7.2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρω−
παϊκό Κοινωνικό ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (Ε.Κ.) 1260/1999».

7. Τον κανονισμό (Ε.Κ.) 1828/2006 της Επιτροπής της 
8.12.2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευ−
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».

8. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν προκαλεί πρόσθετη 
δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τη ρύθμιση των βασικών κατευθύνσεων για τις προ−
ϋποθέσεις και τη διαδικασία με την οποία πραγματο−
ποιείται η επιβεβαίωση της επάρκειας των δικαιούχων 
των πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 − 2013 μέχρι την έκδοση και 
εφαρμογή του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Δι−
αχείρισης Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του 
ν. 3614/2007, ως ακολούθως :

1. Απαιτήσεις για την επάρκεια των δικαιούχων :
Οι βασικές απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται για τους 

δικαιούχους είναι οι ακόλουθες :
Ι. Η συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουρ−

γίας του δικαιούχου με το κοινοτικό δίκαιο σχετικά με 
την ανάθεση και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων .

II. Ο ορισμός των υπηρεσιών και των αρμοδίων ορ−
γάνων που είναι υπεύθυνα για τις διαδικασίες προ−
γραμματισμού και ωρίμανσης πράξεων, διενέργειας 
διαγωνισμού ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, 
παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντι−
κειμένου, οικονομικής διαχείρισης έργου.

III. Η τεκμηρίωση των ανωτέρω διαδικασιών με την 
μορφή εγχειριδίου, που χρησιμοποιεί για την λειτουργία 
του ο δικαιούχος.

IV. Η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής του δι−
καιούχου, η οποία διασφαλίζει επαρκή λειτουργικότητα 
και ασφαλή αποθήκευση − διαχείριση πληροφοριών και 
αρχείων.

Οι ανωτέρω απαιτήσεις εξειδικεύονται από την Εθνική 
Αρχή Συντονισμού με συγκεκριμένα κριτήρια ανάλογα 
με τις κατηγορίες φορέων − βεβαιώσεων. Στην εξειδί−
κευση λαμβάνεται ειδική πρόνοια για ειδικές δράσεις 
χρηματοδοτούμενες κυρίως από το ΕΚΤ.

2. Μεθοδολογία για την επιβεβαίωση της επάρκειας.
Με ευθύνη των αρμόδιων αρχών διαχείρισης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και με τις κατευθύν−
σεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού δημοσιοποιούνται 
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τις οποίες 
καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτή−
σεις − φακέλους για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής 
τους επάρκειας.

Την εξέταση των αιτήσεων − φακέλων αναλαμβάνουν 
εξουσιοδοτημένα στελέχη των αρμόδιων Ειδικών Υπη−
ρεσιών, με την καθοδήγηση της Εθνικής Αρχής Συντονι−
σμού. Τα στελέχη αυτά ορίζονται από τον Γενικό/ Ειδικό 
Γραμματέα, που εποπτεύει την αντίστοιχη Ειδική Υπη−
ρεσία. Η επιβεβαίωση της επάρκειας πραγματοποιείται 
με διοικητικό έλεγχο του περιεχομένου του φακέλου 
της αίτησης καθώς και με αυτοψία − επιθεώρηση από 
τα ως άνω στελέχη, όπου απαιτείται.

3. Κατηγοριοποίηση φορέων − επιβεβαίωσης με βάση 
το είδος των πράξεων.

Ανάλογα με το είδος των πράξεων που προτίθεται 
να αναλάβει ο δικαιούχος φορέας, η επιβεβαίωση της 
διαχειριστικής επάρκειας κατηγοριοποιείται ως εξής:

Ι. Επιβεβαίωση τύπου Α, για έργα με τεχνικό αντικεί−
μενο και πιο συγκεκριμένα δημόσια έργα υποδομής και 
τεχνικές μελέτες.

II. Επιβεβαίωση τύπου Β, για έργα χωρίς τεχνικό αντι−
κείμενο και πιο συγκεκριμένα έργα και δράσεις προμη−
θειών και υπηρεσιών.

