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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/112803/0023Α (1)
  Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 20/12/2013 
μέσω δημόσιας εγγραφής. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα κάι 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/1994 «Ρύθ−
μιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση 

δανείων του Ελληνικού Δημοσίου απο τό εσωτερικό 
και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/1994). '

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 «Δι−
αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πε−
τρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128 
Α/1992).

4. 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 έπί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 A/1994).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 τού Ν. 1266/1982 «Περί 
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 
81 Α/1982) και την πράξη με αριθμό 76 του Υπουργικού 
Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1996 για την αύξηση του 
ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού 
Δημοσίου (ΦΕΚ 65 Α/1996).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2238/1994 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ 151 
Α/1994), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωμα−
τικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 
1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν 
σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 207 Α/2000).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91. του Ν. 2362/1995 
Περί Δημοσίου 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. Τις διατάξεις του Ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A/1998), όπως τροποποιήθηκε 
με τον Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).

10. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του Ν. 1266/1982 
(ΦΕΚ 81 Α/1982).

11. Την αριθμ. 2/22899/0023Α/15−03−2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης, 
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων 
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 785 Β/2012).

12. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/ 
0004/9−9−2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχεί−
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ρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του 
Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010).

13. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος 
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» 
(ΦΕΚ 615 Β/2001).

14. Την αρ. 2791001/0023/Α/29−12−2010 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπε−
ζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 2241 Β/2010).

15. Την αρ. 2/92959/0023Α/28−12−2012 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς 
έτους 2013» (ΦΕΚ 3562 Β/2012), όπως ισχύει.

16. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009).

17. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/2009).

18. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α/2012).

19. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/9−07−2012 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β/2012).

20. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια−
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά−
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

21. Το με αριθμ. 1644/13−12−2013 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 17/12/2013 και της διάθεσής τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό.

22. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 17ης Δεκεμβρίου 2013, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση με Δημοσιά Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων, 
με ημερομηνία έκδοσης την 20η Δεκεμβρίου 2013 και 
ημερομηνία λήξης την 21η Μαρτίου 2014.

Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημε−
ρομηνία έκδοσης τους με επιτόκιο σταθερό για όλη την 
διάρκειά 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 ιών παραπάνω τίτλων ορίζεται σε 3,90%, 
δηλαδή ίσο με την τιμή που προέκυψε μετά τη δημοπρα−
σία των εντόκων γραμματίων της 17ης Δεκεμβρίου 2013.

Ο φόρος πού αναλογεί επί των τόκων παρακρατείται 
κατά την ημερομηνία έκδοσης των τίτλων.

Τα έντοκα γραμμάτια είναι τίτλοι άυλης μορφής 
(λογιστική μορφή) και θα διατεθούν στο επενδυτικό 
κοινό, μόνο σε φυσικά πρόσωπα−κατοίκους της Ε.Ε., 
αφού εκδοθεί ξεχωριστός κωδικός αριθμός (ISIN Β, 
GR0026169764). Η διάθεση θα γίνει με δημόσια εγγραφή 
μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, των Τραπεζών, των 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων, των χρηματιστών−μελών του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών και λοιπών φορέων, οι οποίοι 
είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η διάθεση των εντόκων γραμματίων αρχίζει την Δευ−
τέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 και ολοκληρώνεται την Τετάρ−
τη 18 Δεκεμβρίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν υποχρεωτικά, κατά τη 
διαδικασία 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 έντοκων γραμματίων για το οποίο 

επιθυμούν νά εγγραφούν.
Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 

Ευρώ, με κατώτερο ποσό εγγραφής ανά φυσικό πρό−
σωπο τα 1.000 Ευρώ και με ανώτατο ποσό εγγραφής 
και διάθεσης ανά φυσικό πρόσωπο έντοκα γραμμάτια 
ονομαστικής αξίας 15.000 Ευρώ. Η κατανομή και οι εγ−
γραφές θα γίνονται από το Σύστημα Άυλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (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 άυλων 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 γραμματίων, 
ο φόρος που έχει παρακρατηθεί κατά την έκδοση, επι−
στρέφεται στα φυσικά πρόσωπα−κατόχους του ISIN Β 
που έχουν διακρατήσει τους τίτλους μέχρι τη λήξη τους.

Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Οι κάτοχοι των εντόκων γραμματίων με ISIN Β μπο−
ρούν σε περίπτωση πώλησης των τίτλων τους να απευ−
θύνονται στις Τράπεζες και στους λοιπούς εξουσιοδο−
τημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους 
και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το ISIN Β 
στο αρχικό ISIN της δημοπρασίας (GR00O0115189). 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» (ΦΕΚ 615 Β/23.5.2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014, η οποία θα καλυ−
φθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του 
δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

    F 
 Αριθμ. 2/112805/0023Α (2)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 
13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 17.12.2013 .

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.Δ. 3745/1957 

«Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1266/1982 «Περί 
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων». (ΦΕΚ 
81 Α/1982).

3. 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/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 τoυ Ν. 2074/1992 «Δι−
αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης 
πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
128 Α/1992).

5. Την αριθμ. 2/112016/0023Α/17−12−2013 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση 
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
13 εβδομάδων στις 20/12/2013 μέσω Δημοπρασίας και 
διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία 
διακανονισμού».

6. Τα αποτελέσματα της από 17/12/2013 δημοπρασίας 
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
13 εβδομάδων.

7. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομι−
κών» (ΦΕΚ 213 Α/2009) και το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
221 Α/2009).

8. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α/2012).

9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/9−07−2012 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β/2012).

10. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της δι−
αφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νομών και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010), αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, ν.δ. 3745/1957 και Ν. 1266/1982, πού 
θα εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 17 Δεκεμβρίου 2013 
για διάρκεια 13 εβδομάδων (ή τριών μηνών) σε 3,90 %.

2. Το παραπάνω επιτόκιο είναι εκείνο που προέκυ−
ψε κατά την δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 
17/12/2013.

3. Για τα άληκτα έντοκα γραμμάτια και για το χρονικό 
διάστημα από την παραπάνω ημερομηνία μέχρι τη λήξη 
τους ισχύουν οι αποφάσεις μας βάσει των οποίων έγινε 
η έκδοσή τους.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για τα 
οικονομικά έτη 2013 και 2014, η οποία έχει προβλεφθεί 
και θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του 
Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

    Αριθμ. 2/112016/0023Α (3)
Απόφαση έκδοσης Έντοκων Γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 20/12/2013 
μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσω−
πα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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/1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/1994 «Ρύθ−
μιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση 
δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό 
Και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/1994).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 τού Ν. 2074/1992 «Δι−
αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο Κατανάλωσης 
πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ  
128 Α/1992).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1266/1982 «Περί 
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 
81 Α/1982) και την πράξη με αριθμό 76 του Υπουργικού 
Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1996 για την αύξηση του 
ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού 
Δημοσίου (ΦΕΚ 65 Α/1996).

5. 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 (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/1994).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2238/1994 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ 151 
Α/1994), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρω−
ματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως 
ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 207 
Α/2000).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου 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. Τις διατάξεις του Ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικάιου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A/1998), όπως τροποποιήθηκε 
με τον Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).

10. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του Ν. 1266/1982 
(ΦΕΚ 81 Α/1982).

11. Την αριθμ. 2/22899/0023Α/15−03−2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης, 
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων 
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 785 Β/2012).

12. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/ 
0004/9−9−2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχεί−
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ρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου τού 
Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010).

13. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος 
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» 
(ΦΕΚ 615 Β/2001).

14. Την αρ. 2/91001/0023/Α/29−12−2010 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπε−
ζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 2241 Β/2010).

15. Την αρ. 2/92959/0023Α/28−12−2012 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς 
έτους 2013» (ΦΕΚ 3562 Β/2012), όπως ισχύει.

16. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009).

17. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/2009).

18. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 A/2012).

19. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/9−07−2012 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β/2012).

20. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια−
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά−
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

21. Τo με αριθμ. 1644/13−12−2013 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 17/12/2013 και της διάθεσής τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικα−
σία της δημοπρασίας στις 17 Δεκεμβρίου 2013, μέσω της 
οποίας θα διατεθούν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου σε 
άυλη 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 εβδομάδων, σε 
ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 20η Δεκεμβρίου 2013 
και ημερομηνία λήξης την 21η Μαρτίου 2014.

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 ένα δισεκα−
τομμύριο (1.000.000.000,00) ευρώ.

4. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει την ημερομηνία 
λήξεως στην ονομαστική τους αξία.

5. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους 
τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

6. Οι τόκοι των εντόκων γραμματίων υπόκεινται σε 
φορολόγηση βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύ−
ει Κατά την έκδοση των τίτλων. Η παρακράτηση του 
φόρου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
φορολόγησης των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.

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

Β, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Στη Δημοπρασία συμμετέχουν με ανταγωνιστικές 

προσφορές μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς 
(Β.Δ.Α.). Η δημοπρασία θά γίνει βάσει του Κανονισμού 
Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, 

την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013, μέσω της ΗΔΑΤ, από τον 
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). 
Οι ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποιούνται, μέχρι 
του ύψους του δημοπρατούμενου πόσου, στην τιμή της 
τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημο−
πρασία (cut off price).

2) Δικαίωμα υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών 
έχουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς, οι 
οποίοι υποβάλλουν μέχρι 5 ανταγωνιστικές προσφο−
ρές έκαστος. Το ελάχιστο ποσό Κάθε προσφοράς 
δεν θα υπολείπεται των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ
(€ 5.000.000) ενώ το μέγιστο δεν θά υπερβαίνει το ύψος 
του δημοπρατούμενου ποσού.

Οι προσφορές θά αναφέρονται σε ονομαστικές 
αξίες πολλαπλάσιες του ενός εκατομμυρίου ΕΥΡΩ 
(€ 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 πρόσφορες της ίδιας τιμής 
τύχει να γίνουν εν μέρει δεκτές τότε η Κατανομή των 
τίτλων που θά κατακυρωθούν στους συμμετέχοντες στη 
δημοπρασία θα γίνει αναλογικά και με προσέγγιση τα 
χίλια ΕΥΡΩ (€ 1.000). 