III. Επιβεβαίωση τύπου Γ, μόνο για εξειδικευμένες 
δράσεις ΕΚΤ, καθώς και λοιπές δράσεις που υλοποιού−
νται με ίδια μέσα, οι οποίες θα προσδιορισθούν με τη 
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συνεργασία Εθνικής Αρχής Συντονισμού και αρμοδίων 
Διαχειριστικών Αρχών.

4. Ισχύς της επιβεβαίωσης επάρκειας.
Δικαιούχος, ο οποίος λαμβάνει από οποιαδήποτε Ειδι−

κή Υπηρεσία κατά την μεταβατική περίοδο, το σχετικό 
έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας, το 
χρησιμοποιεί για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα Επιχει−
ρησιακά Προγράμματα και συνοδεύει κάθε μελλοντική 
πρόταση του προς αυτά, μέχρι την έναρξη εφαρμογής 
του νέου Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρι−
σης Έργων.

Σε κάθε περίπτωση, δικαιούχος που έχει λάβει επιβε−
βαίωση διαχειριστικής επάρκειας κατά την μεταβατική 
περίοδο οφείλει, μετά την λήξη της μεταβατικής περιό−
δου, να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο 
Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, μέσω των μηχανισμών 
που θα προβλεφθούν για το σκοπό αυτό.

5. Λεπτομέρειες εφαρμογής.
Με σχετικές εγκυκλίους της Εθνικής Αρχής Συντονι−

σμού αναλύονται περαιτέρω οι ανωτέρω κατευθύνσεις 
και εξειδικεύονται οι οδηγίες προς τις αρμόδιες αρχές 
διαχείρισης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 2/82927/0022 (5)
    Αύξηση αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας δα−

σικών υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
για το έτος 2007.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτο−
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997).

β) Του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών που προ−
καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδι−
κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
και το γεγονός ότι η προκαλούμενη από τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής δαπάνη, ύψους τριάντα επτά χιλιά−
δων και εκατό (37.100) ευρώ περίπου, θα αντιμετωπιστεί 
από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί για το σκοπό 
αυτό στον Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2007, της 
Περιφέρειας Πελοπονννήσου.

γ) Του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/18.2.1999) 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και 
εκτός της επικράτειας και άλλες διατάξεις».

δ) Του άρθρου 25 παρ. 19 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/
Α/4.12.1997) «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης».

2. Την υπ’ αριθμ. 2/74192/0022/30.8.1999 (ΦΕΚ/Β/1931/ 
27.10.1999) κοινή Υπουργική απόφαση για τον καθορισμό 
αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των, με οποι−

αδήποτε σχέση εργασίας, υπαλλήλων που υπηρετούν 
στις Περιφέρειες.

3. Το υπ’ αριθμ. 20387/5.12.2007 έγγραφο της Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου με τον συνημμένο σε αυτό πίνακα 
προσδιορισμού της δαπάνης ανά Νομό και τις βεβαιώ−
σεις των αντίστοιχων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου για την ύπαρξη εγγεγραμμένων πιστώσεων.

4. Την αναγκαιότητα συχνών μετακινήσεων λόγω των 
εκτεταμένων πυρκαγιών της καλοκαιρινής περιόδου, την 
επίβλεψη δασικών έργων και την δασοπροστασία.

5. Το γεγονός ότι οι δασικοί υπάλληλοι της Περι−
φέρειας Πελοποννήσου, οι οποίοι ασχολούνται με τις 
ανωτέρω αρμοδιότητες δεν καλύπτονται από το ισχύον 
ανώτατο όριο των εκατόν είκοσι (120) ημερών εκτός 
έδρας ετησίως του ν. 2685/1999, δεδομένου ότι το όριο 
αυτό έχει ήδη εξαντληθεί.

6. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 (ΦΕΚ/Β/2040/ 
19.11.1999) κοινή Υπουργική απόφαση για τη μεταβίβαση 
εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 
του ν. 1943/1991, αποφασίζουμε :

Αυξάνουμε τον αριθμό ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας, πέραν των 120 ημερών που έχουν καθοριστεί 
με την υπ’ αριθμ. 2/74192/0022/30.8.1999 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονομικών , για τους δασικούς 
υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με εξαίρε−
ση τους υπαλλήλους του Νομού Αργολίδας και Νομού 
Κορινθίας, μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες το έτος 2007, 
εντός των πλαισίων των εγγεγραμμένων πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2007, της ανωτέρω 
Περιφέρειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2008

Οι Γενικοί Γραμματείς

 Υπουργείου  Δημοσιονομικής Πολιτικής
 Εσωτερικών     Υπουργείου Οικονομίας και  
   Οικονομικών

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ    ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
F

Αριθμ. 477 (6)
    Ορισμός Αντινομαρχών − Προέδρων Νομαρχιακών 

Επιτροπών. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 16α, 62 και 63 του 

π.δ.30/1996 (ΦΕΚ Α 21) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης».

2. Την υπ’ αριθμ. 4209/2006 απόφαση του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Νο−
μάρχης, οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του 
Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4 του ν. 3274/2004 
(ΦΕΚ195/19.10.2004 τ. Α΄) «Οργάνωση και Λειτουργία των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευ−
τέρου βαθμού».

4. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης 
και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Αθηνών − Πει−
ραιώς / Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ 680/Τ.Β/20.5.2005), 
αποφασίζουμε:
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Ορίζουμε για το έτος 2008 ως Αντινομάρχες και 
Προέδρους Νομαρχιακών Επιτροπών τους παρακάτω 
Νομαρχιακούς Συμβούλους:

1. Χαρούλα Κεφαλίδου, Αντινομάρχη και Πρόεδρο της 
Νομαρχιακής Επιτροπής: Προγραμματισμού − Τεχνικών 
Έργων και Πολεοδομίας.

2. Αθηνά Δρέττα, Αντινομάρχη και Πρόεδρο της Νο−
μαρχιακής Επιτροπής: Προϋπολογισμού − Οικονομικών 
− Προμηθειών.

3. Δανάη−Ειρήνη Αντωνάκου, Αντινομάρχη και Πρόε−
δρο της Νομαρχιακής Επιτροπής: Ανάπτυξης − Ανωνύ−
μων Εταιρειών −Περιβάλλοντος − Εμπορίου −Τουρισμού 
− Αθλητισμού.

4. Μαρία Χολέβα, Αντινομάρχη και Πρόεδρο της Νο−
μαρχιακής Επιτροπής: Νομικών Θεμάτων.

5. Λιλίκα Βασιλάκου, Αντινομάρχη και Πρόεδρο της 
Νομαρχιακής Επιτροπής: Διοικητικών Υπηρεσιών − Παι−
δείας − Πολιτισμού.

6. Μαρίνα Αδαμοπούλου, Αντινομάρχη και Πρόεδρο 
της Νομαρχιακής Επιτροπής: Δημόσιας Υγείας − Πρό−
νοιας.

Ορίζεται Αναπληρώτρια Νομάρχη η Χαρούλα Κεφα−
λίδου.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2008

Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ 

F
Αριθμ. 478 (7)

   Εκχώρηση αρμοδιοτήτων. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 16α, 62 και 63 του 

π.δ.30/1996 (ΦΕΚ Α 21) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης».

2. Την υπ’ αριθμ. 4209/2006 απόφαση −του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με 
την οποία ανακηρύχθηκαν ο Νομάρχης, οι τακτικοί και 
αναπληρωματικοί σύμβουλοι του Νομαρχιακού Διαμε−
ρίσματος Αθηνών.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4 του ν. 3274/2004 
(ΦΕΚ195/19.10.2004 τ. Α΄) «Οργάνωση και Λειτουργία των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευ−
τέρου βαθμού».

4. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης 
και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Αθηνών − Πει−
ραιώς / Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ 680/Τ.Β/20.5.2005), 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τομέα αρμοδιότητας στους κατωτέρω Αντι−
νομάρχες ως εξής:

1. Χαρούλα Κεφαλίδου : θέματα Σχεδιασμού και Προ−
γραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Αθηνά Δρέττα : θέματα Οικονομικών.
3. Δανάη − Ειρήνη Αντωνάκου : θέματα Κοινοτικών 

Προγραμμάτων και Προστασίας Περιβάλλοντος.
4. Μαρία Χολέβα : θέματα Εργασίας και Μετανα−

στών.
5. Λιλίκα Βασιλάκου : θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας.
6. Μαρίνα Αδαμοπούλου : θέματα Δημόσιας Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2008

Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ 

F
Αριθμ. 479 (8)

   Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 16α, 62 και 63 του 

π.δ.30/1996 (ΦΕΚ Α 21) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης».

2. Την υπ’ αριθμ. 4209/2006 απόφαση του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Νο−
μάρχης, οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του 
Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,4 του ν. 3274/2004 
(ΦΕΚ195/19.10.2004 τ. Α΄) «Οργάνωση και Λειτουργία των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευ−
τέρου βαθμού».

4. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης 
και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Αθηνών − Πει−
ραιώς/Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ 680/Τ.Β/20.5.2005), απο−
φασίζουμε:

Ορίζουμε ως Εντεταλμένους Συμβούλους τους Νο−
μαρχιακούς Συμβούλους με τομέα αρμοδιότητας για 
τον καθένα ως εξής:

1. Τον Χαράλαμπο Πασβαντίδη σε θέματα Ανθρωπί−
νου Δυναμικού, Μεταφορών και Επικοινωνιών, ΚΤΕΟ και 
παρά τω Νομάρχη.

2. Τον Γεώργιο Κατριβάνο σε θέματα Πολεοδομιών.
3. Τον Γεώργιο Καστρινάκη σε θέματα Διοικητικής 

Υποστήριξης Νομαρχίας.
4. Την Άννα Βερούλη σε θέματα Αθλητισμού και Νε−

ότητας και παρά τω Νομάρχη.
5. Τον Γεώργιο Φουντά σε θέματα ΠΣΕΑ και Παλαϊκής 

Άμυνα και Πολιτικής Προστασίας.
6. Τον Γεώργιο Δημάκο σε θέματα Πολιτισμού, Παι−

δείας και Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης 
(Ν.Ε.Λ.Ε.).

7. Τον Μιχάλη Βασιλάκη σε θέματα Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Κτηνιατρικής.

8. Την Μαρία Ζερβάκη παρά τω Νομάρχη.
9. Τον Ιάκωβο Προμπονά σε θέματα Διοικητικών Υπη−

ρεσιών
10.Τον Βασίλη Κόκκαλη σε θέματα Ανωνύμων Εταιρει−

ών και Εμπορίου και Τουρισμού.
11 .Τον Νικόλαο Μεγγρέλη σε θέματα Αστικών Υποθέ−

σεων (εκτός τα θέματα Περιπτέρων) και Εξυπηρέτησης 
Πολιτών.

12. Τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο σε θέματα Ανάπτυ−
ξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2008

Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ 
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)

   Στην υπ’ αριθμ. 37117 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθη−
κε στο ΦΕΚ 2389/19.12.2007/τ.Β΄, επιφέρεται η πιο κάτω 
διόρθωση:

Στη σελίδα 33077 (στα περιεχόμενα), στήλη β΄, πε−
ριεχόμενο 10 και στη σελίδα 33085, στήλη α΄, στίχο 11 
εκ των άνω,

διορθώνεται το λανθασμένο: «....6ου Διαμερίσματος 
Μενεμένης»

στο ορθό: «... 6ου Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

(10)
      Στην υπ’ αριθμ. Φ. 73632/53859/28.11.2007 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2388τ.Β΄ /19.12.2007 και αφορά στην πολιτογράφη−
ση των αλλοδαπών ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ και ΠΑΠΠΑ 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ − ΙΩΑΝΝΑΣ και στη σελίδα 33070, στήλη 
1η και στίχο 24ο εκ των κάτω, επιφέρεται η πιο κάτω 
διόρθωση:

Από το λανθασμένο: « .... γίνονται δεκτές οι από 
31.8.999 αιτήσεις ...»

στο ορθό: « .... γίνονται δεκτές οι από 31.8.1999 αιτή−
σεις ...» 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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