5) Μη ανταγωνιστικές προσφορές δικαιούνται να 
υποβάλουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές (μία μη 
ανταγωνιστική προσφορά έκαστος). Η ποσότητα που 
θα διατίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους του 
Ελληνικού Δημοσίου, δεν θά υπερβαίνει το 30% του 
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφε−
ρόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις 
μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ικανοποιούνται στην τιμή της τελευταίας 
προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut 
off price).

Η κάθε μία 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 
17 Δεκεμβρίου 2013 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 17 Δε−
κεμβρίου 2013 και μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλά−
δος, από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το δι−
καίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και μέχρι τη 
12:00 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 19ης Δεκεμβρίου 
2013, να υποβάλουν προσφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την 
απόκτηση στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που 
γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off price) επί πλέον 
τίτλων μέχρι συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης πρός 
το 30% του δημοπρατούμενου ποσού. Στην περίπτωση 
που η συνολική ονομαστική αξία των νέων προσφορών 
υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, η κατανομή των τίτ−
λων σε κάθε έναν Βασικό Διαπραγματευτή θα γίνεται 
με την αναλογία που προκύπτει από το μέσο σταθμι−
κό ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου στις επιτυχείς 
ανταγωνιστικές προσφορές των προηγουμένων της πα−
ρούσας, τριών δημοπρασιών. Το τυχόν αδιάθετο υπό−
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λοιπο αυτού του ποσού θα κατανέμεται εξίσου στους 
ενδιαφερόμενους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς.

Τά αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστικών 
προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους 
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 19ης Δε−
κεμβρίου 2013, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 20 Δεκεμβρίου 2013, ημερο−
μηνία 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 

20ης Δεκεμβρίου 2013 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι 
και πέντε εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και 
την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013, η Τράπεζα της Ελλάδος, 
οι Τράπεζες, τά Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιποί φορείς 
οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της 
Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους έντοκα γραμμάτια 
από την παραπάνω δημοπρασία, μπορούν να διαθέτουν 
τους τίτλους που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, σε 
απεριόριστα 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 Σύστημα Αυλών Τίτλων 
(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 20ης 
Δεκεμβρίου 2013 για φυσικά πρόσωπα (GR0026169764).

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 Β, κατά την ημέρα λήξης των 
εντόκων γραμματίων.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι Τράπεζες και λοιποί φορείς 
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων γραμμα−
τίων από το αρχικό ISIN (GR0000115189) (δημοπρασίας) 
στο ISIN Β (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα), κατά την 
συνήθη διαδικασία. Μετά το τέλος της 5ης εργάσιμης 
ημέρας, ενημερώνουν τις αντίστοιχες μερίδες των επεν−
δυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι κάτοχοι των εντόκων γραμματίων με ISIN Β μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις Τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημένους φορείς, 
οι οποίοι θά αγοράζουν τους τίτλους και στη συνέχεια 
θα τους μεταφέρουν από το ISIN Β στο αρχικό ISIN της 
δημοπρασίας. Εκεί οι τίτλοι θα είναι διαπραγματεύσιμοι.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα καταβληθεί προμήθεια. Κατά 
τά λοιπά ισχύει η απόφασή μας 2/89260/0023/29.12.2000 
«Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δη−
μοσίου» (ΦΕΚ 615 Β/2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 

για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014, η οποία θα καλυ−
φθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του 
δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

 F 
    Αριθμ. Φ 80000/οικ. 36192/2283 (4)
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης βάσει των περ. ζ΄ 

και θ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, 
όπως ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 26 του 

ν.4075/2012 (Α89), όπως τροποποιήθηκε με τις διατά−
ξεις του άρθρου 71 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α 88) και του 
τέταρτου άρθρου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ Α 268)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 213/1992 (ΦΕΚ Α 102) «Οργανι−
σμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 
Α 221) «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργείων» 
και του άρθρου 4 του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργη−
ση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 
(ΦΕΚ Α 143) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών (ΦΕΚ Α 141)».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 ( ΦΕΚ Α 141) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των οικείων 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, δεδομένου ότι θα κατα−
βληθεί εφάπαξ το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών 
σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι υπαγωγής

1. Δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις της περίπτω−
σης ζ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, 
όπως ισχύει, έχουν οι ασφαλισμένοι της περ. α΄ της 
παραγράφου αυτής, εφόσον συμμετέχουν από 14−11−2013 
και εφεξής σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, που 
προβλέπουν την κάλυψη των εισφορών προαιρετικής 
συνέχισης της ασφάλισης.

2. Δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις της περίπτω−
σης θ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, 
όπως ισχύει, έχουν οι ασφαλισμένοι της περ. α΄ της 
παραγράφου αυτής, εφόσον: i) έχουν ενταχθεί σε πρό−
γραμμα εθελούσιας εξόδου πριν την 14.11.2013 ή ii) έχουν 
υποβάλει ή υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στις ανω−
τέρω διατάξεις της προαιρετικής ασφάλισης, εφόσον 
καταβάλλουν οι ίδιοι μέχρι και την 31.1.2014 εφάπαξ το 
σύνολο των υπολειπόμενων εισφορών που αναλογούν 
στην προαιρετική τους ασφάλιση.
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Άρθρο 2
Καταβολή εισφορών προαιρετικής συνέχισης 

της ασφάλισης

1. α) Οι ασφαλισμένοι της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 14 
του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει, υποβάλ−
λουν αίτηση υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση 
βάσει των διατάξεων της περίπτωσης αυτής στους 
αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας, επι−
κουρικής, πρόνοιας και ασθένειας).

β) O εργοδότης εντός 45 ημερολογιακών ημερών 
από την ολοκλήρωση του προγράμματος, δηλαδή από 
την τελευταία ημέρα εργασίας των συμμετεχόντων 
στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, υποβάλλει ανα−
λυτική συγκεντρωτική κατάσταση των εργαζομένων 
που επιθυμούν να υπαχθούν σε προαιρετική συνέχιση 
της ασφάλισής τους στα αρμόδια όργανα των οικεί−
ων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, η οποία εμπεριέχει 
κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, 
ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, ΑΜΚΑ, 
ΑΦΜ, ημερομηνία πρώτης ασφάλισης, χρόνο ασφάλι−
σης σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς, χρόνο από 
αναγνώριση, εκτιμώμενο κόστος ανά ασφαλισμένο, ανά 
φορέα κοινωνικής ασφάλισης και συνολικά, τακτικές 
αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν από τη διακοπή 
της απασχόλησης, ημερομηνία έναρξης και λήξης της 
προαιρετικής ασφάλισης

γ) O αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας εκδίδει άμεσα 
ατομικές αποφάσεις υπαγωγής στην προαιρετική συ−
νέχιση της ασφάλισης και το εκτιμώμενο κόστος, όπως 
αυτό προκύπτει από την ανωτέρω αναλυτική συγκε−
ντρωτική κατάσταση, τις οποίες κοινοποιεί και στην 
έδρα του εργοδότη.

δ) Ο εργοδότης καταβάλλει στον αρμόδιο φορέα κοι−
νωνικής ασφάλισης το συνολικό ποσό των αναλογου−
σών εισφορών που προκύπτει με βάση το εκτιμώμενο 
κόστος, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση την ανωτέρω 
αναλυτική συγκεντρωτική κατάσταση, εντός δύο μηνών 
από την ημερομηνία υποβολής της.

ε) Μετά την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων 
και των αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος 
των ανωτέρω προσώπων, οι οποίες κοινοποιούνται και 
στην έδρα του εργοδότη, προσδιορίζεται το πραγματικό 
κόστος της προαιρετικής ασφάλισης για κάθε ασφα−
λισμένο και γίνεται η εκκαθάριση (τυχόν διαφορές κα−
ταβληθέντος ποσού για την προαιρετική συνέχιση της 
ασφάλισης και του πραγματικού κόστους αυτής) στο 
τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Εάν προκύπτει δια−
φορά σε βάρος του εργοδότη αυτή καταβάλλεται εντός 
2 μηνών και σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής 
αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα από την ισχύ−
ουσα νομοθεσία πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και επι−
βαρύνσεις, αναζητούνται δε κατά τα ισχύοντα από τους 
αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς. Σε άλλη περίπτωση η 
τυχόν διαφορά συμψηφίζεται με εισφορές που οφείλει 
ο εργοδότης για την ασφάλιση του προσωπικού του.

2. Α) Οι ασφαλισμένοι της περ. θ΄ της παρ. 14 του άρ−
θρου 26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει, που έχουν εντα−
χθεί σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου μέχρι 14−11−2013 
υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην προαιρετική συνέχι−
ση της ασφάλισης βάσει των διατάξεων της περίπτωσης 
αυτής στους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

O κάθε αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας εκδίδει άμεσα 
ατομική απόφαση υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση 

της ασφάλισης στην οποία προσδιορίζεται το εκτιμώ−
μενο κόστος, που προκύπτει από τον υπολογισμό των 
εισφορών που αναλογούν στο χρονικό διάστημα υπα−
γωγής στην προαιρετική ασφάλιση που απαιτείται για 
τη θεμελίωση είτε συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε 
χορήγησης εφάπαξ παροχής.

Ο ασφαλισμένος καταβάλλει εφάπαξ μέχρι και την 
31.1.2014 το ανωτέρω συνολικό ποσό που αναλογεί στην 
προαιρετική ασφάλισή του.

Μετά την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων 
και των αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος 
των ανωτέρω προσώπων, προσδιορίζεται το πραγ−
ματικό κόστος της προαιρετικής ασφάλισης για κάθε 
ασφαλισμένο και γίνεται η εκκαθάριση (τυχόν διαφορές 
καταβληθέντος ποσού για την προαιρετική συνέχιση 
της ασφάλισης και του πραγματικού κόστους αυτής).

Β) Οι ασφαλισμένοι της περ. θ΄ της παρ. 14 του άρθρου 
26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει, που έχουν υποβάλει ή 
υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην προαιρετική συνέχι−
ση της ασφάλισης στους αρμόδιους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης βάσει των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 
26 του Ν. 4075/2012, αιτούνται την εφάπαξ καταβολή του 
ποσού των εισφορών που αναλογεί στο συνολικό χρόνο 
υπαγωγής τους στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλι−
σης μέχρι την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

O κάθε αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας εκδίδει άμεσα 
ατομική απόφαση υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση 
της ασφάλισης στην οποία προσδιορίζεται το εκτιμώ−
μενο κόστος, που προκύπτει από τον υπολογισμό των 
εισφορών που αναλογούν στο χρονικό διάστημα υπα−
γωγής στην προαιρετική ασφάλιση που απαιτείται για 
τη θεμελίωση είτε συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε 
χορήγησης εφάπαξ παροχής.

Ο ασφαλισμένος καταβάλλει εφάπαξ μέχρι και την 
31.1.2014 το ανωτέρω συνολικό ποσό που αναλογεί στην 
προαιρετική ασφάλισή του.

Μετά την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων 
και των αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος 
των ανωτέρω προσώπων, προσδιορίζεται το πραγματι−
κό κόστος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης 
για κάθε ασφαλισμένο και γίνεται η εκκαθάριση (τυχόν 
διαφορές καταβληθέντος ποσού για την προαιρετική 
συνέχιση της ασφάλισης και του πραγματικού κόστους 
αυτής).

Άρθρο 3
Δικαίωμα σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος

1. Το δικαίωμα σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος των 
ασφαλισμένων της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 14 του άρ−
θρου 26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει, κρίνεται σύμφω−
να με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής 
στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και εφόσον 
η πλήρης καταβολή των εισφορών της προαιρετικής 
ασφάλισης γίνει εφάπαξ εντός δύο μηνών από την ημε−
ρομηνία υποβολής στους αρμόδιους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης της αναλυτικής συγκεντρωτικής κατάστασης 
του άρθρου 2 παρ. 1 της παρούσας απόφασης.

2. Το δικαίωμα σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος των 
ασφαλισμένων της περίπτωσης θ΄ της παρ. 14 του άρ−
θρου 26 του Ν. 4075/2012,όπως ισχύει, κρίνεται σύμφω−
να με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγω−
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γής τους στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης 
και εφόσον μέχρι και την 31.1.2014 καταβάλλουν οι ίδιοι 
εφάπαξ το σύνολο των υπολειπόμενων εισφορών που 
αναλογούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Άρθρο 4
Χρόνος άσκησης συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Το δικαίωμα σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος δύνα−
ται να ασκηθεί μετά την παρέλευση του χρονικού δια−
στήματος που αντιστοιχεί στην προαιρετική συνέχιση 
της ασφάλισης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

    F 
 Αριθμ. οικ. 70470/5366 (5)
Διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των 

Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμ−
μα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1650/1986 όπως 
ισχύει και ειδικά την παράγραφο 5 αυτού, σε συνδυα−
σμό με το εδάφιο β του άρθρου 3, το άρθρο 44 και την 
παράγραφο 5 του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012 «Ποινική 
προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρι−
σης αποβλήτων −Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/
ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24 Α).

3. Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Εν−
σωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.» (ΦΕΚ Α−85/11.04.2012)

4. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ 141 Α/2012).

5. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

6. Την με αρ. 2527/2009 απόφαση «Ειδικότερα ζητήμα−
τα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση 
των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πο−
λιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦΟΔΣΑ)» (ΦΕΚ 83 Β).

7. Την παράγραφο 12 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 
«Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 2 Α).

8. Τις διατάξεις της με αρ. Η.Π. 29407/3508/2002 κοινή 
υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την υγειονο−
μική ταφή των αποβλήτων» (ΦΕΚ 1572 Β), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις της με αρ. Η.Π.50910/2727/2003 κοινή 
υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 

στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδι−
ασμός διαχείρισης» (ΦΕΚ 1909 Β), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

10. Την εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ με αρ. Οικ. 129043/4345/8.7.2011 
με θέμα: «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».

11. Την απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των 
αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα 
με το άρθρο 16 και το παράρτημα II της οδηγίας 1999/31/
ΕΚ (ΕΕ L 11/16.1.2003/σελ. 27).

12. Την οικ. 52546/2011 (ΦΕΚ 2854 Β/16−12−2011) από−
φαση Υφυπουργού Εσωτερικών για «Σύσταση Ειδικού 
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων στη μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής».

13. Την απόφαση παράτασης κήρυξης σε κατάσταση 
ανάγκης των Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας με 
α.π. 287540/7545/01.11.2013.

14. Τα με αριθμ. 701Δ/18−11−2013 (ορθή επανάληψη), 
735Δ/27−11−2013 και 737Δ/29−11−2013 (ορθή επανάληψη) 
έγγραφα των Δημάρχων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας.

15. Το με αριθμ. 5006/28−11−2013 έγγραφο της Γενι−
κής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας.

16. Τη με αρ. 590/2013 απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

17. Την με αριθμ. οικ.115939/3−2−2013 απόφαση Ένταξης 
της πράξης «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση “Λίμνες” 
της τοπικής κοινότητας Αλφειούσας Δήμου Πύργου» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη».

18. Την με αριθμ. 3642/22−7−2013 απόφαση Ένταξης της 
πράξης «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση “Πολυπόταμος 
Πελοπίου” του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας» στο Επιχειρη−
σιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα−Πελοπόννησος−Ιόνιοι 
Νήσοι».

19. Την με αριθμ. 1994/16−4−2013 απόφαση Ένταξης της 
πράξης «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφε−
ρειακής Ενότητας Ηλείας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ−
μα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

20. Την με αριθμ. 4720/8−11−2012 απόφαση Ένταξης 
της πράξης «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής 
Υπολειμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα−Πελοπόν−
νησος−Ιόνιοι Νήσοι».

21. Τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
με α.π. 9966/20−12−2005 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωροταξίας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

22. Το γεγονός του κορεσμού της Μονάδας Δεματο−
ποίησης και χώρου προσωρινής αποθήκευσης στερεών 
αποβλήτων του Δ. Πύργου, που λειτουργούσε στη θέση 
«Ποτόκι» Δ.Δ. Πύργου Νομού Ηλείας, με συνέπεια την 
αδυναμία περαιτέρω λειτουργίας του.

23. Το γεγονός της καθυστέρησης υλοποίησης και μη 
εισέτι έναρξης λειτουργίας των υποδομών διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται από τον ισχύ−
οντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

24. Την ανάγκη παύσης λειτουργίας και αποκατάστα−
σης όλων των Ανεξέλεγκτων Χώρων Διάθεσης Απο−
βλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) και την αποφυγή δημιουργίας νέων 
Χ.Α.Δ.Α., χάριν της προστασίας της δημόσιας υγείας 
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και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την εθνική και κοι−
νοτική νομοθεσία.

25. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού των Δήμων, που θα καλυ−
φθεί από τα ανταποδοτικά τέλη, το ύψος της οποίας δεν 
μπορεί εκ των προτέρων να υπολογισθεί, αποφασίζουμε:

την τελική διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων 
(ΑΣΑ) των Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας της Π.Ε. 
Ηλείας σε νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση διάθεσης 
(Χώροι Υγειονομικής Ταφής, Χ.Υ.Τ.), κατά παρέκκλιση 
του ισχύοντος Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Δυτικής Ελλάδας, ως ακολούθως:

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 
τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) των Δήμων Πύργου 
και Αρχαίας Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, που είναι σωρευμένα 
στους οικισμούς των δήμων αυτών και η ποσότητα τους 
εκτιμάται σε 2.500 τόνους θα διατεθούν στο Χ.Υ.Τ.Α. 
Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι Φυλής.

2. Το τέλος χρήσης, ανά τόνο, του παραπάνω Χ.Υ.Τ.Α. 
καθορίζεται ίσο με το αντίστοιχο που έχει οριστεί για 
τα μέλη του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) του Χ.Υ.Τ.Α. και δεν σχετίζεται με το ειδικό 
τέλος ταφής του άρθρου 43 του Ν. 4042/2012.

3. Αποδεκτά θα γίνονται μόνο τα απόβλητα με κω−
δικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) 
20 «Δημοτικά απόβλητα» (κοινή υπουργική απόφαση 
50910/2727/2003 − Παράρτημα IB) και ειδικότερα τα 
απόβλητα που μνημονεύονται στην απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και στην άδεια λειτουρ−
γίας του παραπάνω Χ.Υ.Τ.Α.

4. Ο Δήμος Πύργου οφείλει:
α. Να μεταφέρει τα αστικά στερεά απόβλητα του 

της παρ. 1 στην υποδεικνυόμενη στην παρούσα νόμιμα 
λειτουργούσα εγκατάσταση (Χ.Υ.Τ.Α.) και να καταβάλει 
το τέλος χρήσης.

β. Να εφαρμόσει άμεσα και πλήρως πρόγραμμα ξεχω−
ριστής συλλογής συσκευασιών στο πλαίσιο της υφιστά−
μενης σύμβασης συνεργασίας με Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών, υπό την εποπτεία του Ελλη−
νικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). 

γ. Να μεριμνήσει για την σύντομη εξασφάλιση αδειο−
δότησης χώρου μεταφόρτωσης των αποβλήτων.

δ. Να μεριμνήσει για τη διευθέτηση της περιοχής 
της εγκατάστασης δεματοποίησης στη θέση «Ποτόκι», 
σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 9 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 50910/2003 (σχετ.9). 

ε. Να μεριμνήσει για την ταχεία υλοποίηση του έργου 
αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Λίμνες».

5. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας οφείλει:
α. Να μεταφέρει τα αστικά στερεά απόβλητα της 

παρ. 1 στην υποδεικνυόμενη στην παρούσα νόμιμα λει−
τουργούσα εγκατάσταση (Χ.Υ.Τ.Α.) και να καταβάλει το 
τέλος χρήσης.

β. Να εφαρμόσει άμεσα και πλήρως πρόγραμμα ξεχω−
ριστής συλλογής συσκευασιών στο πλαίσιο σύμβασης 
συνεργασίας με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών, υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργα−
νισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).

γ. Να μεριμνήσει για την ταχεία υλοποίηση του έργου 
αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Πολυπόταμος 
Πελοπίου».

6. Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Ν. Ηλείας οφείλει να μεριμνήσει για την ταχεία λει−

τουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων 
Κοροίβου, ώστε να μεταφέρονται τα ανακυκλώσιμα 
υλικά στο ΚΔΑΥ Πάτρας.

7. Ο Φορέας Διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α. οφείλει:
α. Να αποδέχεται υποχρεωτικά τα ΑΣΑ των Δήμων 

Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, σύμφωνα με τα προβλε−
πόμενα στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 της παρούσας.

β. Να ελέγχει τη σύνθεση, το είδος ή την ποιότητα 
και την ποσότητα των αποβλήτων που μεταφέρουν στις 
εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. οι Δήμοι Πύργου και Αρχαί−
ας Ολυμπίας, ώστε να είναι αποδεκτά σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα, σύμφωνα με τις αδειοδοτή−
σεις της εγκατάστασης υποδοχής ως προς τα κριτήρια 
αποδοχής και γενικότερα με τις σχετικές διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας.

8. Για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των απο−
βλήτων (παραγωγός − συλλογέας − μεταφορέας − πα−
ραλήπτης), τα απόβλητα θα διακινούνται με «έντυπο 
παρακολούθησης αποβλήτου», που είναι τριπλότυπα 
έντυπα με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της 
(10) σχετικής Εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ. Το τριπλότυπο έντυπο 
συμπληρώνεται από τους εξυπηρετούμενους Δήμους 
Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας (παραγωγό ή κάτοχο 
του αποβλήτου που ξεκινά η φόρτωση). Το στέλεχος Α΄ 
επιστρέφει μετά την παραλαβή στον αντίστοιχο Δήμο. 
Το στέλεχος Β΄ είναι για το αρχείο του συλλέκτη−με−
ταφορέα (εάν είναι επιχείρηση συλλογής − μεταφοράς, 
αλλιώς για το αρχείο του Δήμου) και το στέλεχος Γ΄ πα−
ραμένει στον παραλήπτη Φορέα Διαχείρισης του ΧΥΤΑ.

9. Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμογής της πα−
ρούσας απόφασης, καταλογίζονται ποινικές, αστικές ή 
διοικητικές ευθύνες στον υπεύθυνο για την μη εφαρ−
μογή της φορέα, όπως προβλέπεται από τις κείμενες 
διατάξεις.

10. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημο−
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

 F 
    Αριθμ. 48927/1707 (6)
Τριετής απαγόρευση θήρας στη περιοχή «Καρίνα, Με−

ροβίγλι, Ζάρες, Άργος, Μονές, Καψάλα και Τράχη−
λας» νήσου Καλύμνου.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 

«περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 
παρ. 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συ−
μπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ.86/69 “περί Δα−
σικού Κώδικος”».

2. Τις διατάξεις της 414985/29−11−85 (ΦΕΚ Β΄ 757) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθ. 366599/16−12−96 (ΦΕΚ Β΄ 1188), 294283/23−12−97 (ΦΕΚ 
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Β΄ 68/1998), 87578/703/6−3−2007 (ΦΕΚ Β΄ 581) κοινές απο−
φάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδι−
κασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και 
των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποι−
ήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495) όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 
8353/276/Ε103/23.2.2012 (ΦΕΚ Β΄ 415) κοινή υπουργική 
απόφαση.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ Α΄ 40) «περί 
καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο−
μαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».

5. Τον Ν. 2240/16.9.1994 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Συμπλήρωση 
διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις.

6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).

7. Το π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 236).

8. Την υπ’ αριθ. 50524/5097/30−10−2012 απόφαση του Γ. 
Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξουσιο−
δότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων 
“Με εντολή Γενικού Γραμματέα” στον προϊστάμενο της 
Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊστα−
μένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ Β΄ 3243).

9. Την υπ’ αριθ. 6152/25−10−1999 απόφαση του Γ.Γ. Πε−
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Τροποποίηση ορίων μονίμου 
καταφυγίου άγριας ζωής, στις θέσεις Άγιοι Πάντες − 
Κοράκια − Άργος − Άγιος Βασίλειος, περιφέρειας Δήμου 
Καλύμνου της Νήσου Καλύμνου του Ν. Δωδεκανήσου» 
(ΦΕΚ Β΄ 2021).

10. Το αριθμ. 51688/3675/24−9−2013 έγγραφο του Γενι−
κού Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της 
Απ. Διοίκησης Αιγαίου.

11. Τις υπ’ αριθμ. 48603/1636/8−10−2013 και 2609/9.9.2013 
αναφορές της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου με τις οποί−
ες προτείνεται η εν λόγω απαγόρευση ορισμένης χρο−
νικής διάρκειας.

12. Το γεγονός ότι ο πληθυσμός της νησιώτικης πέρ−
δικας παρουσιάζει σημαντική μείωση στη συγκεκριμένη 
περιοχή και είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα προστα−
σίας για την διατήρηση και αύξησή του, σε συνδυασμό 
με τις αναφορές ότι στην περιοχή έχουν εντοπισθεί θέ−
σεις φωλεοποίησης του Σπιζαετού (Hieraaetus fasciatus), 
βασικό μέρος της διατροφής του οποίου αποτελούν τα 
θηραματικά είδη (νησιωτική πέρδικα, κ.α.).

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
καμία δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού., 
αποφασίοζυμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
τρία (3) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 2013−
2014, 2014−2015 και 2015−2016, σε έκταση συνολικού 
εμβαδού εννιά χιλιάδων εννιακόσια δεκαοκτώ (9.918) 
στρεμμάτων, που περιλαμβάνει τις περιοχές «Καρίνα, 
Μεροβίγλι, Ζάρες, Άργος, Μονές, Καψάλα και Τράχηλας», 

περιφέρειας Δήμου Καλύμνου της Νήσου Καλύμνου, 
Ν. Δωδεκανήσου.

Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται με την συνεχή 
κόκκινη γραμμή στο συνημμένο απόσπασμα φύλλου 
χάρτη Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:50.000, το οποίο συνοδεύει την 
παρούσα απόφαση και ορίζεται ως εξής:

− Ανατολικά: Ξεκινάει από την παραλία Βλυχάδια (ση−
μείο Α) και ακολουθώντας τον δρόμο που οδηγεί στο 
ρέμα της Αγ. Αικατερίνης (Τρυπητός) επί των ορίων 
του υπάρχοντος Κ.Α.Ζ., συνεχίζει βορειοδυτικά στην 
κοίτη του ρέματος, συναντά τον δρόμο Αγ. Αικατερί−
νη − Βοθύνοι και συνεχίζει βόρεια ακολουθώντας την 
ίδια κοίτη μέχρι που συναντά την συμβολή των δυο 
ρεμάτων που κατεβαίνουν από την κορυφή «Ζάρες». 
Ακολουθεί την κοίτη του δεξιού ρέματος, πάντα επί των 
ορίων του υπάρχοντος Κ.Α.Ζ. και φτάνει στην κορυφή 
«Ζάρες», από όπου κινείται βορειοανατολικά μέχρι να 
συναντήσει το εκκλησάκι του Αγ. Θεολόγου. Συνεχίζει 
βόρεια μέχρι το ρέμα της Αχλαδιάς και ακολουθώντας 
την κοίτη του, συναντά το ρέμα Φάραγγα. Στρίβει αρι−
στερά και ακολουθώντας την κοίτη του Φάραγγα φτάνει 
στη θέση Άργος και συγκεκριμένα στον ασφαλτόδρομο 
Άργος − Χώρα Καλύμνου. Ακολουθεί τον ασφαλτόδρομο 
με κατεύθυνση την Χώρα, έως την διασταύρωση με τον 
δρόμο που πηγαίνει στο αεροδρόμιο (σημείο Β). Από 
το σημείο Α έως το σημείο Β τα όρια της παρούσας 
απαγόρευσης εφάπτονται με τα δυτικά όρια του υφι−
στάμενου Κ.Α.Ζ. Από το σημείο Β παύει να κινείται επί 
της οριογραμμής του Κ.Α.Ζ. και ακολουθεί τον δρόμο 
για το αεροδρόμιο περνώντας από το εκκλησάκι των 
«Τριών Ιεραρχών». Ακολουθεί τον δρόμο για αεροδρόμιο 
μέχρι να συναντήσει το ανατολικό όριο της περίφραξης 
του αεροδρομίου.

− Βόρεια: Ακολουθεί την περίφραξη που υπάρχει στην 
νότια πλευρά του αεροδρομίου μέχρις ότου συναντήσει 
κοίτη ρέματος στην νοτιοδυτική πλευρά του αεροδρο−
μίου. Συνεχίζει στην κοίτη του ρέματος μέχρι το σημείο 
που εκβάλει στη θάλασσα.

− Δυτικά και Νότια: Κινείται νότια επί της ακτογραμμής 
και περνώντας από το ακρ. Τράχηλας αρχικά και το 
ακρ. Κεφάλα στην συνέχεια, καταλήγει στην παραλία 
Βλυχάδια όπου και η αφετηρία.

Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται α) για την έκ−
δοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης 
Θήρας και β) σε συνεργασία με το Δασονομείο Καλύ−
μνου και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, να εξετάσει την 
αναγκαιότητα βελτίωσης του βιοτόπου και εμπλουτισμού 
της περιοχής με θηράματα νησιωτικής πέρδικας, για την 
επίσπευση της δημιουργίας βιώσιμου πληθυσμού.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καλύμνου παρακαλείται για 
την ενημέρωση των μελών του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 5 Δεκεμβρίου 2013

Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Δασών
και Αγροτικών Υποθέσεων

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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     (7)
 Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΚΟΜΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ−
ΝΤΩΝ» οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πι−
στοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή.

  Με την απόφαση ΔΙ.ΑΠ/340404/4614/ΠΟ9/5/214/Ε/ 
234022/19−12−2013 του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης 
και Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλά−
δας, ολοκληρώθηκε η επένδυση Ν. 3299/2004, και πιστο−
ποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, της εται−
ρείας «ΚΟΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρε−
ται στην ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑ−
ΚΗΣ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ κ.λπ. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
στη ΘΕΣΗ ΤΕΜΕΝΗ, Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού 
1.175.000,00 ευρώ.

− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 1.175.000,00 ευρώ.

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 301.975,00 €, που αποτελεί ποσοστό 25,700% του 

συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού 
1.175.000,00 ευρώ.

− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
702.000,00 € που αποτελεί ποσοστό 59,745% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 1.175.000,00 ευρώ.

− Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό 
των 171.025,00 € που αποτελεί ποσοστό 14,555% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ποσού 
1.175.000,00 ευρώ.

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που 
προήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 18/09/2013

− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους 352.000,00 ευρώ.

− Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Νόμου 3908/2011 
και το Π.Δ 33/2011.

− Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:

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. − − 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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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.

•   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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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